Mikdat Bal
- şiirler -

Yayın Tarihi:
13.06.2017

Yayınlayan:
Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

Mikdat Bal
'embed
src='http://www.yaylacik.org/modules/Siirci/midi/Ah-Vatanim-Ah-Mikdat-Bal
.mp3'

1954 yılı Şubatın 20 inde dünyaya geldim.
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5 yaşındayken Rahmetli dedem beni ilkokulun etrafında gezdirirken
öğretmene, bu çocuğa bakar mısın ben bir camiye gidip geleceğim, burada
amcaları ile kalmasına müsaade eder misin deyince, o da hay hay demiş.
Kazım Kaya idi o zaman bizim köyün öğretmeni. Amcalarım Muzaffer, Habip
ve Rahmetli Şişman ilkokula gidiyorlardı. Çocuk aklımla beni okula yazdılar
sandım o kadar sevindim ki… Geçtim bir masaya oturdum ve sesimi
çıkarmadan onları dinlemeye başladım.
O gün okul bitmişti. Zaten öğleden sonra idi. Ertesi gün sabah
kalktım, anneme “ben okula gideceğim” o da “yavrum sen daha küçüksün
senin iki senen daha var” dedi. Ben ona “dedem beni okula yazdı öğretmen
bana bir yer gösterdi oraya oturdum ve bu gün de gideceğim” dedim ve
okula gittim. Öğretmen yaramazlık yapmadığımı görünce çocuk heves etti ne
olacak otursun, aksilik yaparsa evi yakın gönderirim şeklinde düşünmüş
olacak ki bana bir şey demedi.
Böylece her gün okula gidip gelmeye başladım… Ve karne tatili
gelince ben hariç herkese karne verilmiş tabii olarak. Bana karne
verilmeyince ağlamaya başladım. Kazım Öğretmen “neden ağlıyorsun, sen
kayıtlı değilsin” deyince ben de “kaydet o zaman, sen öğretmen değil misin?
” dedim çok güldü ve bana “Eğer ismini şu kâğıda yazarsan seni
kaydedeceğim” dedi, çok sevindim ismimi yazdım ve alfabeyi ezberden
okudum. Birkaç sınıf bir arada aynı ortamda ders yaptığından ikinci sınıfın
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konularını da dinlemiş ve şiirlerini ezberlemiştim. Bunları da anlatmaya
başlayınca merak etti ve bana bir toplama işlemi sordu. Ben de hemen o
toplamayı yaptım ona dedim ki “ben çarpım tablosunu biliyorum” ve
ezberden okudum. Defterimizin arkasında yazılı olduğu için bir kaç kerre
okumuş ve ezberlemiştim
Bunların hepsi birinci dönemde olmuştu yani ilk karne tatiline kadar.
Böylece ilkokula 5 yaşında başladım ve 10 yaşında bitirdim ancak diploma
merasiminde sorun çıktı; yaşım tutmuyor diye öğretmen bana beklemen
lazım, 12 yaşında olduğun zaman gelirsin diplomanı alırsın demişti. Halbuki
ilkokulu birinci bitirmiştim ve o zamanlar pekiyi ile diploma almak herkesin
karı değildi. Sınıfımızda iki kişi pekiyi ile geçtik; biri bendim diğeri ise Ahmet
Ağrali, onun da kafası matematikte süperdi. İstemeyerek de olsa öğretmen
diplomamı vermek mecburiyetinde kaldı.
Babam beni ortaokula yazmadı çünkü küçüktüm ve yollar uzun
demiş bu işten çekinmiş. O zamanlar herkes okumanın ne olduğunu
bilmiyordu. Beni hafızlığa verdiler. Hafızlık yaparken okumaktan çok
kaçardım bunun sebebi ise gözlerim yakını görmüyordu ve bunu ben dahi
anlayamadım. Hocam anlayamadı, biraz okurdum kafam karışırdı sağa sola
bakmaya başlardım. Benim için bu çocuk haylaz tembel okumak istemiyor
elinden geldiği kadar bu işten kaytarmaya bakıyor derlerdi, ama bir kere
karar verildi Mikdat Hafız olacak… Her akşam ders vermeye giderdim, ben
okurdum hoca düzeltirdi ben okurdum hoca düzeltirdi derken ağzından
kaptıklarımla hafız oldum. O da ben sanki kör okutuyorum diye yakınırdı.
Hafızlık bitti, arapça öğrenmek için Çaykara Kur’an kursuna yazıldım, orada
da aynı sorun ancak işi çaktırmadım hocamı dikkatli dinlerdim ve verdiği
dersi o anda öğrenmiş oluyordum.
Üç sene devam ettim ve askerlik vakti geldi askere gittim, 1976’nın
Şubatında askerliğim bitti ve mart ayında babamın isteği ile Hollanda’ya
geldim. Burada Rahmetli Ahmet Amcam bana iş bulmak amacıyla bir kaç
fabrikaya götürdü ancak “bunun lisanı yok, olsa işe alırdık” dediler. Bu olay
bende yabancı dil öğrenme şevkini artırdı. Amcama “onlara söyle eğer lisan
öğrenirsem beni işe alacaklarına söz verirler mi? ” dedim. Onlara söylemiş
onlar da gülerek tabi dediler. Ben amcama dedim ki “şu kâğıda bu beyefendi
ismini, telefonun yazsın ve sana söylediklerini de buraya yazsın ben lisan
öğrendiğim zaman onu arayacağım.” O da memnuniyetle dedi ve eğer sen
yeteri kadar Hollandaca öğrenirsen ve bizim o anda işçiye ihtiyacımız olursa
seni işe alacağız diye yazdı ve beni savdılar.
Bu arada gözlük aldım, bana yeni bir dünya açıldı artık… Okumaya
doymuyorum, elime ne geçerse okuyordum... Hollandaca öğrenmeye
başladım; elime geçirdiğim Hollandaca Türkçe sözlüğü sahife sahife a dan z
ye kadar 20 günde ezberledim. Bir nevi hafızlık yaptım, kırk günde
Hollandacayı ana dilimden daha zengin bir kelime haznesiyle öğrendim. Artık
okuyorum, yazıyorum ve konuşuyorum. Derhal o iş yerine gittim o
Hollandalıyı buldum ve Hollandaca öğrendiğimi söyledim ve bana yazmış
olduğu kâğıdı verdim. Adam inanamadı bu imkânsız demişti. Olamaz geçen
buradaydın tek kelime bilmiyordun şimdi ise her şeye cevap verebilen
konuşan birisin nasıl oldu? Ben de ona hafızlığı anlattım, nasıl hafız olunur ve
nasıl ezberlediğimi, yine inanmadı. Ben ona şuradan yazmış olduğun bir yazı,
bir bildiri bana verir misin dedim. Ne yapacaksın dedi. Sen ver dedim, o da
verdi elime aldım şöyle iki kere okudum bir de göz geçirdim ona verdim ve
dedim ki o verdiğin kâğıdı istersen yırt at ben onu ezberledim, hadi söyle
bakalım dedi ben de ona onu okuyunca beni tebrik ederek işe aldı. Bana
tahsilin ne dediler ben de utancımdan ortaokul mezunu dedim, ilkokul
diyemedim. O halde sen liseye kaydol gece okulu üç yılda bitirirsin. Kayıt
oldum bir ay sonra bana sen yanlış sınıfa kaydoldun, ikinci sınıftan başla
dediler. İkinci sınıfa taşındım, iki ay sonra bana sen bu sınıfta her şeyi
biliyorsun sen son sınıfa devam et dediler. Hülasa bir senede liseyi bitirdim.
Bu arada İngilizceyi de öğrendim.
Artık insanlara fahri tercümanlık yapıyordum ve ara sıra da
masraflarımı çıkarıyordum. Böylece Hollanda’da hem çalışıyor hem de birçok
alanda sosyal faaliyetlere katılıyordum. 1991 yılında üniversiteye kaydoldum.
Sıhhatim elvermediği için bitirmeye bir yıl kala bırakmak zorunda kaldım.
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1977 yılında evlendim. Üçü kız, ikisi erkek beş çocuk sahibiyim.
Çocukların hepsi Hollanda’da doğdu.
Şiir yazmak benim hobilerim arasında, küçük yaştan beri yazıyorum
Türkiye de beni tanıyan çok şair arkadaşlarım var devamlı yazışırız
Mikdat BAL
20 Mart 2005 Hollanda
Nasipse bir kefen almaya geldim

Dokuzyüz elli dört şubat ayında
Trabzon Çaykara da dünyaya geldim
Dünya ya göz açar açmaz ağladım
Çünkü muvakketen kalmaya geldim
Ben ağlardım diğerleri gülerdi
Herkes bana uzun ömür dilerdi
Gelen gider bu ne biçim bir yerdi
Düşünce efkara dalmaya geldim
Fikrim zikrim ile hep düşüncedir
Hayat ne zevk sefa, ne eğlencedir
Dünya ya gelmenin sebebi nedir?
Bu soruya cevap bulmaya geldim
İyiyi kötüyü elekte süzdüm
Nefsimi zorladım arada üzdüm
Yaşadıkça bazı şeyleri çözdüm
Herkese faydalı olmaya geldim
Fanidir bu alem fani bu diyar
Görmedim kimseyi gençliğe doyar
Daha dün goncaydım bu gün ihtiyar
Önce açıp sonra solmaya geldim
Allaha ibadet ettikten sonra
Sayılı nefesler bittikten sonra
Mikdat der bu ömür geçtikten sonra
Nasipse bir kefen almaya geldim
Mikdat Bal
Başladı!
Dünyaya geldiğim anda ağladım
İlk sütümü içtim ölüm başladı
“Her can ölüm tadar” duydum çağladım
Eve hüzün saçtım yolum başladı
Bana sorulsaydı asla gelmezdim
Hayatı tatmazdım ve de ölmezdim
Ayakta durmayı bile bilmezdim
Öğrenmeye aç’tım ilim başladı
Köyümüz gözümde dünya gibiydi
İlkokul çağlarım hülya gibiydi
Çocukluk yıllarım rüya gibiydi
Gonca idim açtım gülüm başladı
Yaşım onsekizi aşmıştı artık
Bir sevda içime düşmüştü artık
Gönlüm bu dünyaya şaşmıştı artık
Gaf dağını geçtim çölüm başladı
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Özendim ellere zarar eyledim
Terk-i diyâr edip firar eyledim
Başka bir vatanda karar eyledim
Gurbet ele göçtüm zulüm başladı
Gurbeti yurt ettim acep ne buldum
Yıllarca hasretle figanla doldum
Almancı, yabancı gurbetçi oldum
Yanlış bir rol seçtim filim başladı
Nefis gözümüzü çekip boyadı
Yaşım altmışlara geldi dayadı
Oyun eğlenceymiş dünya hayatı
Dümbelekten kaçtım tulum başladı
Hayat gerçeğimdir yazarım hazır
Gönlüm dop doludur pazarım hazır
Siparişi verdim mezarım hazır
Artık kefen biçtim salım başladı
Mikdat Bal
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a- Dolaşırım
Bazen dalar giderim, sığmaz içim içime
Bambaşka dünyalarda, gezerek dolaşırım
Dertleri unutarak, son verip her acıma
Sadece ruhum ile sezerek dolaşırım
Gaf dağını aşarak bulup anka kuşunu
Geçerim bir nefeste Kaçkar’ın yokuşunu
Yılın dört mevsimini, bahar, yaz, güz kışını
Hava raporlarını bozarak dolaşırım
Renklerin cümbüşünde geçip gök kuşağını
Göklere uzatarak bir buğday başağını
Demir kapıyı kırıp geçerek eşiğini
Önümde ki devleri ezerek dolaşırım
Yıldızlar refakatçi hem gece hem günüme
Kızıl ötesi renkler yön verirken yönüme
Uzaydan göktaşları dökülürken önüme
Onları elmas gibi dizerek dolaşırım
Hayalde ki âlemler çok benziyor yurduma
Ondan uzaklaştıkça o koşuyor ardıma
Nefeslerim kesilir kimse gelmez yardıma
Yaktığım sigaraya kızarak dolaşırım
Kader boyun eğdim bahtıma kızgın gibi
Olaylar yönlendirir yönümü dizgin gibi
Gerçekte bir yolcuyken hayalde gezgin gibi
Gördüğüm manzarayı yazarak dolaşırım
Mikdadî on yıl oldu yaşın geçti elliyi
Kaptırır mı sihirbaz sana uçan halıyı
Belki diyenler çıkar inanmayın deliyi
Hayal benim değil mi tozarak dolaşırım
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a- İçkinin şahsa özel zararları
Algıları hep uyuşur titrer ayağı eli
Sanki çolak, sanki sakar içenin eli bozuk!
Yavaş olur her işinde, tutukluk yapar dili
Konuşamaz hale sokar içenin dili bozuk!
Beyin hücreleri ölür hem zehirler kanını
Beyin kanaması olur verebilir canını
Hafızasını kaybeder, ancak bilir anını
Aklı varsa o da çıkar içenin hali bozuk!
Zehirlenip ölebilir kaçak içki seçende
Kusma, mide bulantısı sık sık olur içende
Elbette çok pişman olur sarhoşluğu geçende
Üstü başı ağzı kokar içenin yolu bozuk!
Uyku düzeni bozulur olur sanki yarasa
Geceleri gidip içer sızıp kalır terasa
Tam bir alkolik olmadan buna çare arasa
Kavga edip yuva yıkar içenin kolu bozuk!
Tansiyon düşer kalp durur her bela onu bulur
Siroza da yakalanır çaresiz derdi olur
Karaciğer kanserine tutulursa zor solur
Ağzı akar burnu akar içenin seli bozuk!
Ülsere de neden olur hem azı hem çokluğu
Ona müptela olanlar tanımazlar yokluğu
Midede kanser oluşur artık olmaz tokluğu
Sürekli mideyi yakar içenin yalı bozuk!
Der Mikdadi öğüt versek ne bağırsak çağırsak
Aksine biz çok çekeriz öğütlere sağırsak
Yemek borusu kanseri hem çalışmaz bağırsak
Boğazı gırtlağı tıkar içenin solu bozuk!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-“EVET”, “HAYIR” Kampanyası!
“EVET”, “HAYIR” diyecek Ülkemin her bireyi
Her birine can kurban kafanız serin olsun!
Hangi istikamette verecekseniz reyi
Kendinize saklayın, sırrınız derin olsun!
Bırakın da önce ben kullanayım aklımı
Kararımı vermişim ifşa etmem saklımı
Siz de öyle yapınız germeyelim iklimi
Birbirimize karşı tavırlar şirin olsun!
Bizden olmayan güruh karıştırır vatanı
Sil at gitsin her kimse sana mesaj atanı
Fitneye alet olma fitnecileri tanı!
Yüreğinde feraset, gözünde ferin olsun!
Elbet bir fikrin vardır karışmam duruşuna
Senin oyun kıymetli saygım var görüşüne
Müsammaha göstermem havayı gerişne
Uslu dur, vakarlı ol, yanımda yerin olsun!
Çekişmenin yerine kardeşlik huküm sürsün
Neye karar verirsen hakkındır ve de hürsün
Aklını iyi koru dağıtma sende dursun!
Bilrim bu iş çok zor biraz özverin olsun
Mikdadi küçümsemez halkın izanlarını
Silecek listesinden mesaj yazanlarını
El oğlu körüklüyor fitne kazanlarını
İsterler ki ülkemde kan revan irin olsun
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-“Gavurdan dost olmaz”
“Gavurdan dost olmaz” demiş atalar
Değişmez bu gerçek dünya durdukça!
Dost deyip işledik nice hatalar
Şaşarım bu işe kafa yordukça!
Onlarla ebedi ittihat olmaz
Ondan büyük günah, kabahat olmaz!
Bunda cevaz olmaz, ictihat olmaz
Düşmanlık ettikçe tuzak kurdukça!
Uyarıyor bizi onlarca ayet
Onların maksadı açıktır gayet
Kandırıp sömürmek, yutarsa şayet
Olmazsa fitneyle zayıf gördükçe
Birliğe olmalı bizim göçümüz
Sorun olmamalı şucu bucumuz
Çekişip durursak gider gücümüz
Kınarız sadece onlar vurdukça!
Onlarda şeref yok ne ar ne haya
Atlarına binen kalırlar yaya
Yumruk yapamazsın açıksa aya
Elin kolun bağlı yardım sordukça
Der Mikdadi bizi ne sanır yozlar?
Blöfleri zayıf, sahtedir pozlar
Değişir gülahlar değişir kozlar
Elde ki kartları tekrar kardıkça!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-“Her Kemalin zevali var”
“Her Kemalin zevali var”
Hainlerin çekiliyor fişleri
Bu milletim görecektir inşallah!
Yavaş yavaş sökülüyor dişleri
Zevaline erecektir inşallah!
Hele bakın atasözü ne kutlu
“Her kemalin zevali var” ne mutlu
Kemalattan olsak bile umutlu
Bu teyakkuz sürecektir inşallah!
Düşman diler hep zevale ermeni
Maşa diye kullandığı Ermeni!
Her an ister senin kayıp vermeni
Şimdi onlar verecektir inşallah!
Dışarıda bazı itler ürüyor
Sorun olmaz millet zaten görüyor
Kim ki bizi jurnal edip duruyor
O da hapse girecektir inşallah!
Birer birer alınıyor kozları
Kükreyince değişiyor pozları
Millet, devlet tespit edip yozları
Defterini dürecektir inşallah!
Der Mikdadi kurutmalı dölünü
Maşayı da kırmalı hem kolunu
Hainleri yok edip de külünü
Dağdan dağa serecektir inşallah!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Acaba insanoğlu
Acaba insanoğlu agâh olsa kendinden?
Rabbine isyan edip bu kadar azar mıydı?
Başına gelenleri bilse kendi fendinden
Yine de bühtan edip kadere kızar mıydı?
Ezelde her canlının hesabı görülmüştür
Payına ne düşmüşse harfiyen verilmiştir
Kalemler kaldırıldı sayfalar dürülmüştür
Bunu bilen bir insan kimseyi üzer miydi?
Her saniye her nefes öldüğünü bileydi
Teninin hazan gibi solduğunu bileydi
Sinek kadar hukümsüz olduğunu bileydi
Yer yüzünde gururlu, çalımlı gezer miydi?
Şu mağrur edasını bir de sonlayabilse
Nefsinin iğvasını biraz önleyebilse!
Eden bulur mutlaka, bunu anlayabilse!
Yine de garibanı çiğneyip ezer miydi?
Ruhuyla tadabilse Allah’a ibadeti
Son anda unutmayıp tevhidi şehadeti
İdrak edebileydi ebedi saadeti
Geçici dünya için hayattan bezer miydi?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Acı ağız yakar
Didişmek hayatın tuzu biberi!
Bala hiçbir zaman sirke katılmaz
O halde şairden alın haberi
Yemek, yenmek vardır aç da yatılmaz!
Kimi der ki beni “yedin bitirdin”
Doğduğuma beni pişman ettirdin
İsyana sevk ettin, acı dedirttin
Acı ağız yakar, birden yutulmaz
Kişi sevdiğini ancak, yer yutar
Sevmediği şeyi tükürür atar
Sevilmeyen şeyler mideye batar
Nahoş olan asla elde tutulmaz
Biber içten yakar, lezzeti uçta
Birçok vitaminler vardır havuçta
Limon kuvvetlice kalır avuçta
İçi dolu iken çöpe atılmaz
Sevilen yenmekten asla bıkmasın
Yiyenler her şeye limon sıkmasın
Bunca muhabbeti kalkıp yıkmasın
İyilik, kötülük hiç unutulmaz
Mikdadi ortadan, gitmeli karar
Her şeyin fazlası mideye zarar
Bu şiirde herkes bir mana arar
Anlamsız olursa şiir satılmaz
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-acı Gerçek!
İhtilaflar hep onlardan çıkıyor
Bütün köylü şerlerinden çekiyor
Gece gündüz fitne fesat ekiyor
Köyümüzün morukları efendim
Sebep yokken bütün köylü gergindir
Aileler birbirine dargındır
Bir bilseler ne kadar da çirkindir
Yüzlerinin burukları efendim
Yüce Rab’bim biraz refah verince
Memlekete bir kaç kuruş girince
Beğenmezler gurbetçiyi görünce
Unuttular körükleri efendim
Bir bakarsın herkes ağa olmuştur
Bu ağalar birbirinden bulmuştur
Beton arma binalarla dolmuştur
Yaylaların dorukları efendim
Birbirine ne gelir ne giderler
Azıtmışlar senlik benlik güderler
Toplanınca dedikodu ederler
Bunlar köyün çürükleri efendim
Şımarıklar sadece can sıkarlar
Yüze değil ayağına bakarlar
Taş üstüne taş koymazlar, yıkarlar
Söküyorlar örükleri efendim
Kulis yapar hele vardır bir kaçı
Bir bakarsın ya hocadır ya hacı
Gerçek budur ne acıdır ne acı
Utanıyor sarıkları efendim
Mikdat Bal
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a-Acı gurbette!
Öyle bir hasret ki dayanılmıyor
Canımız yanıyor, acı gurbette!
Burada ezanla uyanılmıyor!
İçimiz kanıyor, acı gurbette!
Felek esir etti birkaç dinara
Zaman mefhumunu attık kenara
Mendili banarken iki pınara
Başımız dönüyor, acı gurbette!
Yavaş, yavaş pişer kazana giren
Öyle bir girdap ki bir ömür süren
Tatilden tatile bizleri gören
Müreffeh sanıyor, acı gurbette!
“İslâmofobiya” kırmızı belâ
Irkçılar da sayar ırkını âlâ
Ömrümüzü verdik bizlere hâlâ
Yabancı deniyor, acı gurbette!
Vaktinde dönmedik fırsatlar kaçtı
Gerçek ayan olmuş hayaller uçtu
İstikbal umanlar dünyadan göçtü
Düşünen bunuyor, acı gurbette!
Bayram coşkusunu yaşarız buruk
Der Mikdadî, birdir Laz Çerkez Yörük
Dışa aldanmayın içimiz çürük
Son perde iniyor, acı gurbette!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Acı söz atom gibi
Acı söz atom gibi gönülleri yaralar
Etrafa saçtığı lav gökyüzünü karalar
Nefse uyan gönlünü şeytanlara kiralar
En zayıf yerden girer, dolaşır mâniasız!
Dinine bağlı olan kin ve nefret beslemez
Hiç kimseye katiyen ağır sözle seslemez
Çirkini çirkin görür onu kalkıp süslemez
Dinden kopuk olanlar dalaşır mâniasız!
Sevginde mutedil ol, sevdiğin düşman olur
Kin beslersen hakeza taraflar pişman olur
Mütevazi olanlar gözlerde azman olur
İnsanların gönlüne ulaşır mâniasız!
Kendini tanıyanlar Rabbini bilmiş olur
Acizliğini anlar insafa gelmiş olur
Hakiki tövbe eden günahı silmiş olur
Kibirli her günaha bulaşır mâniasız!
Bir insan bilemezken kulağının ardını
Apaçık gerçeklere nasıl döner sırtını
Varacağı yer belli eskitince kartını
Orda sevdikleriyle buluşur mâniasız!
Der Mikdadî herkese mecellesi verilir
Ne halde ölmüş ise insan öyle dirilir
Allah’ın huzuruna o şekilde girilir
Zebaniler orada doluşur mâniasız!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Acizlerin işi!
Kusur aramak için kurumlar var kurumlar
Araştırır durmadan, acizlerin işi bu!
Hayrete sürükleyen durumlar var durumlar!
Soruşturur durmadan acizlerin işi bu!
Bile, bile karalar, ya yutar, ya da yutmaz!
Şer güçleri kiralar, ya çatar, ya da çatmaz!
Tenkitini sıralar, ya tutar ya da tutmaz!
Karıştırır durmadan acizlerin işi bu!
Gece gündüz sürekli vermeden hiç molayı
Çamur at izi kalır bu da işin kolayı
Abartıp büyüterek çarpıtarak olayı
Kırıştırır durmadan, acizlerin işi bu!
Yok cebinden ödemiş, yok kasadan ödemiş
Falanca helal demiş, filanca haram yemiş
Falanca böyle demiş, filanca şöyle demiş
Yarıştırır durmadan acizlerin işi bu!
Akla hayale sığmaz, durumu, terkipleri
Nefrette birleşerek kurarlar ekipleri
Hem doğal hem ezeli ebedi rakipleri
Barıştırır durmadan acizlerin işi bu!
Der Mikdadî milletim biliyor özlerini
Ferasetli insanlar inanmaz sözlerini
Başaranı övmezler, aksine yüzlerini
Buruşturur durmadan acizlerin işi bu!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-açık Mektup – herkes cevap verebilirAçık Mektup – herkes cevap verebilirYaylacılar yaylalara gider mi
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Çoban var mı, kimse inek güder mi
Müşkülümü çöz kardeşim acele
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Yaylaların tepeleri kar mıdır
Yapıldı mı yollar, yoksa dar mıdır
Tarlasını ekemeyen var mıdır
Yardımcı ol kaz kardeşim acele
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Kim hastadır, yaz bana kim ölmüşse,
Kim askere gitmiş, kim de gelmişse.
Sorup öğren her kim neyi bilmişse
Bildiriver tez kardeşim acele
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Kim nişanlı, kim söz kesmiş, kim kaçmış
Kim evlendi, kim boşandı, kim göçmüş
Kim fakirmiş,kim çıplakmış, kim açmış
Söyle birkaç söz kardeşim acele
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Yetimleri,dulları kayıran kim
Yolcuları, açları doyuran kim
Fakirlere malından ayıran kim
Mahalleyi gez kardeşim acele
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Kim çekişmiş, kim dövüşmüş, kim küsmüş? ,
Kim bağırmış, kim konuşmuş, kim susmuş?
Kim yücelmiş, kim alçalmış, kim düşmüş
Hainleri ez kardeşim acele
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Mikdadi der selam,sevgi bu yandan
Çok severim sizi,özlerim candan
Unutmayın haber verin vatandan
Ahvalimi sez kardeşim acele
Ne var ne yok yaz kardeşim hecele
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Açık oturum!
Ortaya atılır, tezler, tezatlar
Hiçbiri İslâmla çakışmıyor ki!
Sözüm ona alim satılmış zatlar
Gayri muslimlerle çakışmıyor ki!
İslama düşmandır zehrini kusar
Bağırır çağırır, feryatı basar.
Ne durdurak bilir ne de hiç susar
Dine saldıranla takışmıyor ki!
Sunulan yayınlar, esef veriçi
Söyledikleri hep, onur kırıcı
O şuna yobaz der ya da gerici
Dostça birbiriyle bakışmıyor ki
Oraya gidenler, neden gidiyor?
Onları seyreden, hayret ediyor
Biri diğerine yalancı diyor
Cahiller bu kadar, çıkışmıyor ki
Her kanala koşa koşa giderler
Heyecanla coşa coşa giderler
Arapça konuşup hoşa giderler
Sözleri ilimle, pekişmiyor ki
İslamı yıkmaya, geçtiler harbe
Mezhepler giderken, sünnete darbe
Şu savunana bak, ilimde körpe
Onlara orası yakışmıyor ki
Mikdadi seyreden, elbet yanılır
Çok fazla bağıran haklı sanılır
Profesörmüş yahut öyle anılır
Cahil onun gibi çekişmiyor ki
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-affetmek!
Affetmek!
Gönül duygularını kin, nefret ve düşmanlık
Sarınca ruh azapta, af seçen şeref bulur!
Hayat cehennem olur, neticesi pişmanlık
Varınca bu noktaya af seçen şeref bulur
Allah’ın tavsiyesi, vazgeçen şeref bulur!
Kötülüğe kötülük, yaparsan olur pişti
Yapanı affetmedin, ya sana mı yakıştı
Adama bak, hasmının boğazına yapıştı
Durunca, bırakınca, af seçen şeref bulur
Allah’ın tavsiyesi, vazgeçen şeref bulur!
Af yolunu tutarsan savaş ateşi söner
Nefret sevgiye döner, küfür imana döner
Düşmanı da dost olur, kim ki nefsini yener
Görünce başın çevir, af seçen şeref bulur
Allah’ın tavsiyesi, vazgeçen şeref bulur!
Boş yere olay olur büyütülür hadise
Öfkeye mağlup olan dinlemez kim ne dese!
Biri gider mezara diğeri de kodese
Vurunca durum böyle, af seçen şeref bulur
Allah’ın tavsiyesi, vazgeçen şeref bulur!
Allah “Afüv” ismiyle kusurlarını siler,
“Settâr” ismiyle örter, senden de bunu diler
“Ğafûr” ismi tecelli eder de kullar güler
Sorunca Allah’tan sor, af seçen şeref bulur
Allah’ın tavsiyesi, vazgeçen şeref bulur!
Mikdadi’nin gayreti rüştümüze gelmektir
Affetmek; intikamı ve nefreti silmektir.
Öfkenin, husumetin zararını bilmektir
Erince bu esrara af seçen şeref bulur
Allah’ın tavsiyesi, vazgeçen şeref bulur!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-agâh ol, sınavdasın!
Kum saatine benzer ömür denen sermaye!
Agâh ol, sınavdasın dünya denen adide!
Allah’ın halifesi ne muazzam bir paye!
Ne güzel yaratılmış her insan bir nadide!
Neden ve niçin varız buna bir cevap bulur
Ne için yaşıyorsa ölürken öyle ölür
Kim doğru yola gelse kendi lehine olur
İmtiyaz imanladır o halde ya Hadi de!
Bilmediğin şeylerin peşini irdeleme!
Dünya sevgisi ile gözünü perdeleme
Bir nefes sonrasına tövbeni erteleme
Her an ölebilirsin herhangi bir vadide
Fırsatlar derya gibi henüz çıkmayan canda
Rabbin seni karşılar sen beslediğin zanda
Bir çağırıcı gelir beklemediğin anda
Belki gece yarısı belki sabah yedide
Ecel dolmadan önce hiç kimse ölemez ki!
Sıkıntıya her düşen ölümü dilemez ki!
Hayır mıdır şer midir sonunu bilemez ki!
Ölüm sonrası gider bundan daha şedide
Kıymetini bilelim bu yüce din ne kutlu
Mümin nefes aldıkça kurtuluştan umutlu
Der Mikdadi hamdolsun Müslüman’ız ne mutlu
Şükret kavuştun yine bir sabah-ı cedide
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ağlayarak dünyaya gelir bütün bebekler
Ağlayarak dünyaya gelir bütün bebekler…
Acaba neden, niçin buna kafa yoralım
Kim bilir; biliyordu onu nice dert bekler
Bu konuyu düşünüp neticeye varalım!
Belki de biri ona dünyayı anlatmıştı
Fıtrattan olsa gerek biliyordu besbelli
Bu dehşet sayesinde etrafı çınlatmıştı
Her doğan istisnasız ölüyordu besbelli
Keşke doğmaz olaydım düşünüp de ağlamış
Bunu idrak edince ağlayıp da bayılmış
Bu arada ebesi göbeğini bağlamış
Sırtına tokat inip istemeden ayılmış
Cennette konuk idi Adem babamız lakin
Yasaklanmış meyveden unutulup yenildi
Şimdilik siz cennette olamazsınız sakin
Topluca yeryüzüne hadi inin denildi!
Bir sürelik orada kalmanız gerekecek
İdama mahkümsünüz ölüp geleceksiniz
Yeniden bir imtihan olmanız gerekecek
Sorulacak suali mutlak bileceksiniz
Varacağınız yerde rahat yok çalışmak var
Dünya deni’den müştak en alçak bir yer demek
Her şeyi keşfetmek var, her şeyi alışmak var
Üstünde gezenleri istisnasız ‘Yer’ demek
Ağlarken “MA” sesiyle içirilmek istiyor
Dünyanın her yerinde her anne bunu anlar
Uyruğu hiç farketmez her bebek bunu diyor
Sanki bunda ittifak etmiş bütün insanlar!
Hayata adım atıp serüveni başlıyor
İlk iki yıl annenin kucağında geçiyor
Emzirmek sona erer ne zaman ki dişliyor
Annesi şefkat ile koruyup hem acıyor
Önce emekleyerek sonra da dikelerek
Gezmeyi yürümeyi yavaş, yavaş lisanı
İlk adımı atarak kalkarak yıkılarak
Öğrenmeye başlıyor neler bekler insanı
Babası güvendiği, örnek aldığı kişi
Ara sıra babası mescide alıp gider
Onun gibi olmaktı onun hayali düşü
Bu çocuk çok afacan orayı alt üst eder
Zamanla anlıyor ki orası bir mabettir
Artık her gün koşuyor babasının ardına
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Büyüğün hakkı saygı küçüğün muhabbettir
Baba namaz kılarken çıkıverir sırtına
Bunlar okul öncesi aldığı bazı dersler
Soru üstüne soru baba hep cevap verir
Baba anne sabırlı ne azarlar ne tersler
Böylece okul çağı yaşı altıya varır
Okula kayıt olup eğitime başlıyor
Hayat bir mücadele herkes geçer bu yoldan
Öğretmenin verdiği konuları işliyor
Baba futbol severse çocuk anlar futboldan
Küçükleri eğitmek dünya değil sadece
Bir de bundan ötesi olduğu kesin iken
Şu en adi dünyaya tapmayalım adice
Ötede hasat eder burada her ne diken
Der Mikdadi hayatı bir fırsat bilmeliyiz
İşte bu ilimleri büyümeden vermeli
Ağlarken başlamışsak sonunda gülmeliyiz
Halk oluş hikmetinin esrarına ermeli
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ah dedim aman dedim!
Gurbet elde hasret içre geçti bütün yıllarım
Her anımda her nefeste ah dedim aman dedim!
Gençlik uçmuş, hazan çökmüş beyaz olmuş kıllarım
Tutsak kaldım bu kafeste vah dedim aman dedim
Değişmedi makus talih her sefer tökezledim
Bu yetmezmiş gibi, bir de ülkemi çok özledim
Her ne kadar uzaksam da orayı hep izledim
Uzaklığı bu kodeste cah dedim aman dedim
Ne füsunkâr bir mekân ki şu gurbet denen meret
Hem huyumu değiştirmiş, başkası mı bu suret
Bu Mikdat’tır söylemeye bulamam asla cüret
İçin, için kısık seste sah dedim aman dedim
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Ah deli gönül!
Saçlarımı yolup ağlasam bile
Giden gitti heyhat, ah deli gönül!
Nedamet közüyle dağlasam bile
Yiten yitti heyhat, ah deli gönül!
Artık bu kafamı vursam da taşa
Ömür mevsimimde takıldım kışa
Zamanı hunharca harcadım boşa
Biten bitti heyhat, ah deli gönül!
Yıldırmadı beni afacan ölüm
Gafletim nefsime ettirdi zulüm
Dünya için yandım savruldu külüm
Tüten tüttü heyhat, ah deli gönül!
Su-i zan eyledim bazen mertlere
Kendimi unuttum döndüm fertlere
Hakkı unuttukça beni dertlere
İten itti heyhat, ah deli gönül!
Oyaladı beni dünyanın işi
Gönlümde dolaştı şeytanın şişi
Şimdi ben kimlere keseyim fişi?
Eden etti heyhat, ah deli gönül!
Mikdadî, sermaye yok kasasında
Hakka teslim olmak var yasasında
Hayat kumarının aşk masasında
Üten üttü heyhat, ah deli gönül!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Ah dünya insanları cazibenle kışkırttın
Ah dünya insanları cazibenle kışkırttın
Bir adım önde gittin yaklaşanı püskürttün
Kâh sallandın depreştin kâh ateşler fışkırttın
Lavların küllü tozlu sön sönebildiğince
Sende gezip dolaşan her canlıyı öldürdün
Bir avuç toprağınla gözlerini doldurun
Ne Mecnun’a yar oldun ne Leylâ’yı güldürdün
Çöllerin korlu közlü yan yanabildiğince
Sana güvenenlere taaccüp ediyorum
Alan varsa buyursun ben seni satıyorum
Daha dun uğramıştım şimdi de gidiyorum
Geçer günlerin hızlı dön dönebildiğince
Yer dediler adına yutarsın her doğanı
Pireden file kadar karga ile doğan’ı
Uzayı araştırdık anlamadan doğa’nı
Kutuplar karlı buzlu don donabildiğince
Her gelen ölüp gider yine sana gelen var
Gizemli bilmecenin hikmetini bilen var
Açlık bir yana dursun susuzluktan ölen var
Suların tatlı tuzlu kan kanabildiğince
Der Mikdadî Ah dünya yine de sana minnet
Ahiret tarlamızsın hasat olur her zahmet
Hayat bir ganimetse ölüm en büyük rahmet
Zalimler iki yüzlü yen yenebildiğince
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Ah dünya yalan dünya!
Ömrün geçen her bir anı hiç farkına varmadan
Benden bir şey alıp gitti ah dünya yalan dünya!
Şartlar ezer her insanı, zaman akar durmadan
Beni derde salıp gitti, ah dünya yalan dünya!
Bu dünyanın zorlukları hayatın tadı tuzu
Bollukları, varlıkları meşgul ederken bizi
Kıtlıkları, darlıkları insana verir sızı
Gençliğimi çalıp gitti, ah dünya yalan dünya!
Gam, kasavet, dert kederler sıra, sıra yığılır
Her insanı sert ederler, bazen çatlar dağılır
Benim için bir gün derler elbet boynu eğilir
Bu dünya da kalıp gitti, ah dünya yalan dünya!
Hicran dolu yanar sinem, düşünen beni anlar
Şu dünyaya vermem önem ölümü tadar canlar
Büyüklerim ceddim, ninem hani nerede onlar?
Benden önce gelip gitti ah dünya yalan dünya!
Hayal ettim yüceleri gereğini yapmadım
Heba ettim geceleri şu dünyadan kopmadım
Geldi geçti niceleri ben bu yoldan sapmadım
Mikdadi de ölüp gitti ah dünya yalan dünya!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ah memleketim!
Gecenin bağrında aklıma vurdu
Hasret yetti artık ah memleketim!
Kalbim bir hoş oldu nefesim durdu
Sabrım bitti artık ah memleketim!
Sevda mı tutku mu bilemedim ki
Ne oldu da sana gelemedim ki
Katıla, katıla gülemedim ki
Neşem yitti artık ah memleketim!
Burada yaşamak mubah olmuyor
Bundan daha büyük günah olmuyor
Ezanlara hasret sabah olmuyor
Yeter, yetti artık ah memleketim!
Bırakmaz sorunlar peşimi benim
Kâbusa çevirdi düşümü benim!
Dünyanın işleri başımı benim
Derde itti artık ah memleketim!
Mikdadî der var mı kaçacak mekân?
Dönerdim mutlaka bulsaydım imkân
Bu zalim gurbetten kurtulur çıkan
Çoğu gitti artık, ah memleketim!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ah sahtekâr -cinascinas
Ah sahtekâr sahtekâr tövbekâr ol tövbekâr
Zulüm payıdar olmaz bir gün burnundan çıkar
Çalınanlar sahte kâr, tövbe kârdır, tövbe kâr!
Ebedi zarar olur sana bu günlük çıkar!
Hakkına razı olup olma asi eşkıya
Arılar bala konar sinek konar dışkıya
Git bir çukur eş kıya, uzakta en dış kıya
Mutlaka yapman gerek yoksa etrafın kokar
Çanaklarda yal varmış sinek uçar etrafta
Böyle sıcak günlerde bekletilmez et rafta
Ev sahibi yalvarmış dedi hele bu hafta
Sıcak vardır bu yüzden kapalı insan bıkar
Bir nasıhat edeyim sana güven adına
Kapıları kilitle çekilince odana
Hem sürgü hem kilit’le dışta kalsın o dana
İşini zorlaştır ki o hep kolaya bakar
Bir insan cahil kalır gitmemişse okula
Onu eğitmek lazım gerek duyar akıla
Umulur ki uyanmak nasip olur o kula
Yoksa cehaletinden başını derde sokar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ahde vefa!
Ahde vefa; müminin hallerini betimler
Özünde ve sözünde doğru olanda olur
Bu erdeme yapışır bireyler, yönetimler
Yaptığı anlaşmaya sadık kalanda olur
Şüpheden uzak durur işi olmaz karışık
İçi dışı bir olur insanlarla barışık
Gönlü iman doludur alnında parlar ışık
Hakiki bir Müslüman Allah yolunda olur
Başına bir hal gelse asla etmez şikayet
Şahitlikte dürüsttür, ahde eder riayet
Onları methederken şöyle buyurur ayet
Hiç vakit terk etmeden namaz kılanda olur
Söz verince sözünde durmayana gelince
Emaneti yerine vermeyene gelince
Hıyanette bir beis görmeyene gelince
Münafığın hali bu, dili yalanda olur!
Verilen sadakalar kalkanıdır ateşin!
Ahrete inanmayan sevabı ister peşin
Gösteriş budalası farkında değil işin
Riya için verirken gözü salonda olur
Der Mikdadi Müslüman kimseye vermez zarar
Zarar veren Müslüman acep ne işe yarar
Mümin öyle kimse ki içi dışı bir karar
İnsanlar o kimseyi emin bulanda olur!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ahiret inancı -ÖğütAhirettir konumuz Muhterem Müslümanlar!
Dünya araya girdi aklımızı çelmiştir
İman edenler bilir, ne dediğimi anlar
Münafıklara yazık, gafletlere dalmıştır
İnanacak gün gelir o zaman geç kalmıştır
Ahirete inanmaz ama ondan geçinir
Bilmeyene sözüm yok böyleleri acınır
Bilenler tasdik eder bilmeyenler gocunur
Maskeli münafıklar bir verdi üç çalmıştır
İnanacak gün gelir o zaman geç kalmıştır
O gün kişi kaçacak bacısı, kardeşinden,
Anası, babasından, çok sevdiği eşinden
Oğullarından kaçar onlar koşar peşinden
Herkes kendi derdinde akrabayı salmıştır
İnanacak gün gelir o zaman geç kalmıştır
Kötülük işleyenler hesabı görülecek
Haklar hak sahibine alınıp verilecek
Ya cennet ya cehennem birine girilecek
Kişi müstehakkını zerresince almıştır
İnanacak gün gelir o zaman geç kalmıştır
Kimisi yazıklanır, kimi övünmektedir
Bazı yüzler aydınlık, gülüp sevinmektedir.
Nice yüzler karanlık artık dövünmektedir
Zebaniler onların ensesine dalmıştır
İnanacak gün gelir o zaman geç kalmıştır
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Ahlak nedir?
Ahlak nedir?
Güzel ahlak, İslam’ın kendisidir özüdür
Kötü davranışların salınmasıdır ahlak!
Hem ayetle sabittir hem peygamber sözüdür
Kişinin hoş işlerde bulunmasıdır ahlak!
Yalan, küfür, ihanet, riya, tekebbür gıybet,
Haset, kin, öfke nefret, varsa bunları kaybet
Fitne, fesat, cimrilik bu huylarda yok heybet
Bunların uzağında olunmasıdır ahlak!
En yüksek mertebeyi Resulü’ne ayırıp
"Sen en yüce bir ahlak üzeresin" buyurup
Allah onu bir model olduğunu duyurup
Onun hayatta örnek alınmasıdır ahlak!
Edep, hayâ, tevazu, kul hakkına riayet,
Haramdan uzak durup, nefsine hâkimiyet
Adalet saygı sevgi akrabaya inayet
Bu düsturda sürekli kalınmasıdır ahlak!
Ahlak barış, huzurdur İslam’ın manasıdır.
Ahlaksızlık her türlü şerlerin anasıdır
Bununla çatırdayan İslâm’ın binasıdır
Bu konu işte böyle bilinmesidir ahlak!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Ahlak olmayan yerde!
Dünyanın ve ülkenin çivisi çıkmış artık!
Öyle bir devirdeyiz revaçtadır kabalık
İnsanoğlu tedirgin, dehşetten bıkmış artık
Sokaklar tehlikeli şehre inmiş zorbalık!
Müspet düşünenlere umut dağın ardında
Bireysellik görürsün toplumun her ferdinde
Kalpler kaskatı olmuş herkes kendi derdinde
Komşuluk hepten bitti, zordadır akrabalık
Sarsardım gafilleri aklen büyük olsalar
Öğüdümü verirdim biraz ayık olsalar
Kereste kazık derdim ona layık olsalar
Yaramaz bu odunlar çoğu olmuş sobalık
Tanıdığım birine yaptığın ayıp dedim
Ağzıma gelenleri yüzüne sayıp dedim
Böyle devam edersen istikbal kayıp dedim
Bana dönüp demez mi “işine bak babalık”!
Kulaklar mühürlenmiş gözlere inmiş perde
Onca bilgi ve ilim çare olmuyor derde
Akıl şeytani olur ahlak olmayan yerde
Rüşvet yasaklanınca yeni kılıf çorbalık
Der Mikdadi bu haller gönlüme verir sızı
Terk ettiler ecdadın gittiği kutlu izi
Çıkar mevzubahisse koşarlar dizi, dizi
Birlik sanılan güruh çıkarcı kalabalık!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ahval-i Manzara! Neuzü billah
İnsanlarda ne dirlik, ne de sükun, kalmıştır
Genelde Müslümanlar tenlerine bakılmaz!
Anarşi, terör, vahşet baş köşeyi almıştır
Topluca imha eder gönlerine bakılmaz!
Müslüman olanlara hep kuşkuyla bakmışlar
Tefrika ile ruhsal güçlerini yıkmışlar
Satılmış liderleri din imandan çıkmışlar
Bundan gayri kıblesi, yönlerine bakılmaz
Sağırlarla dilsizler, körler ittifak kurmuş
Taşeron teröristler bu sayede kudurmuş
Utanmadan Tekbirle din kardeşini vurmuş
Cani her an canidir dinlerine bakılmaz!
Asayiş, emniyet yok hepten yok olup yitmiş
Kardeş sanılan zalim kardeşine zulmetmiş
Hak hukuk aranmasın çoktan tükenip bitmiş
Dindaş, soydaş vatandaş kanlarına bakılmaz!
İmansız nesillerde insanlık kesat olmuş
Bu halin müsebbibi fitne ve fesat olmuş
Barbarlık, zorbalıktan gözyaşı hasat olmuş
Ekseriyet kan ağlar şenlerine bakılmaz!
Merhamet denen cevher kalplerden silinmiştir
Can almak, soygun yapmak ganimet bilinmiştir
Cehaletin yüzünden bu hale gelinmiştir
Sahte alim, ulema ünlerine bakılmaz!
Kalplerinde rahmet yok ne zerre ne bir dirhem
Zalime acımak yok “men la yerhem la yurhem”
Yapılacak tek iş var yaraya olsun merhem
Uzaktan yok etmeli inlerine bakılmaz!
Der Mikdati; Nemrutlar halen hüküm sürmekte
Güçsüzü her bulduğu yerde yere sermekte
Doğmamış bebekleri bile hedef görmekte!
Yüzlercesi yok olmuş binlerine bakılmaz!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Akıl ki tedavülden kalkalı yıllar oldu
Akıl ki tedavülden kalkalı yıllar oldu
Doktorlar hasta oldu hemşire kollar oldu
Mazhar Osman’dan geçti deliyi sollar oldu
Bu manzara çok vahim hayra alâmet değil
Bu gidiş doludizgin sonu selamet değil!
Gene de beğeniyor herkes kendi aklını
Bu kafalar bozuyor insanlığın şeklini
Baştan aşağı şerken araştırır saklını
Kendisi yaptıkları sanki ihanet değil
Bu durum tehlikedir sonu selamet değil!
Yeren yerin dibinde çukur dense yeridir
Hiç kimseyi beğenmez her alanda geridir
Herkes bilir bu herif serserinin biridir
Aklından olan zevat sanma muhannet değil
Bu tutum felakettir sonu selamet değil!
Etrafımız düşmanla çepeçevre sarılmış
Hal böyleyken insanlar birbirine darılmış
Savaş kopacak gibi bir noktaya varılmış
O cihet uçurumdur bu bir kehanet değil!
Bu halimiz korkarım sonu selamet değil!
Dünyaya tapılmıştır sanki artık ölüm yok
İşlenmemiş işkence, yapılmamış zulüm yok
Bu işe dur diyecek güçlü aklıselim yok!
Mikdadî der kıyamet, artık vahamet değil
Bu hissizlik ne yazık sonu selamet değil!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Akıl, Nakil!
Nakle inanmak için, akla gerek duyulur
Aklını tasdik eder, her kim aklına uyar
Hiç tereddüt etmeden sahih Nas’a uyulur!
Akıllı aklı değil, nakli değerli sayar!
Akıl hakla batılı, ayıran bir mihenktir
Gerçekleri aramak ne savaş ne de çenktir!
Ancak herkesin aklı ne birdir ne de denktir
Yani bunun anlamı hepsi değil bir ayar!
Zaten yükümlü değil aklı olmayan kimse!
Hazırdır kayıp değil saklı olmayan kimse!
Çıngar koparır çıngar haklı olmayan kimse!
Nefsine köle olan hakikatlere kıyar!
İçi dışı bir olur gerçek mümin olanlar
Asla sapıtmaz, ilmi kaynağından alanlar
Bu aldığı ilmi de akla uygun bulanlar!
Tam teslim olamamış bir gün ayağı kayar!
Kendini sıfırlayıp teslim olan kar eder!
“Bence böyle” demeye haya eder, ar eder
Bir dahi olsa dahi, nakle itibar eder.
Düşünür, hikmet arar aklına bir had koyar!
Kur’an tarif ediyor, diyor ki inananlar
Gabya iman ederler namazı kılar onlar.
Bir kul Yaratıcıyı, eserleriyle anlar.
Mümin ferasetlidir hisseder, görür, duyar.
Der Mikdadi tartışmak olmaz mı çullanmadan?
Aklı kullanmalıyız, o bizi kullanmadan!
Fitneyi söndürelim yayılıp dallanmadan
Şeytanlar fit vermekten ne vazgeçer ne cayar!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Akıllı Telefon Hicviye
Akıllı telefonu ahmağa alırsanız!
Tele-gıybet aleti oluverir elinde
Hayret ederim hayret, hayrete kalırsanız
Kaynanada var ise, alıverir gelin de!
Bizim hacı da almış gece gündüz yanında
Halinden çok memnundur, sevap işler zannında
Namazdan önce ezan, ama namaz anında
Ya kemence ya kaval çalıverir zilinde
Dünyada düşündüğü yalnız zevki sefası
En çok hoşuna giden koltuğu ve sofası
Din öğretmeye kalksan taş kesilir kafası!
Yabancı zor sözcükler kalıverir dilinde
Uzaktan çaktırmadan onu izleyin görün
Hafızası çok geniş, haberi ondan sorun
İlgilendiği alan damat, kız, gelin torun
Akraba sırlarını biliverir, el’in de!
Onda neler var neler danışman olur birden!
Gerçek hayal karışık haber verir her yerden
Timsahlar dans edermiş, nerden duymuşsa nerden
Mısır yanında sanki dalıverir Nil’inde
Der Mikdadi bu dalgın algıya çalgı diyor
Halin nice sorana eğilim, ilgi diyor!
Piyano “telli çalgı” buna da bilgi diyor!
Kırk name yedi nota buluverir telinde
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Akla kara
Hoşgörülü olmayı, başkasından istedik
Üstümüze düşeni, yapamadık, yap dedik
Bir kargaşa içinde, ayrı, ayrı ses ettik
Bu gürültü korkunçtur, anlaşılma zor olur
Zaten mümkün değil ki, biri ak, biri kara
Bu hengame içinde, müşterek bir şey ara
Ufak bir umut vardır, güneş battıktan sonra
Akla kara eşittir, bütün gözler kör olur
İşte, güneş batınca, karanlıkta kalırız
Fark etmiyor ak, kara artık eşit oluruz
Gerektirince şartlar, ortak bir şey buluruz
Ak mı, kara mı derken, şafak atar mor olur
Böylesi bir birleşme, olur estek kösteği
İtimat yok güven yok, bulamazsın desteği
Ak’ım diyen kara’dan, zemzem olur isteği
Kara buna zıt diye, isteği likör olur
Elimizden ne gelir, hava bozuk ve yağar
Böyle devam etmez bu, peşinden de gün doğar
Her şey aslına döner, karanlığı gün boğar
Tekrar sil yeni baştan, korkunç anafor olur
Mikdadî bu devirde, kafa bozuk, asap da
Yanlış ata oynarsan, yanlış çıkar hesap da
Boğa azgın çıkınca, gider sap ta, kasap da
Her saha bir arena, herkes matador olur
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Aklen, fikren, ruhen istila olduk
Tarih okuyup da ders mi almışız!
Coğrafyadan bile derste kalmışız!
Biz hepimiz başka telden çalmışız
Fırka, fırka olup talan olmuşuz
Tarih ret edildi yalan olmuşuz
İffet kelimesi, sözlükte vardır!
Bekâretlik artık, gençlerde ardır
Namustan söz eden, kafası dardır
İkinci el avrat alan olmuşuz
Yüzde kaçı bilmem falan olmuşuz
Eşkıya şehirde yürür kanunsuz
Maksat vahşet, dehşet hedefi yönsüz
Bu necip millete, tahribi sonsuz
Hayretler içinde kalan olmuşuz
Saçını başını yolan olmuşuz
Aklen, fikren, ruhen istila olduk
Her türlü sınava müptela olduk
Taklitçi, kimseler, ukalâ olduk
Dostun gırtlağına dalan olmuşuz
Ne yazık hâl böyle, olan olmuşuz
Hayali bir kurgu gösteriyorlar
Bu sayede zulüm estiriyorlar
Hem suçlu, hem güçlü bastırıyorlar
Zulmü birbirinden bulan olmuşuz
Daha dün ağabey, ulan olmuşuz
Alim itibarsız cahiller önde
Çok geride kaldık, hem din, hem fende
Sahte profesörler, gözleri ün’de
Torpille liyakat alan olmuşuz
Dedikodu yalan dolan olmuşuz
Vatan hainleri tutmuş köşeyi
Bir kuru kemiğe satar her şeyi
Dostu için döver eşi Ayşe’yi
Alçaldık çukura dolan olmuşuz
Her yüce değeri salan olmuşuz
Mikdadi, uyanıp uyarmak lazım
Ülke gerçeğini, duyurmak lazım
Armudu, elmadan ayırmak lazım
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Uyandık sireni çalan olmuşuz
Çok şükür kendini bulan olmuşuz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Aklı olan bir insan öz nefsini sorgular
Aklı olan bir insan öz nefsini sorgular
Ölümünden sonraki hayat için fehmeder,
Yararlı işler görür meşgul etmez kurgular
Aciz insan gayretsiz kurtuluşu vehmeder
Hak indinde işlerin en sevimlisi olan
Az da olsa devamlı ika edilen iştir
Hiç bir şey başaramaz az olanı az bulan
Ağır işe girişmek başlar iken bitiştir
İmansız mümkün değil Cennete girişiniz
Sevişmeden de iman etmiş olmazsınız.
O halde bir birini sevmede yarışınız!
Sevgisiz bu dünya’da huzur bulamazınız
İlime yönelene Allah Cennet yolunu
Kolaylaştırıverir, İlim farzdır tümüne
Oku emriyle Allah irşat etmiş kulunu
Yüce Peygamberimiz mu’minlere numune
Müslüman’ın anlamı eliyle ve diliyle
Diğer müslümanlara güven veren kişidir
Münâfığın nişanı şu üç kötü haliyle
Yalan der, sözde durmaz, vefasızlık işidir
Der Mikdati bunları kitaplardan derledim
Benim sözlerim değil şiire dönüştürdüm
Azami dikkat ettim yazarken çok terledim
Bu arada ben sustum kalemi konuşturdum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Aklımda
Genç yaşımda taşınıp göç ettim Çaykara’dan
Kıvrım, kıvrım yolları yokuşları aklımda
Unutmak kabil değil yıllar geçse aradan
Elvan, elvan renkleri nakışları aklımda
Yem yeşil ormanları sifini, komarları
Kestane, gürgen pelit çamlıktır kenarları
Çayları dereleri buz gibi pınarları
Şırıl, şırıl suların akışları aklımda
Erkekler ot biçerken gelinler çevirirken
Kimi kurusun diye otları savururken
Güneşin cayır, cayır onları kavururken
Yağmur bulutlarının çıkışları aklımda
Sevgi ve hoşgörüydü büyüklerin yasası
Gözü yaşlı nineler ayrı, ayrı tasası
Bağrı yanık dedeler ellerinde asası
Cana yakın halleri bakışları aklımda
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-aklına limon sıkayım
Adamı azdırır deyyus zamane
Susanın aklına limon sıkayım
Bana sus diyenler deli divane
Pusanın aklına limon sıkayım
Susan sussun derim yoksa rüyeti
Öderim sözümden doğan diyeti
Omzunu bencillik olup niyeti
Kasanın aklına limon sıkayım
Bilmediği şeye burnunu sokup
Bulduğu her şeyi kökünden söküp
Sindirmediğini etrafa döküp
Kusanın aklına limon sıkayım
Anlamadım gitti bunlar ne katı
Üsküdar'ı geçen ne etsin atı?
Yazdığın zamanda çığlık, feryadı
Basanın aklına limon sıkayım
Yazdığı her şeye çalar silgiyi
Resme çevirerek eksik bilgiyi
Bilgiçlik taslayıp kalkıp ilgiyi
Kesenin aklına limon sıkayım
Kendisi diyelim görmüyor sisi
Bir kafa taşıyor onun ensesi
Her zaman gür çıkar şairin sesi
Kısanın aklına limon sıkayım
Mikdadi değişmez asla huyunu
Yazmak hiçbir zaman aşmaz boyunu
Kalemin alınca bozar oyunu
Esenin aklına limon sıkayım
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Alçağın târifi
Yaşı başını almış, çalıştırmaz kafayı
Boru gibi insandır aklı belinde olur
Kurban eder dostunu, reva görür cefayı
Görünce tanırsınız zehri dilinde olur
Yaptığı her eylemle dostu üzmektir işi
Hiç düşünmeden yapar azı olur bir dişi
Bir anda değişiyor iyi sandığın kişi
Dikenler dalda iken onun gülünde olur
Dallarında kurusun dikenli gül derilmez
Bunlarla dost olunmaz sohbetlere girilmez
Böylesi çamurlara selam bile verilmez
Evinize sokmayın gözü gelinde olur
Öyle hain insandır insanın kanı kurur
Hem suçlu hem de güçlü, aleyhinde der ürür
Kendinden başkasını hep yanlış yolda görür
Böylesi bir alçağı herkes telinde olur
Yediği bütün haltlar söylenirken her yanda
Yüzüne tükürsen de, hiç utanma yok onda
Hakkında gerçekleri ilan ettiğin anda
Hemen yoruma hazır kalem elinde olur
Sözlerim düzme değil olağan bir olaydır
Boyanır türlü renge tanınması kolaydır
Pırıl, pırıl oluyor her tarafı kalaydır
Yüzünde maskesi var peruk kelinde olur
Onlarca dostu üzer, zayıf bir kurban seçer
Yıkıcıdır tutumu, her şeyi ezer geçer
Eğer elinden gelse senin kanını içer
Onun verdiği zarar bir sam yelinde olur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Alçaklardan dost edinme
Alçaklardan dost edinme seni yanına çeker
Beş kuruşa satar seni ardına bile bakmaz!
Adam olmaz hiç didinme yarar görmezse eker
Çıkar yoksa atar seni, odundan adam çıkmaz!
Ne içerlen ne de gocun masayı devirerek
Bilse çıkar var uçunda rol yapar evirerek!
Limon gibi avucunda fırıldak çevirerek
Damladıkça tutar seni, kabuktan sıvı akmaz
Dün güldüğü her vakaya bu gün hafif buluyor
Bürünerek fiyakaya kibir ile doluyor
Şeytan güler bu caka’ya ondan adi oluyor
Şimdi artık çatar seni, seni dost diye takmaz!
Avlanmaya sazak arar mesleği tuzak kurma
İşi gücü plan kurar asla yanına varma
Böylesinde yok bir yarar uzak dur yakın durma
Kurbanlara katar seni hile yapmaktan bıkmaz!
Mikdati yol düz görünür dikkat et çukurlara
İzler biter toz görünür çıkma yanlış turlara
Maske düşer yüz görünür, ders olsun okurlara
Yılan olup yutar seni hemcinslerine sokmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Âlem bir kitap gibi
Âlem bir kitap gibi ayet, ayet beyanat
Göremediklerimiz hasretimiz olmalı
Davet eder ermeye esrarına kâinat
Eremediklerimiz hasretimiz olmalı
Ahret unutulup da daha vakit var sanıp
Dünyaya meylederek vefakâr bir yâr sanıp
Ticaret mubah deyip her kazancı kâr sanıp
Veremediklerimiz hasretimiz olmalı
Durmadan malımıza mal kattığımız halde
Fakir çöplüğü arar bal tattığımız hâlde
Komşumuz aç yatarken tok yattığımız halde
Aramadıklarımız hasretimiz olmalı
Mikdadî der ki fakir derde dert ekler durur
Su elektrik kesilir dolapta çekler durur
Ezanlar davet eder mescitler bekler durur
Giremediklerimiz hasretimiz olmalı
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-âlemde bir zerre vefa kalmadı
Âlemde bir zerre vefa kalmadı
İzahına kalksan anlayan olmaz
Tadılmayan hiç bir cefa kalmadı
Artık dünya batsa inleyen olmaz
Şimdi gel sağıra sesini duyur!
Yırtınma gereksiz, el ile buyur
Hortlak gibi gezer ayakta uyur
Kör kuyuya düşse önleyen olmaz
Devrin zalimleri fırtına eker
Mazlumlar sürekli gözyaşı döker
Birleşir zenginler ziyafet çeker
Fakiri sofraya ünleyen olmaz
Çocuklar kaçarken ölür mayınla!
Hayvan kurtarırlar naklen yayınla
Uğraşıp dururlar itle koyunla!
Zalimin zulmünü sonlayan olmaz!
Vahşeti vahşice oturup izler
Ketumdur söylemez hayırlı sözler!
Yanına top düşse görmüyor gözler
Kulaklardan biraz çınlayan olmaz!
Yüzler çıkar olan yöne çevrilir
Nasihat edersin burun kıvrılır
Araya girersin küpler devrilir
Güzeli, doğruyu dinleyen olmaz
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Âlem-i semâ
Âlem-i semâya temâşa ettim.
Mekanı başkadır, yönü yok gibi
Gönül gözü ile her yana gittim
Seyranı başkadır dünü yok gibi
Seyrettim vecd ile nice yıldızı.
O kadar seri ki bir ışık hızı
Derin düşünceye daldırır bizi
Zamanı başkadır günü yok gibi
Her bir seyyareden ışıklar yağar
Bir yıldız dağılır bin yıldız doğar
Kararan kubbeye nur ile ağar,
Kaan’ı başkadır hân’ı yok gibi
Ayetler burçların en ücrasında
Allah’ın kudreti var icrasında
En ufak bir şaşma yok mecrasında
Devrânı başkadır, ânı yok gibi
Her şeyde ahenk var düşünen anlar
Bize yol gösteren ayettir onlar
İlahi nameler kulakta çınlar
Kemanı başkadır, tını yok gibi.
Püsküren volkanlar bir anda sönmüş.
Nice gezegende denizler donmuş
Düşünen insanlar özüne dönmüş
İmanı başkadır, sonu yok gibi
Mikdadi burada bağlar sözünü
Bir nesim serince okşar yüzünü
Mehtap vakti hasret yakar özünü
Gümanı başkadır canı yok gibi
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi
Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi!
Kafasını şerre yoran satılmış uşakların
Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi!
Bu millete tuzak kuran virüs ve yavşakların
Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi!
Böcekçinin kasetçinin içimize sızanın
Sisi’cinin, Eset’çinin bize hendek kazanın
Çekemeyen hasetçinin asayişi bozanın
Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi!
Moruğunun sabisinin yılan ve çıyanların
Üyesinin tabisinin sapığa uyanların
Ablasının, abisinin sempati duyanların
Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi!
Dinimizi sömürüp de dolaplar döndürenin
Haram ile semirip de Allah’la kandıranın
Her kemiği kemirip de mideye indirenin
Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi!
İkiyüzlü olanların halini görünce biz
Aldatarak çalanların yüzüne vurunca biz
Vahşet dehşet salanların önüne durunca biz
Allah belasını verdi on beş temmuz gecesi!
……. Bize nasıl meydan okur cücelerin cücesi
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Allah diyelim Allah!
Başlar iken her işe Allah diyelimAllah!
Ardısıra peşpeşe Allah diyelim Allah!
Ömrümüz müddedince nefesler adedince
Takat buna yetince Allah diyelimAllah!
Göçmeden ahirete bu alem-i kürede
Her yerde her kerede Allah diyelim Allah!
Ayaktayken, kalkarken yürek Hak Hak atarken
Otururken yatarken Allah diyelim Allah!
İhlaslı bir şekilde her işte her amelde
Hem gönülde hem dilde Allah diyelim Allah!
Dağda bayırda kırda hem sokak hem pazarda
Hiç durmadan ardarda Allah diyelim Allah!
Ne gam kalır ne keder bütün dertlerin biter
Allah kuluna yeter Allah diyelim Allah!
Kişi sevdiğini der buyurmuştu peygamber
Umulur ki affeder Allah diyelim Allah!
Yatmadan uzanmadan an geçmesin anmadan
Bıkmadan usanmadan Allah diyelim Allah!
Hayat zehir olmadan Allah diyelim Allah!
Gözler nehir olmadan Allah diyelim Allah!
Hayat akıp da çağlar bir gün kesilir bağlar
Son ağlayan çok ağlar Allah diyelim Allah!
Elden fırsat kaçmadan ömür kuşu uçmadan
Bu dünyadan göçmeden Allah diyelim Allah!
Karalar bağlamadan ağlanıp, ağlamadan
Sel olup çağlamadan Allah diyelim Allah!
Yolcuyuz yoldayız biz öldük de saldayız biz
Gafil bir haldeyiz biz Allah diyelim Allah!
Ey insan kendine dön Hak’ka dönüktür her yön
Dilersek mutlu bir son Allah diyelim Allah
Şair Mikdat Bal
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a-Allah görüyor elbet!
İnanan bir insan zulüm eylemez
Edenleri Allah görüyor elbet!
İftira eylemez yalan söylemez
Atanları Allah görüyor elbet!
Su-i zandan mümin sakınmalıdır
Yüce Mevlâ’mızdan çekinmelidir
Şeytana uymuşsa okunmalıdır
Bitenleri Allah görüyor elbet!
İçimizde gezen satanistleri
Dünya vatandaşı hümanistleri
Irkı üstün gören şamanistleri
Yitenlere Allah görüyor elbet!
El aman çektiren halkı küstüren
Kalbi taş kesilip terör estiren
Fitne verip çoluk çocuk kestiren
Fitenleri Allah görüyor elbet!
Bir yandan caniler kıyarken cana
Bu kanlı vampirler doymazken kana
Rant için sarılıp şöhrete, şana
Ötenleri Allah görüyor elbet!
Aleyhinde olur tanımaz seni
Fazileti eksik ahlakı deni
Dini kullanarak Mü’mine kini
Çatanları Allah görüyor elbet!
Ozan Mikdadi
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a-Allah sana yetmez mi?
Üzülme kederlenme, akıllı kaygı çekmez!
Ey haceti çok olan Allah sana yetmez mi?
Sahibi Allah olan kimseye boyun bükmez
Başka kapılar çalan Allah sana yetmez mi?
Herkesin istihkakı ezelden tayin olmuş
Bazısı razı olmuş, bazısı da az bulmuş
Rızkını bitirenler eceli ile ölmüş!
Nasibini az bulan Allah sana yetmez mi?
Seni meyus etmesin evham dolu fikirler
Seçkinler hakir olur, seçkin olur hakirler
Zenginler fakir düşer gani olur fakirler
Biçare darda kalan Allah sana yetmez mi?
Allah’a dayananlar korkar mı ardı için?
Dünya imtihan yeri merdi, namerdi için
Hal böyleyken şu fani dünyanın derdi için
Bir yaprak gibi solan Allah sana yetmez mi?
Tevekkül bir insanın imanına alâmet
Çünkü kesinkes bilir sabrın sonu selâmet
Duygusal feveranın neticesi melâmet
Dert üstüne dert alan Allah sana yetmez mi?
Der Mikdadi ey şaşkın aşmayasın bendini
Neler çekti bir bilsen örnek al efendini!
Ey her şeyden bigâne mahvederek kendini
Dipsiz boşluğa salan Allah sana yetmez mi?
...Dipsiz boşluğa dalan, Allah sana yetmez mi?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Allah’ım –duaSana kulluk yapamadık Hakkıyla
Gafil kaldık bilemedik Allah’ım!
Hür bıraktın Hak ve batıl şıkkıyla
Hak yoluna gelemedik Allah’ım!
Kurtulmadık şeytan nefis mekrinden
Etkilendik zalimlerin fikrinden
Yüz çevirdik Kur’anından zikrinden
Hep ağladık gülemedik Allah’ım!
Rahmetini umduk nefsi avuttuk
Çevre neyse ona göre yol tuttuk
İman ettik, ibadeti unuttuk
Hakkıyla kul olamadık Allah’ım!
Hacca gitti dedem doksanlık gazi
Zekât dedin, naz ettik bazı, bazı
Oruç dedin tuttuk, ama namazı
Birçoğunu kılamadık Allah’ım!
Gururlandık işler iyi gidince
Bağlar koptu kibir, haset edince
Saygı sevgi müsamaha bitince
Asla huzur bulamadık Allah’ım!
Umudumuz’ yine sana bağladık
Gazabından Rahmetini yeğledik
Derde düştük kederlendik ağladık
Yaşımızı silemedik Allah’ım!
Sen yarattın bizleri mal düşkünü
Çabaladık olduk dünya şaşkını
Ya ver bize, ya al bizden aşkını
Bu dünyayı salamadık Allah’ım!
Basiret ver bize küfrü vahim et
Hidayet ver bizi onda daim et
Sebat ettir bizi dinde kaim et
Ahdimizde kalamadık Allah’ım!
Kul Mikdadî der ki yazar kalemler
Ey Allah’ım sana muhtaç âlemler
Hikmeti var çektiğimiz elemler
Hak eyledik dilemedik Allah’ım!
Ozan Mikdadî
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a-Allah’ım!
Ancak sana ibadet eder, seni dinleriz.
Ancak senden isteriz dua eder inleriz
Ancak senin nurunla, gönlümüzü şenleriz
İmanın lezzetine erdir bizi Allah’ım!
Sevdirt birbirimizi, sardır bizi Allah’ım!
Allah'ım sana varan Yolda bizi daim et!
Biz sana iman ettik, bu imanda kaim et! !
Sana layık kul eyle, rızan için saim et!
Haramlara daldırtma durdur bizi Allah’ım!
Sıratı müstekime girdir bizi Allah’ım!
Senin merhametinle kavuştuk hidayete
Sonsuz şükürler olsun bu büyük inayete
Başarı ihsan eyle, emrine riayete
Hedefe selametle vardır bizi Allah’ım!
Topluca cennetine sürdür bizi Allah’ım!
Cennet cehennem değil rızanı istiyoruz
Sevaplarla dopdolu mizanı istiyoruz
Dinini anlayacak izanı istiyoruz
Nur’un, ferasetinle gördür bizi Allah’ım!
Yoluna canımızı serdir bizi Allah’ım!
Lütfünle Kerem’inle kötülüklerden koru
Her türlü şerri defet, kolaylaştır her zoru
Günahlarımızı ört, sorma bize zor soru
Asan eyle cevabı verdir bize Allah’ım!
Biliyoruz imtihan zordur bize Allah’ım!
Cennet kapılarını açmayı nasip eyle!
Kevser havzına varıp içmeyi nasip eyle!
Son nefeste imanla göçmeyi nasip eyle!
Dünya fani, muvakkat yerdir bize Allah’ım!
Nefis, şeytan bağını kırdır bize Allah’ım!
Ozan Mikdadi
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a-Allah’u Teâlâ’yı bilir misin?
Abdullah bin Mübarek, bir yere gidiyordu.
Yolda bir çocuk görmüş çobanlık ediyordu
Şuna gidip Allah’ı öğreteyim diyordu
Evlâdım, sen Allah’ı bilir misin? demişti.
Çocuk der ki: “Kul nasıl sâhibini bilmez ki? '
Görüp de inkâr eden iman ile ölmez ki
İki dünyada mutsuz ebediyen gülmez ki
İşte o büyük zat’a çocuk böyle demişti
-Allahü teâlâ'yı ne ile bildin? söyle
-Bu koyunlarla bir de çevremde ki her şeyle
-Evladım nasıl bildin? bana bir izah eyle
- Bu koyunlar çobansız kalsa kurt yer demişti
Anladım kainatı koruyan biri vardır
Her nereye bakarsan O’nun eseri vardır
Her şeyde bir denge var her şeyin yeri vardır
Bunları düzenleyen biri vardır demişti
-Allahü teâlâyı nasıl bilirsin? bir de
-Hiç bir şeye benzemez ne gökte ne de yerde
-Böyledir evet böyle, nerde öğrendin nerde?
-Yine bu koyunlardan öğrenmişim demişti
-Ben çobanım. Onların koruyucusu benim
Onlara benzemiyor, ne boyum ne de enim
Ne elim ne ayağım ne vucudum ne tenim
Bizi yoktan var eden, hiç benzer mi? Demişti
-İyi söyledin.yavrum ne bilirsin İlimden
-Ben bu sahrâda nasıl ders alırım alimden?
-Peki ne öğrenmişsin? Sanattan ya bilimden?
Çobana bildiğini bize anlat demişti
-Gönül ilmi, dil ilmi beden ilmini bildim
-Bunlar nelerdir söyle, bak ayağına geldim.
-Gönül ilmi şudur ki, sevgiyi ondan aldım
Bu kalple O'nu bildim O'nu sevdim demişti
Dil ilmi de şudur ki, dil verdi zikir için
O'nun ismini anıp nimete şükür içn
O'nu bol bol anarak ilahi fikir için
Ya hakkı söylemeli ya susmalı demişti
Beden ilmi şudur ki, bana beden vermiştir
Şükrünü ifa için ibadet önermiştir
Sayısız nimetleri ayağıma sermiştir
Halalinden çalışmak kazanmaktır demişti
Şair Mikdat Bal
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a-Allah'ı anmak
Beni anın, ben de sizi anayım
Nankörlük etmeyin buyurur Allah
Şükredin ki bol nimetler sunayım
Engin rahmetini duyurur Allah
İbadetle anın rahmet edeyim
Dua edin ben icabet edeyim
Sağ’ken anın ben merhamet edeyim
Ahirette kulu kayırır Allah
Yalnızlıkta beni anın, yâd edin
Zikredeyim indinde çok adedin
Bu sülük’ü ihlas ile kat edin
Halas edip nârdan sıyırır Allah
Çok zikreden en çok hayır alandır
Her amelde Allah ile olandır
İşte bunlar selameti bulandır
Şakir, nankör bir gün ayırır Allah
Ozan Mikdadî
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a-Altmış’tan sonra!
Altmış’tan sonrasında, hayat yeniden başlar
Tatmaya doyum olmaz, önce varmak gerekir
Rüya gerçeğe döner, biter hayaller düşler
Yatmaya doyum olmaz, teni yormak gerekir
Ahireti düşünür dünyayla işin olmaz
İşin de olsa artık yapacak gücün kalmaz
Ömür saati bozuk kurarsın ama çalmaz
Atmaya doyum olmaz, onu kırmak gerekir
Ulaşır kulağına ölen dostun haberi
Korku sarar ruhunu anarsın peygamberi
İştah kalmaz, çorbana tuzu, kara biberi
Katmaya doyum olmaz güzel karmak gerekir
Küsersin evlatlara seni aramaz diye
Artık senin yanına gelip duramaz diye
Ömrünce kazandığın, her şey yaramaz diye
Satmaya doyum olmaz fiyat sormak gerekir!
Dersin kendi kendine bundan böyle hoş yaşa
Ancak elinden gelmez baltayı çaldın taşa
Emeklisin evdesin, hanım ile başbaşa
Çatmaya doyum olmaz sağlam durmak gerekir
Mikdatî gerçek budur, yazdım size olanı
Gözlerin görmez artık dünya gibi yalanı
Aile mezarlığı deyip koca alanı
Tutmaya doyum olmaz, yuva kurmak gerekir
Şair Mikdat Bal
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A-aman ne hale düştük
Aman ne hale düştük!
Aman ne hale düştük, yaşayış alafranga!
Moda, reklam özenti ayağımızda pranga
Çınar içten kurtlanmış, dışıtan çürümüş yonga
Sürekli yontuluyor, herkesin hırsı para!
Herkesin forsu para, çekiçi örsü para
Avrupada işçimiz, kaç yıldır milyonlarca
Çalışmış, çabalamış, döviz salmış tonlarca
Tatilde keriz diye, algılanır onlarca
Gelir bitli Fransız “Vi” derse “merci” para
Herkesin forsu para, çekiçi örsü para
Türkiyeye bir tatil, unutulmaz tur olur
İşçimize gümrükler, et kemikten sur olur
Her türlü eziyetle işçiler mahsur olur
Törenle karşılanan ARAP’ın tersi PARA
Herkesin forsu para, çekiçi örsü para
İsteyen Topkapı da rehberleri etsin test
İstediği zamanda herkes alamaz abdest
Türk isen engellisin, turiste her şey serbest
Potla girer mabede, mihrapla, kürsü para
Herkesin forsu para, çekiçi örsü para
İnsanımız satıldı en başta işçimizi!
Bu kadar ilgisizlik, yakıyor içimizi
Biz döviz göndermiştik sıkarak dişimizi
Ne yazık bu beylerin, ödevi dersi para
Herkesin forsu para, çekiçi örsü para!
Mikdadi konuşturur seni vatanperverlik
Maddiyat ön planda yok misafirperverlik
Gönüllerin fethine olsa bir seferberlik
Uçtan uça ülkemiz Edirne Karsı para
Herkesin forsu para, çekiçi örsü para!
Şair Mikdat Bal
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a-Angajman kuralı!
Angajman kuralı ne? Bilmeyenler anlasın!
Bakıp bekleyeceğiz, vurunca vuracağız
Sorumlular dinleyip kulakları çınlasın!
Hedef tahtası mıyız böyle mi duracağız?
Saldıracaklar belli, mevzileri kazmışlar
Oturup seyrettikçe kudurmuşlar azmışlar
Hudut falan kalmamış içimize sızmışlar
Biz onların inine ne zaman varacağız?
Bütün kabahatleri şer güçlere yükledik
Tabiri caiz ise vursun diye bekledik!
Gereksiz şehit verdik derdi derde ekledik
Daha kaç Mehmetçiği bayrağa saracağız?
Sürekli taciz edip nefes aldırmamalı!
Olduğu yerden asla kafa kaldırmamalı
Üç beş tane soytarı bize saldırmamalı
Sallanan yapraksa da onu da vuracağız!
Nutuk atmak ne güzel, ancak avunmak için
Bir de ağıtlar var ki bu da dövünmek için!
Allah aşkına deyin yurdu savunmak için
Amerika, Rusya’dan destur mu soracağız?
Der Mikdadî ne yazık çok üzgünüm bu yüzden
Yine de umutluyum çıkarız bu krizden
“Vurdi, vurdi vuruldi” bir onlardan bir bizden
Lânet kısır döngüyü ne zaman kıracağız?
Ozan Mikdadî
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A-anlaşılmaz insanlar,
Anlaşılmaz insanlar,
İnsanların işine aklım fikrim ermiyor
Okuduğum kitaplar bana bilgi vermiyor
Ya bilgiler eksiktir ya aklıma girmiyor
İnsanları anlamak, imkansızdır hem zordur
Anlaşılmaz insanlar, değişkendir nankördür
Dostum dersin her zaman dediğini yaparsın
İnsanlık bu bir kere, es geçersin saparsın
Yaramazsın artık sen, kötü notu kaparsın
Laf anlamaz vefasız, her sözün ona hordur
Anlaşılmaz insanlar, değişkendir nankördür
Nice dostlar gördüm ki, şimdi birer düşmandır
Tek sebebi bir kere maksadını aşmandır
İyilikler etmişti, ama şimdi pişmandır
Hikaye ettikleri upuzun bir rapordur
Anlaşılmaz insanlar, değişkendir nankördür
Büyütürsün evladı, aç kalırsın beslersin
Sen eskiyi giyersin, onu güzel süslersin
Yavrum canım ciğerim diye okşar seslersin
Unuturlar her şeyi, hem sağırdır hem kördür
Anlaşılmaz insanlar değişkendir nankördür
Mikdadi der bir anda, sevgi saygı bitiyor
Çok sevdiğin dost sana, artık nefret ediyor
Şaşırdım bu insanlık, ne tarafa gidiyor
Burum açıkçsı korkunç bir anafordur
Anlaşılmaz insanlar, değişkendir nankördür
Şair Mikdat Bal
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a-Anlatmadım daha yüzde birini
Ruhum direniyor bunca eleme
Gözlerimden yaşlar akmasın diye
Acılı dertleri alıp kaleme
Feryadım ayyuka çıkmasın diye
Anlatmadım daha yüzde birini
Mecnun Leyla, derken yazdım Şirini
Değiştirdim durdum derdin yerini
Figanımdan kimse bıkmasın diye
Kaleme alınmaz çoktur yaralar
Yürek hicran dolar, gönlü karalar
Ağlayacak yerde attım naralar
Haykırışım sizi yakmasın diye
Yazdıklarım ne ki, çok az bildirdim
Ara sıra yazdım vakit öldürdüm
Bazen şaka ettim bazen güldürdüm
Çığlıklarım fazla sıkmasın diye
Mikdadî sazımın teline vurdum
Mutlu olmak için hayaller kurdum
Mizahla karışık anlattım durdum
Serzenişim gönül yıkmasın diye
Ozan Mikdadî
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a-Anne Babaya itaatsizlik!
Ağlarsa anam ağlar deyip teselli bulma!
Ebedi gülemezsin, yüzün buruk olursun
Neden anan ağlasın, bu kadar gafil olma
İmanla ölemezsin özün çürük olursun
Yaşın ilerleyince ettiğini çatarsın
Ah anam sözcüğüne gözyaşını katarsın
Diyemezsin derdini birçoğunu yutarsın
Sadede gelemezsin sözün kırık olursun
Zor gelir insanlara gelince sıraları
Ah ne ettim diyerek giyersin karaları
Uyutmaz geceleri pişmanlık yaraları
Ulaşıp silemezsin bezin bürük olursun
Konuşunca dinlenmez ne de duyarlar seni
Deli mesabesine inan koyarlar seni
Çalışırsan iyisin sevip, sayarlar seni
Bahtiyar olamazsın, hüzün buruk olursun
Anan baban sağ iken gidip de aramazsın
Sen bu cahil kafayla hedefe varamazsın
Biter baharın yazın, bir işe yaramazsın
Huzurlu kalamazsın güzün moruk olursun
Ozan Mikdadî
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a-Aradığın her şey yanı başında
Aradığın her şey yanı başında
Gözünü açıp da görmeyi dene
Yorma dimağını vehmin peşinde
Gerçeğin sırrına ermeyi dene
Her zaman ellere bakacağına
Canını fuzuli sıkacağına
Dikene gözünü takacağına
Sadece gülleri dermeyi dene
Dünya bir kararda duramaz imiş
Bir çok dostun seni aramaz imiş
Farzet ki başkası yaramaz imiş
Birazcık kendini yermeyi dene
Neden yalnız kaldın düşündün mü hiç?
Bilmezse insanlar onlarda mı suç
Ne güne duruyor sevgi denen güç
Seven gönüllere girmeyi dene
Sakın moralini boş yere bozma
Hayat çok kısadır canını üzme
Tecrübe etmeden kimseye kızma
İçinden nefreti sürmeyi dene
Mikdadî der yoksa dostun kalmaz ki
Elbette hiç biri gelip bulmaz ki
Rebbena hep bana dersen olmaz ki
Insanlara bir şey vermeyi dene
Şair Mikdat Bal
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a-Aradım
Hayat beni cevheriyle yoğurdu
Kurtuluşu düşlerimde aradım
Gerçekleri bunalımlar doğurdu
Sebebini işlerimde aradım
Şeytan nefis, gençliğimle buluştum
Birçok dersi duymamaya çalıştım
Daldım gittim, onlar ile gülüştüm
Mutluluğu hoşlarımda aradım
Çoğa koştum heba oldu azlarım
Tattıysam da çok az oldu hazlarım
Rüya imiş, hayal imiş yazlarım
Uyanmayı kışlarımda aradım
Aradığım bulamadım dünyada
Mutlu mesut olamadım dünyada
Hiç elektrik alamadım dünyada
Nedenini fişlerimde aradım
Gafletimden öteledim öteyi
Ziyan ettim ömür denen vadeyi
Hazımsızlık ağrıtınca mideyi
Kabahati dişlerimde aradım
Mikdadî der yanlışımı silemem
Bundan böyle başka yanlış dilemem
Şimdi bildim geç mi kaldım bilemem
Tecrübeyi yaşlarımda aradım
Ozan Mikdadî
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a-Arama bulamazsın!
Arama bulamazsın hoşgörünün He sini
O çoktan vefat etmiş oku gönder Yasin’i
Her dem onu anarız tutmamışken yas’ını
Var diye zannederek beyhude hayal kurma
Didik, didik edilir ya ağlasan ya gülsen
Artık anlam taşımaz nice hüccetle gelsen
Anlaşılmaz dediğin altı lisan da bilsen
Seni anlamayanın fazla üstünde durma
Her zaman ortadan git fazla bir şey bekleme
Peşinen kabul eyle derdine dert ekleme
Düzleri yokuş say ki inişlerde dikleme
Her şeyi kolay sanıp sonra kendini yorma
Kendini beğeneni adamdan saymayasın
Haya edep kalmamış söyleme duymayasın!
Öfkeni yut sabreyle nefsine uymayasın!
Sucunu utanmazın sakın yüzüne vurma!
İnsan olan sadece insan ile konuşur
Ancak bazıları var bir hayvana dönüşür
Onlar da birbiriyle koklaşarak tanışır
Uzak dur, ilgisiz kal onlara bir şey sorma!
İnsan zayıf bünyeli şeytan dolaşır kanda
İblis yetmemiş gibi nefis var öte yanda
Bir itham alırsın ki beklemediğin anda
Eyvallah de çekil git artık kimseyi kırma
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Aranan budur!
Allah’ın ipini ele alıp da
Tutana ne mutlu aranan budur!
Zalimin zülmüne mani olup da!
Çatana ne mutlu aranan budur!
Kur’anı bilmeyen okur mealden
Kul haya etmeli Celle Celâlden
Haramdan kaçınıp rızkı helâl’den
Yutana ne mutlu aranan budur!
Sevgiye sarılıp son verip kine
Küsenler sevişsin barışsın yine
Nifaktan kurtulup ihlası dine
Katana ne mutlu aranan budur!
Uyanıp gerçeği gördükten sonra
Allah’ın yoluna girdikten sonra
Gaflet libasını dürdükten sonra
Atana ne mutlu aranan budur!
Caht edip girerse en doğru yola
Allah’a ibadet farzdır her kula
Dünyayı alana bir iki pula
Satana ne mutlu aranan budur!
Der Mikdatî şeytan geçer atağa
Zayıf olanları çeker batağa
Nefsi muhasebe edip yatağa
Yatana ne mutlu aranan budur!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Arkama bakmadan döner giderim
Unuttuysan eğer, verdiğin sözü
Arkama bakmadan döner giderim
Yanlış bende derim bağrımda sızı
Kimseyi yakmadan yanar giderim
Sevmezsen aşkıma etme hakaret
Madem sevmiyorsun söyle tekrar et
Bir tanem diyordun hadi inkâr et
Dediğin yalana kanar giderim
Gözyaşlarım seller gibi akıyor
Yârim bana eller gibi bakıyor
O bakışlar çöller gibi yakıyor
Yakmaz artık yakmaz, donar giderim
Seni unutmamı isteme benden
Kahrolurum bana böyle demenden
Gidiyorum ama ayrılmam senden
İsmini gönlümde anar giderim
Hasretin bağrıma kor gibi düşer
Buna can dayanmaz ruh bile pişer
Artık bundan gayri gözlerim şişer
Böyle vefasızı kınar giderim
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Artık ben gidiyorum
Artık ben gidiyorum dönüşüm beklenmesin
Hak hukuk geçmiş ise helallik diliyorum
Bu gidişin vebali kimseye yüklenmesin
Alacak defterimi şu anda siliyorum
Dükkanım kapanmıştır kilit vurdum kapıya
İflas ettim pes ettim hoşça kalın yarenler
Çamurlu yoldan geçtim değmiş ayakkabıya
Suç benimmiş zannetmiş bu durumu görenler
Bu yolda harcamışım ömrümün baharını
Geçti ömrün baharı, geldim kara kışıma
Pencereler yığdılar tenimin buharını
Orada ki izlerim şahittir göz yaşıma
Çabaladım didindim olmamış bir yararım
Boş yere hırpalandım her şey faniymiş meğer
Kendimden kaçıyorum sizden değil firarım
Hepinizi severim bir dost dünyaya değer
Ne ettiysem olmadı murada eremedim
Karşılıklı yağcılık yazmıyor kitabımda
Sözde nice dostum var yanımda göremedim
Mana arar oldular sözümde hitabımda
Ah Mikdadi sus, yeter Sonra ne der el alem
Demek ki harcamışsın koca ömrü boşuna
Her şeyin bir sonu var artık kırılmış kalem
Belki de bir çoğunun gitmeyecek hoşuna!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Artık garip oldu
Hoca vaaz eder, cemaat dinler
Derken soru gelir, bir oturandan
‘Neden perişandır bütün Müminler? ’
Herkes üzülmüştü, soru sorandan
Bir müddet sessizlik havası esti
Cevap bekleyenler ümidi kesti
Bir Besmele çekti, ne hoş bir sesti
Bir ayet okudu Yüce Kur’andan
Hoca dedi bakın ne diyor ayet
Üstünsünüz, Mümin iseniz şayet
Siz bu dine ettiniz mi riayet?
Haberiniz var mı, dinden imandan?
Artık garip oldu, Din de, İman da
Fitneyi körükler, cin de insan da
Razı olmaz Allah iki cihanda
Birbirinin kellesini vurandan
İslam yaşanmazsa ölüme mahkum!
Fırka, fırka olup bölüme mahkum!
Azanlar belaya, zulüm’e mahkum!
Azap görür firavundan karondan
Mikdadi hâl böyle kalmışız naçar
Sema’mızda düşman uçağı uçar!
Şeytan bile hayret eder de kaçar
Olup bitenlere bakıp durandan
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Aslında ne oldu?
Aslında ne oldu?
Şahsiyetsiz onursuz gayrimeşru piçlere
Öyle bir tokat attık tersyüz ettik düzeni!
Tarihi bir ders verdik emperyalist güçlere
Tankın altına yattık aldırmadık ezeni!
Hainleri tarihin mezbelesine sürdük!
Nice şerefsizlerin defterlerini dürdük!
On beş temmuz gecesi cehrelerini gördük!
Hapishaneye güttük kibirlenip gezeni!
Avrupa hainlerin hep yanında durmuştu
Bizi parçalamanın hayalini kurmuştu!
Fırsatını buldukça sırtımızdan vurmuştu
Dertlerine dert kattık üzdük bizi üzeni!
Tarihten ders almayan tekerrürle şok olur!
Yok etmeye kalkışan işte böyle yok olur
Böyle yanlış hesaplar ahmaklarda çok olur!
Defterini kapattık yanlış yazıp çizeni!
Çamur olur, toz olur yolumuza yatanlar
Ruhunu, benliğini bir dolara satanlar!
İlk fırsatta kaçarlar nerde atıp tutanlar?
Ne abi, abla çattık ne rastladık kuzeni!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-aslında ne oldu?
Bu tesadüf olamaz resmen başkaldırdılar
Ele silah alınca, imhası vacip oldu!
Aklın eseri değil apaçık çıldırdılar
İtler kuduz olunca, imhası vacip oldu!
İşini iyi bilir hazır olan yiğitler!
Nesine güvenir ki bu yavşaklar, bu bitler
Ormanları inleri istila eden itler
Sağa sola dalınca, imhası vacip oldu!
Gömüleceği yere çukurlar hazırlayıp
Bir yandan saldırırken, yine kendi zırlayıp
Tehditkar bakışıyla sarkık dille hırlayıp!
Salyasını salınca, imhası vacip oldu!
Utanmadan milletin gözlerini boyayan
Ürüyüp havlamayı kendisine hak sayan
Terör odaklarına arkasını dayayan
Kancıkları bulunca, imhası vacip oldu!
Fırsat tanındı ancak kıymeti bilinmedi
Onca ikaz ihtarlar dikkate alınmadı
Kahpelikler son bulup silahlar salınmadı
Gonca güller solunca, imhası vacip oldu!
Devlet vatandaşını himaye eder, korur
Ordumuz polisimiz bu günler için durur
Haini, şerefsizi gerektiğinde vurur
Buna mecbur kalınca, imhası vacip oldu!
Patavatsız namerdin zehir olur söylemi
Hatta devlete yıkar haince bir eylemi
Onca vahşet dehşeti devlet yapmış öyle mi?
Siren acı çalınca, imhası vacip oldu!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-âşık oldum
Ne demişler sevdiğim, “kalpten kalbe yol vardır”
İşte tam bunun için, aşkına âşık oldum
Hep senin olsa bile, sevgisiz dünya dardır
Ben sadece gönlünün köşküne âşık oldum
Gece gündüz demeden özenli emeklerin:
Bir yanda bütün işler, bir yanda yemeklerin
Canın acısa bile manalı mimiklerin
Bu senin hallerine, coşkuna âşık oldum
O tatlı dillerine söylemine nutkuna
Gönlüme neşe saçman, canıma can katkına
Aşırı derecede merakına tutkuna,
Benim sağlığım için kuşkuna âşık oldum
Ne diyeyim bir tanem yok benim bir becerim
Arada yarım ağız sağ ol derim geçerim
Elimden bir iş gelmez sadece yer içerim
Beni sevebilecek şaşkına âşık oldum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ateş pahası
Bir gün sultan Süleyman merak sarmıştı ava
O gün de avlanmaya müsait imiş hava
Lakin av dönüşünde yağmura tutulmuşlar
Yağmurun şiddetinden sırılsıklam olmuşlar
Can derdine düşerek sığınmışlar bir taşa
Erkanı yanındaydı vezir, serasker, paşa
Hava biraz açınca bir kulübe görmüşler
Hepsi cümbür cemaat kulübeye girmişler
Kulübede ki çoban buyurunuz söyledi
Hoşbeş ettikten sonra hepsine yer eyledi
Padişah memnun kalır yüzü güler neşeden
Bir ara boş bulundu laf attı bol keseden
Der ki bu ateş şimdi bin altına değerdir
Zeki çoban o anda padişahı dinlerdir
İyice kurundular tam olmuş hizmetleri
Padişah vermek ister çobana ücretleri
Ne kadar borcumuz var padişah der çobana
Çoban der padişahım bin bir altın ver bana
Padişah zanneder ki çoban cahilin biri
Herhalde rakamları tanımaz bu serseri
Ne dersin be hey çoban biz avlandık sahanda
Akıl erdiremedim ne sır var bu pahanda
Çoban yere eğilir kelle kaygısı ile
Padişaha arz eder yüksek saygısı ile
Padişahım bir altın zaten yiyip içtiniz
Ateş için bin altın değeri siz biçtiniz
Padişah sarf ettiği sözünü hatırladır
Bin bir altını hemen o çobana fırlatır
Bu tabir ondan kalma “Ateş pahası” diye
Lafı atmadan önce düşün bir kaç saniye
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Avrupa medeniyeti!
Hasret derim anlamaz yazmıyor kitabında
Frenkler vatan bilmez göçün önemi yoktur
Tepeden bakar sana zehir var hitabında
İnsanlıkları yok ki açın önemi yoktur
Onlar yedirmez ancak alıp da yer ne versen
Şöyle dönüp de bakmaz bir köşede gebersen
Camileri yakarlar anlamazlar din dersen
Çünkü onlar inanmaz haçın önemi yoktur
Hep kötülük düşünür tek başına kalınca
Vicdan arasan hiç yok fırsatını bulunca
Her kötülüğü yapar meydan onun olunca
Eğer polis görmezse suçun önemi yoktur
Bizim kıyafetlere bakıp, bakıp şaşarlar
Hakarete varırlar hem azıp hem taşarlar
Ne edep var ne hayâ çırılçıplak yaşarlar
Artık gözler alışmış kıçın önemi yoktur
Hayvani duygular var arzu dileklerinde
Kabalık hat safhada hele keleklerinde
Şeref namus sözcüğü yoktur belleklerinde
Aile mefhumu yok piçin önemi yoktur
Mikdadî der gerçek bu bir taşlama sayılmaz
Ahlaki kuralların hiç birine uyulmaz
Neslimiz yok oluyor uyarımız duyulmaz
Keçilerin içinde koçun önemi yoktur
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Aydın insanlar
Okuyan okudukça!
Okuyan okudukça vakıf olur cehline!
Tavazu hırkasını sarınır münevverler!
Kibirlenmek yakışmaz zeten ilim ehline
Büyük küçük herkesle barınır münevverler!
Nefsini yoklayarak dizginler havasını
Melun şeytandan bilir bencillik davasını
Hastalığını bilen bilir de devasını
Öfke nefret hasetten arınır münevverler!
Duyduğuyla yetinmez yetiştirir kendini
Anlamaya çalışır hem dünyayı hem dini
Kendi nefsini bilen asla aşmaz bendini
En güzel hasletlere bürünür münevverler!
İstek ile sabırdır ilmin ana temeli
Münevver olan kişi halis olur ameli
Bir konuyu bilmeyen bilmiyorum demeli!
Aynı olduğu gibi görünür münevverler!
Her an yanında rehber olanlar şaşırır mı?
O rehber Kur’an ise hataya düşürür mü?
Haramı bilen insan kul hakkı aşırır mı?
Dünya ve ahirette korunur münevverler!
Mikdadî; aklı olan onu hep çalıştırır
Ot gibi hayat sürmez kendini geliştirir
İlmin yolu insanı cennete ulaştırır
Bu yolda gerekirse sürünür münevverler!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-aymazlar!
Olup bitenlere ilgisiz kalıp!
Gözünün uçuyla bakar aymazlar!
Devekuşu gibi derine dalıp
Kafasını kuma sokar aymazlar!
Aklını, beynini, ruhunu satıp!
Kendini başka bir sınıfa katıp
Sorumluluğunu üstünden atıp
Suçu başkasına yıkar aymazlar!
Dünya bize düşman olduğu halde
İçimize fitne saldığı halde
Bunları kesinkes bildiği halde
Bigane bir tavır takar aymazlar!
İnatları inat görüşü görüş
Fikirleri köhne etmez beş kuruş
Peşin hükümlüdür, bellidir duruş
Hayıra da karşı çıkar aymazlar!
Gerginlik üretrir sürekli çatar
Arkadan hançerler dostunu satar
Yalana sarılır iftira atar
Milletin canını sıkar aymazlar!
Der Mikdadi her dem yolundan sapar
Hayalperest herif gerçekten kopar
Çıkarı uğruna her şeyi yapar
Evini barkını yakar aymazlar!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-ayrılık
Ayrılık
Gönül hasret çekip bekler visali
Alıp beni ilden ile sürüyor
Leylâ’yı arayan mecnun misali
Bulup beni çölden çöle sürüyor
Ayrılık çok ağır gelir fertlere
El açmak ne kötü velev mertlere
Şu gurbetin kahrı acı dertlere
Salıp beni elden ele sürüyor
Son hududa vardım sabrın giderek
Çıkmazlarda kaldım bir yol güderek
Bahtım sazı için mızrap ederek
Çalıp beni telden tele sürüyor
Hasadı özlemdir gurbet ekenler
Yolunu şaşırır hasret çekenler
Güle uzandıkça beni dikenler
Delip beni gülden güle sürüyor
Mikdadi dert yanar kalamaz sessiz
Yurdunu terk eden sanki hissesiz
Ondan mahrum olan kalır nefessiz
Solup beni halden hale sürüyor
Şair Mikdat Bal

Mikdat Bal
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a-Ayrılık, hasretle buluştuğunda
Ayrılık, hasretle buluştuğunda
Bir fırtına kopar gönlümde benim
Depremler volkanlar oluştuğunda
Büyük yıkım yapar gönlümde benim
İçimde zamanla umut yarışır
Kaderle yüreğim bir an barışır
Gözlerim sulanır, kafam karışır
Her şey apar topar gönlümde benim
Hep boşa gidiyor verdiğim çaba
Aklımdan hiç çıkmaz anneyle baba
Vatan özlemiyle yandığım caba
Büyük bir yer kapar gönlümde benim
Vatana özlemle akar yaşlarım
Düşünceden geri kalır işlerim
Gerçeğe karışır hayal, düşlerim
Bir çıkmaza sapar gönlümde benim
Ey Mikdadi akıl yok mu serinde?
Nefsim şımarsa da kalbim yerinde
Bilirim ölüm var günün birinde
Ruhum Hakka tapar gönlümde benim
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-ayrılmanın vakti
Ayrılmanın vakti
Ayrılmanın vakti gelmeden önce
Hayatı terk edip ölmeden önce
Bir varmış bir yokmuş olmadan önce
Gök kubbe altında hoş sedan olsun
Ya önder olursun başı çekersin
Olmaz deyip neden, boyun bükersin?
Bir şey yapamazsan ağaç dikersin
Seni hatırlatan bir fidan olsun
Dünya da bir müddet kaldıktan sonra
Azrail kapını çaldıktan sonra
Anılmak istersen, öldükten sonra
İnsanlık adına bir fedan olsun
Dünyanın işine aklın ermezse
Eğer hayat sana bir şey vermezse
Yaşarken dostların seni görmezse
Ayrılırken şanlı bir vedan olsun
İhlaslı olursan korunur hakkın
Kimseye özenme, benzeme sakın
Ağırbaşlı, ciddi bir tavır takın
Yalnız sana özgü bir edan olsun
Bal der dünya için eyleme keder
Allah’ı çok zikret o sana yeter
Yaşadığın gibi ölmen mukadder
Kelime-i tevhit son nidan olsun
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Baba diye gezer!
Boyacılık yapar çoluk çocuğu
Dışarıya salar peşine bakmaz
Meze diye yutar iki sucuğu
Evde başkasının aşına bakmaz!
Bırakmaz vicdansız içip sızmayı
Bağırıp çağırmak, ağız bozmayı
Alıştı yatmayı, gezip tozmayı
İş bulursun ona işine bakmaz!
Her türlü pisliğe gider bulaşır
Dünyadan habersiz ayyaş dolaşır
Dostları önemli her gün buluşur
Kumara müptela eşine bakmaz!
Hücreye atılır bir gün kalıyor
Her içtikçe böyle dehşet salıyor
Hanımı kaçtıkça gidip alıyor
Ağlatır gözünün şişine bakmaz
Nasihat edersin kulak vermez ki
Kalın kafasına bir şey girmez ki
Kendi yanlışını asla görmez ki
Ayağına bakar, başına bakmaz
Der Mikdadî: Böyle baba kaçıktır
İnsan olmadığı açık seçiktir
Arkadaşlarına eli açıktır
Çocuklar aç sefil yaşına bakmaz
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-baba evlat ilişkisi
Baba evlat ilişkisi

“Söyleme arsız olur kitleme hırsız olur”
Evlat hayırsız olur, dikkatli olmak gerek
Döversen sözün biter ne dersen yersiz olur,
Seversen hüzün biter, dikkatli olmak gerek
Orta yolu tutmalı ne yumuşak ne sert ol,
Ciddi vakur olmalı, ne keder ol ne dert ol
Bir kararda kalmalı, açık sözlü ol, mert ol,
Aksine vakar yiter, dikkatli olmak gerek
Babalığını göster ne şımart ne de hor gör,
Düşünmesini sağlar, arada fikrini sor
Bu devir fesat devir, evlat büyütmek çok zor,
Her gün daha da beter, dikkatli olmak gerek
Çocuğu zapt etmeye, sevgi en güçlü silah
Tecrübeyle sabittir, hem vallah da hem billâh
Seni sevmem demişsen, o çocuk olmaz iflah,
Huysuz olmaya iter, dikkatli olmak gerek!
Bazı şeyleri duyma, bazı şeyleri görme,
Ar perdesi yırtılır bildiğini gösterme
Gerekli ve gereksiz, her şeye ceza verme,
Bazen nasihat yeter, dikkatli olmak gerek!
Özgüvenini sağlar, ne gerekse alıver,
Fazla lükse kaçarsa bazısını salıver
Kararlı ve makul ol, delirtmeyen balı ver
Gençlik başında tüter, dikkatli olmak gerek!
Der Mikdadi mamafih zor meslektir babalık,
Uyumlu olmak lazım, zararlıdır kabalık
Eski çağlar kapandı geçmez artık zorbalık
Gider polise öter dikkatli olmak gerek!

Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Babalara – öğüt Evin direği olmak başlı başına hüner!
Halin vaktin iyiyse el üstünde tutarlar!
Yediden yetmişine senin çevrende döner
Güçlü durman gerekir yoksa seni yutarlar
Sürekli karşılarken evinin geçimini
Seneler tebdil eder şeklini biçimini
Tam bitirdiğin anda bütün birikimini
Tek başına kalırsın bir köşeye atarlar!
Gece gündüz uğraş dur adam olsunlar diye
Bazı ihtiyaçları hazır bulsunlar diye
Müteşekkir olsunlar kıymet bilsinler diye.
Sen ömrünü harcarsın onlar hemen satarlar
Nankörlük gösterirler dünyayı versen yetmez
Üstelik beğenmezler sitemleri hiç bitmez!
Havadan kuş kapsan da mana ifade etmez
Beceriksizsin diye ikide bir çatarlar
Bir işe yaramayan sen bir naçiz olursun
Elin ayağın tutmaz artık aciz olursun
Fiziki değilse de sözlü taciz olursun
Her söz işkence olur iğne olup batarlar
Der Mikdadi arkadaş sakın gösterme melal
Eğer fikir istersen onu da benden gel al!
“Bu senin” demeyesin ölürsen miras helal
Birbirine girerler toz dumana katarlar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bal oldum gittim
Bal oldum gittim
Çile ummanından aldım suyumu
Yakıla yakıla kül oldum gittim
Gurbet ocağında bozdum huyumu
Kakıla kakıla zül oldum gittim
Dünyada yabancı uyruk misali
Hep kendi başıma buyruk misali
Nefsimin peşine kuyruk misali
Takıla takıla kul oldum gittim
Zevkime heva’ma uyduğum halde
Her sefer pişmanlık duyduğum halde
Hedefi şaşırıp kaydığım halde
Yıkıla yıkıla yol oldum gittim
Dünyadan hissemi payımı aldım
Ahirete yalnız günahlar saldım
Hayat kıskacında huzursuz kaldım
Sıkıla sıkıla çul oldum gittim
Bir hayat yaşadım tattığım zehir
Ölüm çattığında olmazki tehir
İki çesme oldum yaşlarım nehir
Döküle döküle göl oldum gittim
Mikdadî yürümez işler şan ile
Göçmezsen dünyadan sen iman ile
Dostlar tarafından hüsn-ü zan ile
Bakıla bakıla Bal oldum gittim
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bari uyanık ol
Ölüm pusu kurmuş nerde bilinmez
Bari uyanık ol gafil avlanma!
Ebedi bir daha geri gelinmez
Bari uyanık ol gafil avlanma!
Arzular tükenmez, gönül yaşlanmaz
Terk edip gitmekten kimse hoşlanmaz
İkinci bir şans yok tekrar başlanmaz
Bari uyanık ol gafil avlanma!
Sonsuz bir hayata adım atılır
Tenin kara topraklara katılır
Orada konforsuz nasıl yatılır?
Bari uyanık ol gafil avlanma!
Ölüm ötesinde hayat var ise!
Nasıl dayanılır mezar dar ise
Nankörün makamı külli nâr ise
Bari uyanık ol gafil avlanma!
Mezar deyip geçme, cennet ya nârdır
Kimi mutlu mesut kimi yanardır
Karşına çıkacak “iki pınardır” (1)
Bari uyanık ol gafil avlanma!
Ozan Mikdadî
1-“İçlerinde akan iki pınar vardır.” Er-Rahmân Sûresi 50.
Ya da kendi gözyaşları onlar da iki pınar
Mikdat Bal
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a-Başka bir yol izledim
Yandı canım bir hayırsız yüzünden
Çöle düştüm mecnun oldum hüzünden
Çıkamadım vahasından düzünden
Gözyaşımı yüreğimde gizledim
Yana yana başka bir yol izledim
Halden hale döndüm yerde süründüm
Bir aşk için ne zillete büründüm
İçten yandım dıştan mutlu göründüm
Unutayım derken onu özledim
Yana yana başka bir yol izledim
Sevda zormuş ama bunu bilmedim
Bu dert ile hep ağladım gülmedim
Ferhat gibi koca bir dağ delmedim
Çöle kaçtım yokuşları düzledim
Yana yana başka bir yol izledim
Üşüyordum güneş beni yakarken
Serap gördüm ufuklara bakarken
Umut ettim göz yaşlarım akarken
Gelir diye hep yolunu gözledim
Yana yana başka bir yol izledim
Der Mikdadî unutmaya çalıştım
Yanmam artık ben ateşe alıştım
Kül olmuşum acılarla geliştim
Gönlümü aşk mangalında közledim
Yana yana başka bir yol izledim
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Başka dünya yok
Dünya kimine dost kimine düşman
Yaşarsan da budur, başka dünya yok!
Her iki halde de her biri pişman
Şaşarsan da budur, başka dünya yok!
Kimi yer kimi de bakar sürekli
Elemi acıtır, yakar sürekli
Bir hayat ki kaygan akar sürekli
Taşarsan da budur, başka dünya yok!
Çarpık her olayı listeleyerek
Gereken yerlere postalayarak
Haddini zorlayıp üsteleyerek
Aşarsan da budur, başka dünya yok!
Yüzüne bakılsa sağır kulakla
Başın derde girse bir kaç yalakla
Hayattan bıkarak dokuz talakla
Boşarsan da budur, başka dünya yok!
Sustursalar her kez ağzın açtıkça
Alaya alınsan feryat bastıkça
Dünyanın peşine senden kaçtıkça
Koşarsan da budur, başka dünya yok!
Mikdadi: yaşamın tümü savaştır
İnsanın ölümü yavaş yavaştır
Ateşi söndüren bir damla yaştır
Coşarsan da budur, başka dünya yok
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Başladı!
Dünyaya ağlarken açtım gözümü
İlk sütümü içtim ölüm başladı
Öyle bir korku ki sardı özümü
Eve hüzün saçtım yolum başladı
Bana sorulsaydı asla gelmezdim
Nihayet ölümü tadıp ölmezdim.
Ayakta durmayı bile bilmezdim
Öğrenmeye aç’tım ilim başladı
Köyümüz gözümde dünya gibiydi
İlkokul çağlarım hülya gibiydi
Çocukluk yıllarım rüya gibiydi
Gonca idim açtım gülüm başladı
Yaşım onsekizi aşmıştı artık
Bir sevda içime düşmüştü artık
Gönlüm bu dünyaya şaşmıştı artık
Gaf dağını geçtim çölüm başladı
Özendim ellere zarar eyledim
Terk-i diyâr edip firar eyledim
Başka bir vatanda karar eyledim
Gurbet ele göçtüm zulüm başladı
Gurbeti yurt ettim acep ne buldum
Yıllarca hasretle figanla doldum
Almancı, yabancı gurbetçi oldum
Yanlış bir rol seçtim filim başladı
Nefis gözümüzü çekip boyadı
Yaşım altmışlara geldi dayadı
Oyun eğlenceymiş dünya hayatı
Dümbelekten kaçtım tulum başladı
Hayat gerçeğimdir yazarım hazır
Gönlüm dop doludur pazarım hazır
Siparişi verdim mezarım hazır
Artık kefen biçtim salım başladı
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Batılılara itap!
Her türlü pisliğe bulaşan batı!
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Karşımıza geçip yılışan batı!
Zaten öfkeliyiz daha germeyin!
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Sapıklar güruhu yolunuz bozuk!
Aile yuvanız dölünüz bozuk
Vicdan yoksunları solunuz bozuk
Bahane üretip öne sürmeyin!
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Irak, Suriye’de milyonlarca can
Petrol için ölmüş hangisine yan!
Tırnaklarınızdan kan damlıyor kan
Omuz silkip ipe unu sermeyin!
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Utanmadan kalkıp nutuk atmayın!
Biz sizi biliriz caka satmayın!
Mısır ile bizi eşit tutmayın!
Türk’ün menziline sakın girmeyin!
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Kırılıp atılır maşalarınız!
Satılmış tasmalı paşalarınız
İşte böyle kaçar neşeleriniz!
Öfkemizi sakın hafif görmeyin!
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Tek vatan, tek millet, tek bayrak deyip,
Tek devlet diyerek kefeni giyip
Tek nefes, tek nefer gibi kükreyip
Darbeyi önledik bizi yermeyin
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Der Mikdadî görün Türk’ün şanını
Vatan için sebil eder canını
Bitirir düşmanın suizannını
Bu vatan bölünmez hayal kurmayın!
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Battı balık yan gider
Koyuverdim dünyanın bitmeyecek işini
Battı balık yan gider batsın battığı kadar
Bıraktım kovalamam istikbalin peşini
Dünya kadar işlerim yatsın yattığı kadar
Sıhhatim elverdikçe bundan gayri gezerim
Bildiğimi okurum bilmesem de düzerim
Ne kimseyi dinlerim, ne kimseyi üzerim
El alemden bana ne çatsın çattığı kadar
Bu dünyanın peşine kendimi daha yormam
Sıhhat en büyük nimet başka hiç bir şey sormam
Bitti bende hevesler, artık hayaller kurmam
Kalbim şu dünya için atsın attığı kadar
Artık kemale erdim
Mevsimleri bitirdim
Ufak tefek sorunlar
Hayatıma tuz biber

sormayınız yaşımı
yaşıyorum kışımı
ağrıtsa da başımı
katsın kattığı kadar

İnsanlara güvendim güvendikçe ezildim
Uğraştıkça yıkıldım yıkıldıkça üzüldüm
Teslim oldum kadere iki büklüm büzüldüm
Gönlüm bu acıları tatsın tattığı kadar
Mikdadî der dünyaya güvenmem bir an bile
Bir çoğu dünya için veriyorken can bile
Ben dünyanın tümüne dönüp bakmam yan bile
İsteyen iki pula satsın sattığı kadar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Battıkça daha battık,!
Kötü alışkanlıklar sardı her yanımızı
Yanlış yolları tuttuk, yanlış yere varmışız!
Gördüğümüz olaylar sıkıyor canımızı
Derdimize dert kattık bunalıma girmişiz!
Yaşadığımız gibi inanamaya başladık
Kendimizi unuttuk başkasını taşladık
Objektiflik ne gezer adaleti boşladık!
Battıkça daha battık, her şeye boş vermişiz
Suçları örtbas edip hataları kaşıdık
Sahte tavır takınıp dedik güldük ışıdık
Acaba falan ne der kaygısını taşıdık
Ruhumuzu da sattık her boyaya girmişiz!
İftira, Gıybet haram ama bizim hobimiz!
Sırlara esir olduk duyulması fobimiz!
Bu arada yürüyor, kulisimiz lobimiz!
Ha bire çamur attık, memleketi germişiz!
Ahlaki ilkelerin bir çoğunu terk ettik
Batının kültürünü çocuklara zerk ettik
Kendimizi sürekli günahlara gark ettik
Nice acılar tattık, her zilleti görmüşüz!
Der Mikdadi, gaflete, nihayet veremedik
Lükse kavuştuk ancak rahata eremedik
Ruhumuz bunalımda zevk sefa süremedik
Ettiğimizi çattık, nefsimizi yermişiz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Baygınlık hali!
Gaflet içinde iken başıma bir taş düştü!
Olur böyle kazalar hem yarıldı hem şişti
Yere yığılıverdim kıvranırken elemde
Kendimi buluverdim bambaşka bir alemde
Sanki başka bir yerde gözlerimi açmıştım
Çevremde ki her şeyi ayan beyan seçmiştim.
Temin sokakta iken başka bir yerde idim
Şaşırmış gibi idim acaba nerde idim?
Bunları düşünürken yolda birini gördüm
Yardımı olur diye gidip yanında durdum
Önce yabancı sandım selam verdim almadı
Bu duruma üzüldüm gidecektim salmadı
Boş yere telaşlandım meğer adam sağırmış
Boyu posu yerinde iri yarı, ağırmış
Yapacak şey kalmadı dikilmişti yoluma
Çekip giderim diye sıkı tuttu koluma
Takip et dercesine etrafta dolaştırdı
Mahallenin uçunda bir eve ulaştırdı
Şöyle baktığın zaman dışarıdan küçüktü
Hemen içeri girdik ön kapısı açıktı
Bir de ne göreyim ki içerisi bir kale
Tarihi bir bedesten her yerinde meşale
Gürültülüydü lakin mekân ışıl ışıldı
Gördüğüm her insanın giysileri yeşildi
Hareketlilik çoktu ancak çoğu suskundu
Öyle şeyler düşündüm sandım herkes küskündü
Acaba dedim bunlar neden susar dilleri
O kadar hareketli durmuyordu elleri
Dehşete kapılarak bağırdım avaz avaz
Üstelik üşüyordum mevsim kış, hava ayaz
Bitkin bir halde idim takatim kalmamıştı
Boş yere bağırmıştım duyan da olmamıştı
Sesim sorunlu sanıp bağırmayı bitirdim
Onların ilgisinden umudumu yitirdim
Gözlerime takıldı orada bir ihtiyar
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İçlerinde sadece duyabilen bahtiyar
Hayretler içindeydim bana el ediyordu
Tanınmış hareketler anladım gel diyordu
O kadar sevindim ki koşup yanına vardım
Kemali edep ile ona bir selâm verdim
Tatlı bir tebessümle selâmımı almıştı
Şevkle yüzüme bakıp iki gözü dolmuştu
Seni çok özlemiştim dedi çok şükür geldin
Gözlerim yolda kaldı yüz yıldır nerde kaldın
Şükür kavuşturana ben seni hep bekledim
Bu gün yarın diyerek günü güne ekledim
Dedim ne saçmalıyor düşündüm ince ince
Ne diyorsun be amca ben yoktum yüz yıl önce
Daha altmışlardayım sen sanırsın yüz elli
Beni başkası ile karıştırdın besbelli
Asla karıştırmadım hayır sensin söyledi
Sülâlemi sayarak beni temin eyledi
İşin garip tarafı bana dedem diyordu
Bir piri fani iken ihtiram ediyordu
Ardımdan bir el türttü konuşurken orada
Kim diye bakacakken ayıldım bu arada
An içinde an olmuş zaman başka zamandı
Böyle bir şey yaşadım bu duygu pek yamandı
Kuşkusuz bu arada sargılanmıştı başım
Gözlerimi açmıştım sona ermişti düşüm
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-bazen susmak gerekir
Bazen susmak gerekir
Ölçüp biçmek gerekir acı söz gönül yakar!
Demeden önce düşün sonra iş işten geçer
Dil bazen insanları birbirlerine takar
Ona buna sataşan etrafa dehşet saçar!
Düşünmeden konuşan bilmeden yanlış yapar
Düşünerek yazmalı, olur mu apar topar!
Bu işler çok hassastır, aniden ipler kopar
Söze esir düşersin torba düşer at kaçar
Bazen susmak gerekir, ne kadar da hoş ise
Çok şeyi alt üst eder, konuşulan boş ise
Bu konuşmayı yapan, acemi bir kuş ise
Hem ötmesi yanlıştır, hem yanlış yöne uçar
Meydanda bulunurken, bağırır yokken neden
Öyle bir ana geldik, herkes oldu yöneten
Gürültü şamatayla hoş ederim zanneden
Yanılgı içindedir, sanmasın kaldık naçar
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

yağcılık değil, şiir övmek değildir
hiciv de olsa, şiir dövmek değildir
edep içerir, şiir sövmek değildir
sevgi membaı şiirde güller açar

Şair kaba konuşmaz, şair olmaz turşucu
Şair halkla iç içe, olmaz ocu ne bucu
Şair kötülük etmez, kullanmaz kaba gücü
Her kim zulüm ederse, belaya olur duçar
Mikdadi bazıları, çok kafalar attırır
Uzaktan kalemiyle, zehir zakkum tattırır
Bunlar müesseseyi, anlamadan batırır
İflas bayrağı çeker, başına dertler açar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bazı atasözleri
Bazı atasözleri &#61514;
“Mal canın yongasıdır”, “az veren candan verir”
Ne eylesin fukara ne varsa ondan verir
“Gönül sevdiği sultan”, seven köle demektir
Sevmek kolay da değil, beceidir emektir
“Şayet paran var ise alem senin kulundur
Eğer paran yok ise sokak senin yolundur”
“Ölme eşeğim ölme yonca biter de yersin”
“Her kuşun eti yenmez”, bu lafı kime dersin?
“Zorla güzellik olmaz” makyaj kullanmalısın!
“Dostun soyar postunu” dikkatli olmalısın!
Dikkat eyle her söze, iki söyle bir dinle
“Kendi düşen ağlamaz” kavgan olmaz kendinle
“Üzüm üzüme baka baka kararır” derler
Başka renkten üzümler açaba ne ederler?
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyorlar
Ya acı konuşanlar acaba ne yiyorlar
“Bir de eğri duralım doğru konuşalım” var
“Doğru konuşanı (da) dokuz köyden kovarlar”
Bir de “üzümünü ye bağını sorma” derler
Sormadan yenilir mi yoksa haramı yerler!
“Aşağıda olanlar düşmekten korkmaz” imiş
Yerde ne çukurlar var düşen çıkamaz imiş!
Yerde de dikkatli gez “düşenin dostu olmaz”
“eski dost düşman olmaz” yardımda geri kalmaz
Diyorlar ki “bal tutan parmağını yalarmış”
Bu sözü örnek alan rahat rahat çalarmış!
Oruçlunun orucu ne yalarsa bozulur!
Bir kılıf için görün ne yalanlar düzülür!
“Balık baştan kokarmış” “başa gelen çekilir”
“Ektiğini biçersin” dikkat et ne ekilir
"Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır”
Şehirde yaşayana başka şeyler söktürür
“Can cümleden azizdir” “önce can sonra cihan”
O canda hayır olmaz, çıkıverir nagehan!
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“Göz görür, gönül çeker” kulak duyar yan çizer
Bir şeyden uzak olan ondan bigane gezer
“Fukaranın düşkünü,beyaz giyer kış günü”
Avare aylak olan tatil eder iş günü
“Çocuktan al haberi” anlatırlar olanı
Çünkü onlar masumdur tanımazlar yalanı
“Ne doğrarsan aşına,o çıkar kaşığına”
Oturma çarpılırsın kapının eşiğine
“Ecele çare olmaz” bu tespit çok şahane
“Ecel geldi cihane,baş ağrısı bahane”
Hem “hızlı giden atın boku seyrek düşermiş”
“ağır git yol alasın” hızlı giden şişermiş!
“Büyük lokma ye büyük söz söyleme” Mikdadi
Söyleyip gülüşmezsek bu hayatın yok tadı!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bazı Hurafeler!
Horoz, baykuş karganın doğaldır ötmeleri
Uğursuzluk değildir böyle saymak hurafe!
Tavşan, kara kedinin önünden gitmeleri
Mümkündür, yolculuktan dönüp caymak hurafe!
Kendine has ve özgün adedi var her yöre
Vatandaş bilemiyor nedir din, nedir töre
Kız alıp vermezlermiş İnançlarına göre
İki bayram arası nikah kıymak, hurafe!
At nalı, koç boynuzu, kurt dişini asarak
Nikahtan sonra eşin ayağına basarak
Tırnakları sadece gündüz vakti keserek
Uğurlu zannederek buna uymak hurafe!
Cuma, arife günü çamaşır, dikiş dikmek
Dışarıya sıcak su gece vaktinde dökmek
Uğursuz sayılırmış gece aynaya bakmak
Şerre yorup ezanla iti duymak, hurafe!
Salı günü temizlik gece evi süpürmek
Nazar olmasın diye sağa sola tükürmek
Ağaca çaput takıp ya da bir dal koparmak
Belirli günler için ateş kaymak, hurafe!
Der Mikdadi bilmiyor bir çoğumuz bunları
Dinle alakası yok uyarın insanları
Hiç kimseyi kurtarmaz asla iyi zanları
Türbe ziyaretinde boyun eğmek hurafe!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bazı ihtiyarlar!
Kalmayınca başka yiyecek nane
Kılık değiştirir sakal şahane
Elinden gelmiyor tövbe bahane
Caminin yolunu tutan ihtiyar
Camiye girip de geçer ön safa
Alaylı gözlerle bakar etrafa
Hiç de değişmedi hala o kafa
Halkı birbirine katan ihtiyar
Kim tövbe ederse başımın tacı
Ancak bu ihtiyar başka bir hacı
Toplumda oturur konuşur acı
Ona buna çamur atan ihtiyar
Eski alışkanlık sivri sözleri
Neler çevirirdi tutsa dizleri
Devirir insanı hain gözleri
Her hayır yoluna yatan ihtiyar
Bal der büyüklere saygım pek çoktur
Bunun davranışı görene şoktur
Yanımda bir zere kıymeti yoktur
Dinini dünya ya satan ihtiyar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bazı kalem tutanlar!
İrtifası kalmamış bazı kalem tutanlar!
Her konuya karışan mahlukata dönüşmüş!
Erdem,fazilet, edep hayayı unutanlar
Çirkeflikte yarışan mahlukata dönüşmüş!
Öyle bir yazışma ki: ne tartışmaya benzer! ,
Tek taraflı taarruz, ne atışmaya benzer,
Husumetin ötesi, bir sataşmaya benzer!
Çamurlarda güreşen mahlukata dönüşmüş!
Akıl, mantıktan yoksun nefret, kin var vitrinde
Ne hoşgörü ne vicdan, şeytan cin var vitrinde
Taassup mezhepçilik Bir de din var vitrinde
Gösterişte yarışan mahlukata dönüşmüş!
Sivri lakırdılarla birbirini üzdüren
İş sarpa sarsın diye tahrik edip kızdıran
Hiç gereği yok iken birbirini azdıran
Caka edip kırışan mahlukata dönüşmüş!
Sanırsın ki bu zatın yemini var yemini!
Sanki şu sosyal medya bir boğuşma zemini!
Başka görüşten olan insanların cemini
Yok etmeye girişen mahlukata dönüşmüş!
Mikdadi az değilsin, yazdıkça hep coşarsın!
Ahir zamana geldik neden böyle şaşarsın?
Mesleğine bakarsın hayretlere düşersin
İblis ile görüşen mahlukata dönüşmüş!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bazı medyatik borulara uyarı!
“Bu konunun kur'ani bir dayanağı yoktur.”
Diyenler acep neyi ispata çalışıyor?
Karıştırıp dururlar merakları ne çoktur!
Her hal ve söylemleri İslam’la çelişiyor!
“Resul’e uyun” diyor Kur’an, nasıl olacak?
Onu saf dışı eden yolu nasıl bulacak
Gösterir mi ayetler namaz nasıl kılacak?
Bunlar ibadetleri nereden alışıyor?
Bu tuttukları yolun delili varsa nedir?
Ehli sünnetten sapmak çok büyük bir fitnedir!
Önce kendilerine sonra zarar dinedir!
Peygambersiz, mezhepsiz yeni din oluşuyor?
Peygamber izah etmiş sahabeye Kur’anı
Yaşayarak anlattı kaydedildi her anı
Önce Mekke, Medine ışıtmışlar her yanı
İlk asırda ashapla tabiin buluşuyor!
Ulaştırdılar dini bizlere elden ele
Kur’anı ve sünneti yaydılar dilden dile
Onları yok sayamaz birkaç tane hergele
Çıkıp da meydanlarda sataşıp yılışıyor!
Der Mikdadi şeytanın hem cini hem de insi
Aynı fitneyi yayar ayrı da olsa cinsi
Uyanık olmalıyız çünkü bunlar çok sinsi
İbni Sebe metodu günbegün gelişiyor!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bazı yorumcular
Bazı yorumcular gaddar davranır
Gözleri kapalı yazar da geçer
Boşa çaba harçar, boşa kıvranır
Düzelteyim diye bozar da geçer
Kendi yazdıkları hürafe sözler
Kuralsız medotsuz bir yolu izler
Ama başkasında hep yanlış gözler
Düz yola çukuru kazar da geçer
Mikdat der kaçıktır böyle yazarlar
Ukâlâlık edip moral bozarlar
Düşük notu verip, bir de azarlar
Beğenmez hiç bir şey kızar da geçer
Mikdat Bal
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a-Bazısı ve biz
Bazısı ve biz
Bazısı, düşünür, bazısı cahil
Kimisi vahşidir, kimisi ehil.
Her yerde bulursun bunlardan dolu
Şehirde sokakta dopdolu sahil...
Araştır bulursun mutlaka var,
Bulunca, haber ver; olmaz mı...?
..............Gurbet hasretini yaşıyorum
...........................Bu yükü yıllardır taşıyorum...
Bazısı, geveze bazısı suskun
Ben gurbette yalnız size az küskün.
Arayan soran yok, acaba, niye
Hiç ilaç eder mi, eder mi teskin...
Etmez...
......Etmez...
..........Etmez...
...........Hiç bir şey, yetmez, kattiyen yetmez....
Derdim budur, yakar canımı, yakar işte
Unuttum yarenliği, dostluğu
....................Kahretmişim yarenliğe
.......................Yanlızlık zor üşüyorum
....................................Şaşıyorum....
Gurbetçi muhtaçtır biraz ilgiye
Siz bize hasretken biz de ülkeye
Arayıp sorsanız öğrenirsiniz
İhtiyaç yok mudur böyle bilgiye...
Arayın, arayın sorun
Gerisi çok kolay,inan
.................Hal hatır sorulsa kalır mı sorun? ...
.....................İnanın kalmaz eminim ben;
...........................Derman kalmadı ah, düşüyorum
..................................................'siz 'durun...
Gurbete düşenler kaldı arada
Bizi düşünenler yok Ankara’da
Arada soran var sahte ismle
Onların da yalnız gözü parada...
Fener,
..........Fener...
...................Fener...
..............Kıvrak el işte budur hüner
......................Araştırılmıyor bun ne biçim hal?
............................Ayılar sarınca hepten talan oldu BAL
.................................Ah ayılar kovalarla alıp gittiler
....................................Devlet bize sahip çıksa mal döner bir ihtimal...
.............................................Belki de döner,
................................................................döner,
....................................................................döner...
...........................................................................döner...
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mikdat Bal
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Abbas gider, papaz gider
Abbas gider, papaz gider
Gitmeyecek biri mi var?
Aydın gider yobaz gider
Şu dünya da diri mi var?
Doğar doğmaz tutmuş yolu
Herkes fani herkes ölü
Ölümcüldür Adem dölü
Yoksa başka veri mi var?
İnsan yaşar ar içinde
Kimi yanar nâr içinde
Kabristanın haricinde
Varacak bir yeri mi var?
Emin midir şer nefisten?
Kim kurtulur o kafesten
Sorumludur her nefesten
İnsanlardan şerri mi var?
Acı şerbet içilecek
Beyaz kefen biçilecek
Cehennemden geçilecek
Yanmayacak deri mi var?
Bidayette, nihayette
İhsan, lutuf inayette
Allah’tandır hidayette
Alnımızın teri mi var?
Takdiridir bir Allah’ın
Herşey hayır, şer Allah’ın
Yerde gökte Nur Allahın
Gözümüzün feri mi var?
Mikdat Bal
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a-Be gafil!
Be gafil!
Yok mu sende zerre kadar düşünce?
Balon gibi şişiyorsun be gafil!
Düşündün mü ne olursun düşünce!
Çok yüksekte yaşıyorsun be gafil!
Tehdit edip veriyorsun uyarı
Bu millete millet verir ayarı
Kim dinler ki senin gibi hıyarı
Haddini çok aşıyorsun be gafil!
Görmez misin şu oynanan oyunu
Çok döneksin millet bilir huyunu
Her ne kadar gizlesen de soyunu
Türk kimliği taşıyorsun be gafil!
Küresel güç, yabancılar ne derse
Sen de yersin onlar bir nane yerse
Açık açık düşmanlık da ederse
Aynı yeri kaşıyorsun be gafil!
Gafların çok hangisine yansınlar!
Kendine gel sus da adam sansınlar
Hayırla yad edip seni ansınlar!
Çıkmaz yolda koşuyorsun be gafil!
Ders almazsın Mikdadî’nin sözünden
Gidiyorsun hainlerin izinden
Bu milletin dönekliğin yüzünden
Gözlerinden düşüyorsun be gafil!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Beğenmez!
Miskinler fakirler el aman derken
Azınlık zenginler, hâli beğenmez
Fakir çöpten ekmek alıp da yerken
Mutlu kitle yağı, balı beğenmez!
Zenginler var ama kim zekât verdi
Fakirin feryadı sona mı erdi
Sözde sosyedenin başkadır derdi
Mağazaya uğrar malı beğenmez
Haksızlıktır, kader değil fakirlik
Bencillik yüzünden sarsıldı birlik
Açlıkolan yerde olur mu dirlik?
Birileri evde halı beğenmez
Ferhata benzemez ne de Şirine
Nefreti hisseder aşkın yerine
Kafayı yiyenler koşar serine
Günün Mecnunları çölü beğenmez
Bunlar hep gerçektir yansa da ciğer
Yatırım insana olmazsa eğer
Betona, demire kim verir değer!
Adam aş derdinde yolu beğenmez!
Açsın gözlerini mala tapanlar
Komşuyu unutan halktan kopanlar
Şımarıp kasılıp yoldan sapanlar
Yazdı diye Mikdat BAL’ı beğenmez
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Belde-i Mübarek’e
Çaykara’m cennet mekan
Belde-i Mübarek’e
Fatih’in Fatiha’sı
Bize bir Tebareke
“Ah Çaykara’m, Çaykara’m
Akşam sabah gargaram
Aklımdan çıkmıyorsun
Tütersin buram buram” (nakarat)
Yaktın kül ettin beni
Ele zül ettin beni
Senden ayrı kalalı
Dertli kul ettin beni
Yüreğin yanık mıdır?
Acaba sönük müdür?
Senin güzelliğine
Başkası tanık mıdır?
Allah’a yalvaralım
Çaykara’ya varalım
Her fırsatta adını
Anıyor Çaykara’lım
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ben buyum arkadaş
Ben buyum arkadaş
Ben buyum arkadaş şiirdir hobim
Bir gece yazmadan duramıyorum
Aklıma takılan bir şey olursa
Başımı yastığa saramıyorum
Tedirgin olurum yazmazsam eğer
Aradığım huzur şiirmiş meğer
Bir konu bulunca yazmaya değer
Başaka da hiç bir şey aramıyorum
Aldığım nefesler hep şiir kokar
Bazen MSN de rakibim çıkar
Ben ona söylerim o bana bakar
Kimseyi de asla kıramıyorum
Haberi veririm gözlemlerimle
Bir özet çekerim izlemlerimle
Yazarım gurbeti özlemlerile
Kaç yıldır sılama varamıyorum
Takatim oldukça devam ederim
Ah çeker vah eder artar kederim
Bu fani alemden bir gün giderim
Başka alternatif göremiyorum
Her saniye bende başka bir hal var
Bülbül şakıyorsa gül diken dal var
Elinde kalemi bir Mikdat Bal var
Yazmazsam bir işe yaramıyorum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ben olayım!
Kömür yüreğimi ateşe verip
Yelde savur beni, kül ben olayım
Bir mecnun misali yollara serip
Çölde kavur beni del’ ben olayım
Gözümün içine bakmazsan eğer
O iki kandili yakmazsan eğer
Çağlayıp mecranda akmazsan eğer
Selde kıvır beni Nil ben olayım
Duran saatlerin çarkını kurup
Zamnında kalkıp vaktinde durup
Zaten lime oldum hallacı vurup
Elde evir beni tül ben olayım
Açtım yüreğimi gir kalsın sende
Kalbimi aşırttın kır kalsın sende
Gönlünden geçenler sır kalsın sende
Dilde çevir beni lâl ben olayım
Der Mikdadî düşün yattığın vakit
Beni sensizliğe attığın vakit
Bir tekme de sen vur çattığın vakit
Yolda devir beni zül ben olayım
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ben sana inandım affet Allah’ım
Suçlarım dağ gibi bağışla beni
Rahmetine döndüm affet Allah’ım!
Pak eyle bir nurlu yağışla beni
Ben sana inandım affet Allah’ım!
Günah işledikçe setredip sildin
Hidayet eyledin tövbekâr kıldın
Her başım döndükçe aklıma geldin
Hemen seni andım affet Allah’ım!
Kuranı Kerimden bir ayet duydum
Ramazan boyunca emrine uydum
Aşını terk ettim aşkınla doydum
Aşkın ile kandım affet Allah’ım!
Günahkâr kulunu bağışla Ya Rab
Eğer affetmezsen, halimiz harap
Dünya ahrette verme ıstırap
Güvendim, dayandım affet Allah’ım!
Ben senin kulunum bir yanaşmanım
Kör nefsime uydum odur düşmanım
Tövbe ettim nadim oldum pişmanım
Gafletten uyandım affet Allah’ım!
Yolundan ayırma kaydırma bizi
Rahmet et ateşe koydurma bizi
Bu nurlu caddeden caydırma bizi
El açtım uzandım affet Allah’ım!
Ozan Mikdadî
.
Mikdat Bal
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a-Ben yolunda ölmez miyim Türkiyem
Kurbanım ben toprağına taşına
Ben yolunda ölmez miyim Türkiye’m
Hasret kaldım baharına kışına
Kıymetini bilmez miyim Türkiye’m
Ben yolunda ölmez miyim Türkiye’m
Özleminle cayır, cayır yandıkça
Hasretinle üşüdükçe dondukça
İçim bir hoş olur seni andıkça
Sana koşup gelmez miyim Türkiye’m
Ben yolunda ölmez miyim Türkiye’m
Öz vatanım, ana yurdum mekânım
Helâl olsun sana canım ve kanım
Senin için olsa ölmek imkânım
Ölürken de gülmez miyim Türkiye’m
Ben yolunda ölmez miyim Türkiye’m
Gurbet elde geçirsem de çağları
Senden asla koparamam bağları
Aşkın için nice yüce dağları
Ferhat gibi delmez miyim Türkiye’m
Ben yolunda ölmez miyim Türkiye’m
Ozan

Mikdadi

Mikdat Bal
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A-bencille göre!
Bencille göre!
Kalmadı samimi muhabbet eden
Güzel olan saçın başın değildir
Onu methetmendir hoşuna giden
Yoksa senin gözün kaşın değildir
Meşgul eder onu benlik duygusu
Övülmekten başka yok bir kaygısı
Kendi methi için vardır saygısı
Yoksa senin boyun, yaşın değildir
Sarmış bedenini, kibirle gurur
Hep kendini bilir kendini görür
Yüzüne gülerek oyalar durur
Dostluk veresiye, peşin değildir
Dağ gibi olsa da sende, gam keder
Her şeyin mükemmel, öyle zanneder
Hesap ettiği şey gelir ya gider
Ona doğru olan koşun değildir
Zeytinyağı gibi hep üste çıkar
Ufak menfaatte evini yakar
Elinde kerpeten ağzına bakar
Gözü altındadır dişin değildir
Mikdadî der her an kendini göster
Onu methedersen sana nefis der
Seni kendi için kullanmak ister
Hayalin gerçeğin, düşün değildir
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-benden ne istiyorsun?
Benden ne istiyorsun?
Duvar oldun önüme bir türlü aşamadım!
Çıktın önüme çıktın benden ne istiyorsun?
Ne bıraktın ne saldın, yolumda koşamadım
Taktın kafanı taktın, benden ne istiyorsun?
Her şeye karşı çıktın, bir sebep bildirmedin
Hayatımı mahvettin, sadece öldürmedin
Yetmedi mi ettiğin, sen beni güldürmedin
Yıktın gönlümü yıktın benden ne istiyorsun?
Çaresiz koydun beni vicdanına sormadın
Zamana ayıp ettin, saatini kurmadın
Yapılır mı demedin biraz akıl yormadın
Çektin ensemden çektin benden ne istiyorsun?
Yeter, bırak yakamı bu ettiğin çok fazla
Nereye varacaksın uslanmayan bu nazla
Bir bıraksan yakamı kaçacağım son hızla
Sıktın canımı sıktın benden ne istiyorsun?
Hep şüphe ile baktın güldürmedin yüzümü
Kaprislerin yüzünden, açamadım gözümü
Artık yeter diyerek, söyledim son sözümü
Yaktın dünyamı yaktın, benden ne istiyorsun?
Der Mikdadi vahlarsın fırsat elden kaçınca
Neye yarar pişmanlık iş iştem de geçince
Hep sutum sen konuştun ben ağzımı açınca
Baktın hayretle baktın benden ne istiyorsun?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Beni hatırla!
Gece yarısında sular kararıp
Yalnız kaldığında beni hatırla!
Kulağın çınlayıp yüzün sararıp
Gözün dolduğunda beni hatırla!
Küllerde saklanır tutuşacak kor
Kalbin daralınca hayırlara yor
Ayrılık çekilmez ölümden de zor
Benzin solduğunda beni hatırla!
Gönlüne dünyalar sığacak diye
Bulut kümelenip yağacak diye
Güneşi bekleme doğacak diye
Saat çaldığında beni hatırla!
Sakın dertlerimi derdine katma
Ölürsem metin ol yassımı tutma
Gamı, kasaveti, çileyi tatma
Acı bulduğunda beni hatırla!
Empati kurup da gelişemedik
Dünyanın kahrını bölüşemedik
Beraber ağlayıp gülüşemedik
Mahzun olduğunda beni hatırla!
Gerçek ayan olur feci de olsa
Bildirilir sana acı da olsa
Mikdadî’nin Hakka göçü de olsa
Haber aldığında beni hatırla!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Beni ikna edin!
Ne partizan ne bir yere üyeyim
Bir göçmenim, yurt dışında yaşarım
Neye “evet”, neye “hayır” diyeyim?
Bir seçmenim, demezseniz şaşarım!
Makam-mevki, şan-şöhrete gözüm yok
Hakkım değil istemeye yüzüm yok!
Yaş da geçti zaten buna lüzum yok
Ne arzular ne peşinden koşarım!
Yıllar yılı vatan olmuş zikrimiz
Unutulduk hiç sorulmaz fikrimiz
Samimiyiz olmaz asla mekrimiz
Ne azarım, ne haddimi aşarım!
Gurbetteyim çoluk çocuk yanımda
Bir hasret ki dolaşıyor kanımda
Vatan için feda olsun canım da
Gerekirse bu gurbeti boşarım
Der Mikdadi yanarım cayır cayır
Yüce Rabbim ülkemizi Sen kayır!
Beni ikna edin “evet” ya “hayır”
Memleketin yollarına düşerim!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Beri gelsin!
Dünyada Müslümanlar inim inim inlerken
Elini vicdanına koyanlar beri gelsin!
Dehşeti seyrederken, feryatları dinlerken!
Vicdanının sesini duyanlar beri gelsin!
Akla, izana ziyan insan insanı yakar!
Tesadüf mü, sadece müslüman kanı akar!
Şu insanlık kör müdür acep nereye bakar?
Gafletinden silkinip ayanlar beri gelsin!
Çok şeyler anlatırdım gerçi yok bana soran
Yine de sebebeplere var ise kafa yoran
İnsanların suçudur buyurur bize Kur’an
Sünnete ve kitaba uyanlar beri gelsin!
Tek çare tövbe edip doğru yola dönmektir
Muhammed Mustafa’nın gemisine binmektir
Aşılacak tek engel nefsimizi yenmektir
Buna azmeden baylar, bayanlar beri gelsin!
Allah’ın sözü vardır mutlak gerçekleşecek
Zulüm bayidar olmaz Müminler birleşecek
Yeryüzünde her yere adalet yerleşecek
Bu umudu yaşatıp yayanlar beri gelsin!
Der Mikdadi yeryüzü salihlere kalacak
İslamın parlak nuru gönüllere dolacak!
Gücümüzü gideren fitneler yok olacak
Bu dönemi bir fetret sayanlar beri gelsin!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Beslenen emeller
Beslenen tüm emeller zihninlerde bir hayal
İstikbal öyle şey ki dimağın serabıdır
Bu kısacık ömürde değer mi bunca melal?
Bunlar insanoğluna tamahın çorabıdır
İyi okumak gerek hayatın tezlerini
Hatırlamak gerekir Nebi’nin sözlerini;
Dünya bir şahsın olsa doyurmaz gözlerini
Dolduracak, dünyanın bir avuç türabıdır
Haddini bil, şımarma kimseyi de görme hor
Burada ödeşmeli orada hesap çok zor
Yetim hakkını yiyen midesine ateş kor!
Zakkumun acı suyu, cehennem şarabıdır.
Ölünce uyanırsın ölmeden rüyandasın
Ne kadar başarılı olsan da ziyandasın
O yandan haberin yok şimdilik bu yandasın
Gerçek şudur ki memat hayatın arabıdır
Rahmete kavuşmazsa kula yetmez ameli
Nefis kibre meyleder arada sus demeli
Korku, ümit arası Allah’tan istemeli
Aşırı iyimserlik her şeyin harabıdır
.......Aşırı kötümserlik hakeza harabıdır
Mikdadî neler yazdın belki de kızılacak
Öyle şeyler söyledin moraller bozulacak
Bu konu derin konu çok şey var yazılacak!
Anlatamadıklarım mahalde irabıdır!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-beş şey
Beş şey var ganimettir bilin kıymetlerini
Kaybedince anlarsın bunların değerini
Beş tanedir sayayım bunların her birini
Sıhhatın kıymetini bozulunca anlarsın
Güçü veren Allahtır güçlü sanma kendini
Böyle buyurdu bize,rehber al efendini
İhtiyarlık bastırıp gençliğin kıymetini
Bir gün dizinin bağı çözülünce anlarsın
Vaktinde alman lazım her şeyin önlemini
Yaşarsın bu hayatın mutlak her dönemini
Zengin isen şımarma,onun da önemini
Namerte muhtaç olup üzülünce anlarsın
Her şeyi anında yap elde fırsat olunca
Boş vaktin kadrini bil meşgul olmadan önce
Pişman olup ararsın zor duruma düşünce
Ağır iş deryasına süzülünce anlarsın
Hiç bir şey yapamazsın artık öldükten sonra
Bu dünya geçicidir bunu bildikden sonra
Hayatın kıymetini gülün solduktan sonra
Üstüne dokuz tahta dizilince anlarsın
Mikdat der işte böyle Resulullah buyurdu
Beş önemli unsuru ümmetine duyurdu
Bir çoğumuz gaflette mışıl mışıl uyurdu
Bazen böyle bir şiir yazılınca anlarsın
Mikdat Bal
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a-Bid’at ehli!
Bid’at ehli hakkında sordular ki ne dersin?
Dedim; bidat sünneti kaldırır, tehlike bu!
Gavur canını alsa şehit olup gidersin
Bid’atçı imanına saldırır, tehlike bu!
Unvanında prof. var ehlisünneti bozan
Gururla kasılıp da haddi aştıkça azan
Sözde eserleri var, aklına uyup yazan!
Onları okuyanlar çıldırır, tehlike bu!
Delili nedir acep şu hadis aleyhtarı?
Usulü fıkhı bilmez geçersizdir ihtarı
Kuran yeter amenna, sünnettir anahtarı
Başka çeşit bir namaz kıldırır, tehlike bu!
Uydurup yazmışlar der gelmiş geçmiş âlimler
Çürütmeye yeltenir hadisleri zalimler
Her boyaya girerek çevirirken filimler
Kendi yazdıklarını aldırır, tehlike bu!
Gece gündüz durmadan küçümserler çatarlar
Ehlisünnet dışında sapık bir yol tutarlar
Bid’atçılar Ahreti dünya için satarlar
Gönüllere şüpheyi doldurur, tehlike bu!
Ankara ekolüymüş uydurmuşlar bir akım
Böyle uyduruk şeyde ne kadar olur rakım?
Ehlisünnete savaş açmış bu ruhsuz takım
Cahilleri yalanla yıldırır, tehlike bu!
Der Mikdadî saygısız aklıyla övünürken
Ayeti şahit tutar teziyle avunurken
Tekfir eder herkesi Tevhidi savunurken
Kardeşlik mefhumunu öldürür, tehlike bu!
Ozan Mikdadî Bal
Mikdat Bal
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a-Bildiniz mi nedir bu?
İnanmadığı hâlde inanıyor görünüp
Farklı bir tavır takıp maskelere bürünüp
Sürekli bir şekilde boyaları sürünüp
Düzen kuran bir mahlûk, bildiniz mi nedir bu?
Düşmanca duygu besler, sana dostum der iken
Gül sanırsın görünce hakikatte bir diken
İftira fitnesi bol her tarafa kir döken
Üzen yoran bir mahlûk, bildiniz mi nedir bu?
Emaneti gasp eder etmez de ahde vefa
Asla doğru konuşmaz yalan söyler her defa
Her söylediği sivri, her sözü elem cefa
Bozan kıran bir mahlûk, bildiniz mi nedir bu?
İdrakleri tutarsız, körelmiştir hisleri
Dıştan bakıp kanmayın yapmacıktır süsleri
Kendine imiş sanır her duyduğu sesleri
Sezen soran bir mahlûk, bildiniz mi nedir bu?
Şüphe, kuşku içinde sürekli kararsızdır
Duyguları felç olmuş çığırtkandır arsızdır
Nasihat gerekmiyor etsen de yararsızdır
Kızan duran bir mahlûk, bildiniz mi nedir bu?
Mikdadî der bu mahlûk her pisliğe ulaşır
Tanımamız gerekli yoksa bize bulaşır
En alçak bir mahlûktur insan diye dolaşır
Azan vuran bir mahlûk, bildiniz mi nedir bu?
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bilenle bilmeyenin farkı!
Bedbahtlığın başlıca cehalettir nedeni!
İnsan ilmi arttıkça mutluluğa erişir
Cahillerin işleri ne denidir ne deni!
Kaş yaparken göz çıkar yanlış işe girişir
Her zaman başı dertte acı olur dramı
Derdini anlatamaz muğlak kalır meramı
Bilemez cahil olan helal ile haramı!
Ayırt etmesi zordur hayır ve şer karışır
Cehalet kalp ve ruhu öldüren bir ağı’dır
Ayrıca büyük sorun, hem de ayak bağıdır
Bundan kurtulmalıyız bu çağ ilim çağıdır
Aklı ve fikri olan okumaya girişir
İnsan ilmi arttıkça günahlardan çekinir
Ahlakı güzelleşir ciddi tavır takınır
Olur olmaz sözleri söylemekten sakınır
Bam başkadır bilenler iyilikte yarışır
Kendini geliştiren bahtiyardır mutludur
Alimler övülmüştür meslekleri kutludur
Asla karamsar olmaz her zaman umutludur
Onlar birer kandildir çevresiyle barışır
Der Mikdadi eğitim her müşküle çaredir!
İlim peşinde koşmak ananedir töredir
Anlaşma ve kaynaşma seviyeye göredir
Bilgi sahibi olan birbiriyle görüşür!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bilgiçlik taslama!
Bilgiçlik taslayıp, kafamı bozma
Ben nasıl her şeyi bilen olurum
Olmamışsa söyle, yuvarlak yazma
Bana bir harf öğret kölen olurum
Temelsiz, mesnetsiz bilgiyi sevmem
Sahtece, yapmacık ilgiyi sevmem
Ayı’yı, çakal’ı, tilki’yi sevmem
Aslan ol, ben senin yelen olurum
Her şeye rastlanır sanal âlemde
Dilde kemik yoktur, yazar kalem de
Hakiki dost için, hoştur ölüm de
Gerçek dostlar için ölen olurum
Bilerek bozmuşum bozduklarımı
Anlasınlar diye kızdıklarımı
Çarpmaya kalkarsan yazdıklarımı
Seni tam ortadan bölen olurum
Alçağın ötesi, çukur ya derin
Yorganına göre uzan ve gerin
Haddini aşarak bilmezsen yerin
Taşım hafif gelir güllen olurum
Takınıp maskeyi veya hicabı
Översen birini çıkar icabı
Kalkıp kan söylersen eğer “ketçap’ı”
Seni defterimden silen olurum
Hecesi eksiğe mükemmel dersen!
Zehre müstehcene on puan versen
Kendinden yükseği zemmedip yersen
Senin bu haline gülen olurum
Karşılıklı paslar futbolda olur
Yorumun yem ile bir olta olur
Egosu zayıflar bu yolda olur
Görünce taşlarım, çilen olurum
Sevgi iksiriyle kanacaksan kan
Leylâ’yı, Şirin’i anacaksan an
Aşkın çöllerinde yanacaksan yan
Dumanı düşünme kulen olurum
Elbette hoşlanmam dil uzatırsan
Yine de alırım el uzatırsan
Memleketten bana gül uzatırsan
Hollanda’dan senin lâlen olurum
Mahlasım Mikdadî, Mikdat’tır adım
Şeker olanlara, Bal’dandır tadım
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Eğer yaklaşırsan bana bir adım
Ben sana koşarak gelen olurum
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bilmece 2.
Olur, olmaz sözlerle diliyle zehir kusar!
İzzeti, itibarı hiçe sayar bu mahluk!
Haksızlık karşısında bir iblis gibi susar!
Gibisi belki fazla ona uyar bu mahluk!
Su-i zanla kirletir fikrini yüreğini
İnsana benzer ama yapmıyor gereğini
Sürüyle hemcinsi var hep bulur öreğini
Dedikodu iftira söyler duyar bu mahluk!
Yüzüne karşı güleç hep düşmanlık güderken
Sana rehber kesilir kendi yanlış giderken
Güçlüye karşı zarif, şaklabanlık ederken
Bir gariban görmesin tavır koyar bu mahluk!
Dünya onun olsa da malında gözü vardır
Utanmaz ve yüzsüzken onlarca yüzü vardır
Bazen âlim kesilir fetvası, sözü vardır
Manevi değerleri içten oyar bu mahluk!
İftiraya meyilli sürekli dili sarkar
Bundan da çok zevk alır ne iğrenir ne burkar
Ne kullardan utanır ne de Allah’tan korkar
Gece gündüz ha bire yalan yayar bu mahluk!
Her zaman kılıf arar mazeretleri bitmez
İçten pazarlıklıdır hiçbir ciddiyet gütmez
Güvenirliği yoktur sözü beş para etmez
Ahde vefası olmaz sözden cayar bu mahluk!
Kendi fetvası hazır tanımaz diyaneti
Ona teslim olunca mal mülkün sıyâneti
Fırsat ganimet olur peşindir hıyaneti
Kalemini oynatır halkı soyar bu mahluk!
İşte böyle tanıyın haddini aşanları
Allah’ım ıslah etsin yolunu şaşanları
Der Mikdadi anlattım gereken nişanları
Haram içer, haram yer, haram doyar bu mahluk!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bilmece!
Nedir ki bu cevher tükenip bitmez?
Var oldukça döner dünyanın çarkı
Aslında bu cevher beş para etmez
Gür oldukça döner dünyanın çarkı
Sömürüye uğrar zevkler sefalar
Hayatı ot gibi, kalın kofalar
Görüş açısıyla bir de kafalar
Dar oldukça döner dünyanın çarkı
Pasif bir cevherdir, izanda ser’de
Çoğunda menfaat vardır bu şerde
Okumak öğrenmek her an her yerde
Hor oldukça döner dünyanın çarkı
Gözleri kapalı yol alıp giden
Onu ilgilemez her olup biten
Böyle aymazları kandırıp üten
Hür oldukça döner dünyanın çarkı
Öküzün yanında sapan olmalı
Av lazım avcıda kapan olmalı
Kimi ağa kimi çoban olmalı
Tür oldukça döner dünyanın çarkı
Uyanıklık eder kurtlar tilkiler
Gizli tutularak bazı bulgular
Avama yönelik bir çok bilgiler
Sır oldukça döner dünyanın çarkı
Ovanın yanında bayır da lazım
Koyunu keçisi çayır da lazım
Artısı eksisi, hayır da lazım
Şer oldukça döner dünyanın çarkı
Ne dense kâr etmez böyle canlara
Düşmeye gerek yok su-i zanlara
Uyanıklar bunu bilip onlara
Yâr oldukça döner dünyanın çarkı
Der Mikdadî nedir söylesin bilen
Ondan uzak dursun elinden gelen
Bu hasletten senin kurtuluş hilen
Kâr oldukça döner dünyanın çarkı
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bilmek bilmemek
Biliyorum demek, bilmemektendir!
Alim'de zalim'de! heceler aynı!
O ali makama gelmemektendir
İlim'de filim'de heceler aynı!
.....................Heyhat öne çıkan cüceler aynı!
OZAN MİKDADİ
Mikdat Bal
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A-bilmiyor!
Lambur lumbur saçmalıyor bir densiz
Boşboğazlık ettiğini bilmiyor!
Başka biri saldırıyor nedensiz
Zorbalığın bittiğini bilmiyor
Vatandaş anlamaz diyor apaçık
Sıkılmıyor utanmuyor bu kaçık
Asla olmaz bu hıyardan bi cacık
Ciyak ciyak öttüğünü bilmiyor!
Dışarıdan seslenenler bir yana
Mikroplaşıp pislenenler bir yana
Hiyanetten beslenenler bir yana
Vatanını sattığını bilmiyor
Öyle şeyler der ki duyan şaşıyor
Densizlikte haddini de aşıyor
Sanki başka bir âlemde yaşıyor
Kaybolup da yittiğini bilmiyor
Çaresi yok mağlubiyet görecek
Zorba herif nasıl tepki verecek
Bu milleti denize mi sürecek
Yanlış yöne gittiğini bilmiyor!
Der Mikdadi yalancılar utanmaz
Nice tokat yemiş hala uyanmaz
Bereket ki ona kimse inanmaz
Yalanların yettiğini bilmiyor!
Mikdat Bal
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a-Bilsen Bile! –öğütBilsen bile soracaksın
Görünmeyi diliyorsan
Buna kafa yoracaksın
Yaranmayı diliyorsan
İnsanlarla barışasın
Her kesimle görüşesin
Tevazuda yarışasın
Barınmayı diliyorsan
Bakma elin galatına
Suretine, hilatine
Yapış birlik halatına
Sarınmayı diliyorsan
Zarafet en hoş marifet
Gurur varsa bertaraf et
Ara sıra itiraf et
Arınmayı diliyorsan
Rahat dursun elin kolun
Her duruma hazır bulun
Geniş olsun sağın solun
Gerinmeyi diliyorsan
Hiç kimseyi ahmak bulma
Başkasına mihnet olma
Aynı yerde fazla kalma
Aranmayı diliyorsan
Der Mikdadî etme plan
Ne bir yağma, ne bir talan
Boş konuşma deme yalan
Korunmayı diliyorsan
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bin dokuz yüz yetmiş ikide Rize’de Çay toplarken
Beceriksiz mi desem, acımasız mı desem
Bittirtmedi yemeği döktürdü kalanını!
Vakit genişti lakin bırakmadı ki yesem!
Yetirtmedi aç koymuş, çektirdi gelenini!
Öğle vakti acıktık, kim ne etsin çorbanı?
Suyu da esirgedin deldiler mi kırbanı?
Sözde kesecek imiş, kaçırmıştı kurbanı
Yatırtmadı öküzü çektirdi palanını
Bu ziyafet işini zaten dünden bilirdi
Pazara gitmiş olsa gerekeni bulurdu
İsteseydi elbette sermayesi olurdu
Sattırtmadı eşeği yaktırdı kolanını
Teselli edip durur mübarek sanki zahit
Kendi çıkarı için ölesiye mücahit
Özrü kabul olur mu? çocuğu tutmuş şahit
Dedirtmedi doğruyu aktırdı yalanını
Kendisi çok akıllı gayrini cahil sanmış
Rezil-ü rüsvay olmuş mahdut ilmine kanmış
Bu hallere düşmesi demek ki su-i zanmış
Tutturtmadı hesabı çaktırdı planını
Gözleri üstümüzde sen gel de bundan savuş
En ufak itirazda hazırdır işten kovuş
Ancak öyle olmamış, dur demiş bize çavuş
Attırtmadı bir adım, söktürdü alanını
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bin İnci Şiir!
Ne yalan, ne yanlış ne de boş kelam
Yazmadan bin inci şiiri astım
Site sakinleri, herkese Selam
Muhabbettir benim birinci kastım
Sosyal içerikli çoğu didaktik
Hicivler de yazdım, budur istatik
İlham değil idi sadece taktik
Mikdadi namıyla mührümü bastım
Kültüre gösterip azami tazim!
Şiir yazmak için boş vakit lazım
Hem istek olmalı hem biraz azim
Böyle duygularla döktürüp estim
İki yıl önceydi postumu serdim
Bir şair ne ister, şiirdi derdim
Tuttuğum kalemin hakkını verdim
Bazen açar iken elimi kestim!
İlenmek hoş değil gülüşler güzel
Gidişler acıdır gelişler güzel
Gelişmek adına buluşlar güzel
Onun için bazen yazmadım sustum
Mikdadî hayatın yazmakla kaim
Elinden geldikce gayret et daim
Dünya eziyeti cenette naim
Bu niyetle yazdım, sesimi kıstım
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bin sene de yaşasan
İnsanlar kimi cahil kimi sözde kültürlü
Âlimler ışık saçar cahillerde ar olmaz
Dertsiz insan doğmadı herkesin türlü, türlü
Ne kadar uğraşsak da dünya bize yâr olmaz
Biz neden yaşıyoruz ona cevap bulmalı
Yaratılanı sevip gönüllere dolmalı
Sonumuz kara toprak hoşgörülü olmalı
Dünyada geniş olan yattığı yer dar olmaz
Dünya’ya meylederek insan gaflete dalmış
Eşrefi mahluk iken, en ednaya alçalmış
Adalet arıyorsak her şey Allaha kalmış
Nefis şerre emreder, ona uymak kâr olmaz
Ölüm doğarken başlar çok sinsidir sezilmez
Ömür bir muammadır onun sırrı çözülmez
Hakkına razı olan mutlu olur, üzülmez
Bin sene de yaşasan emellerin var olmaz
Güç kuvvet Allah’ındır O’nun dediği olur
Her kim nasıl yaşarsa ölürken öyle ölür
Amelini her insan yanı başında bulur
Dünya ölümcül dünya kimseye didar olmaz
Der Mikdadi inanan dua’yı eder silah
Dilinden eksik olmaz Lâilâheillellah
Onlara korku yoktur buyurur Yüce Allah
Allah'a dayananlar sonu ahu-zar olmaz
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Bir bilebilsen! -ÖĞÜTAcı mı geliyor çektiğin cefa?
Bak ne diyeceğim sana bu defa!
Neler çattın neler ey kuru kafa
Çatacaklarını bir bilebilsen!
Gerçek ayan olur sana ölerek
Berzah alemine ölüp gelerek
Binlerce haşarat seni bölerek
Yutacaklarını bir bilebilsen!
Münkir Nekir gelir tutar ensene
Rabbin kim? , Nebin kim? hadi de sene?
Karanlık bir yerde binlerce sene
Yatacaklarını bir bilebilsen!
Ne tesadüf ne de doğdun kazara
Bir parça bez için girdin pazara
En güvendiklerin kazıp mezara
Atacaklarını bir bilebilsen!
Yıkılacak dünyan mamur da olsa
Kazarlar mezarın yağmur da olsa
Tenini toprağa çamur da olsa
Katacaklarını bir bilebilsen!
Azrail edince seni canından
Alınıp gidersin köşkün, hanından
Dönüp baktığında herkes yanından
Yiteceklerini bir bilebilsen!
Ah der, eyvah söyler bitince güman
Alıp gidmezsin ne çöp ne saman
Malın varislere geçtiği zaman
Satacaklarını bir bilebilsen!
Kimi ezdin kimin geçtin hakkına
Kilit vuramazsın bir tek dakkana
Kendi azaların davacı sana
Öteceklerini bir bilebilsen!
Nerede kocattın nerde bedeni
O işte ardından sürecek hani
Her nefesten mes'ul orada seni
Tutacaklarını bir bile bilsen!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bir dil çıktı anlayanı olmuyor,
Yaza yaza bezer oldu katipler
Diye diye bizar oldu hatipler
Bilmem niye nazar oldu edipler
Okuyanı dinleyeni olmuyor,
Eleştirme,üleştirme,ihtilaf
Bizi bizden ediyor bu inhiraf
Hem vallahi sözlerimde yok hilaf
Bir dil çıktı anlayanı olmuyor,
İlerici,gerici,yobaz,softa
Her birine takılır ayrı yafta
Bir devir ki baş ayakla hilafta
Dolu dizgin gemleyeni olmuyor,
Ben eyledim sen söyledin davası
Asırlardır sürüp gider kavgası
Milli birlik derdimizin devası
Bu tefrik ne? önleyeni olmuyor,
Bin bir dert var en büyüğü aymazlık
İkincisi kanunlara uymazlık
Açlar varken zenginlerde doymazlık
Karınlar şiş inleyeni olmuyor,
Ne eğitim ne de talim ettiler
Sözde komik dizi, filim ettiler
Ancak dili dilim dilim ettiler
Bu kıyımın sonlayanı olmuyor
“Anişko” der “babişko” der yaramaz
Yeni nesil Tükçe cümle kuramaz!
Sorumlular hesabını soramaz
Sorunlunun ünleyeni olmuyor
Sen selam verirsin o da "as" diyor
Türk müsün sen sorsan sana "yes" diyor
Türkçe söyle dersin dönüp "pas"diyor
Havalar çok gümleyeni olmuyor
Kurumlar var sözde dille ilgili
Bakanlıkça hem de resmi belgeli
Tut yutmuş bülbüle dönmüş bilgili
Türkçemizin yönleyeni olmuyor
Der Mikdadi devlet tedbir alaydı
Yozlaşmanın çaresini bulaydı
Dilimize sahip çıkan olaydı!
Gönlümüzün şenleyeni olmuyor
Şair Mikdat Bal
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Mikdat Bal
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A-bir dini hikaye (kıskanç komşu)
Bir dini hikaye (kıskanç komşu)
Bir zamanlar bir yerde Salih bir zat yaşardı
Geçimini helalden kazanmaya koşardı
Ahlakı çok güzeldi faziletli kişiydi
Yaşadığı beldede İslam’ın güneşiydi
Vefat etti karısı, boyun eğdi kadere
Dedi kendi kendine aşılır bu badire
Yaşı kırktı yeniden talip oldu bir kıza
Tekrar evleniverdi o gösterince rıza
Yuvayı kurmak için başladı yeni baştan
Zerre korkusu yoktu hayat denen savaştan
İlk zamanlar genç hanım beyine hürmet eder
Görünürde hiç yoktu ne hüzün ne de keder
Fakat o mahallede kıskanç bir dul yaşardı
Onları öyle mutlu gördüğüne şaşardı
Fırsat buldukça der ki varaydın bir zengine
Ah benim bahtsız kızım varamadın dengine
Genç hanım cevap verip der ki ne söylüyorsun
Ben kocamdan razıyım halimden görüyorsun!
Bu kez kadın adamı fazlasıyla metheder
Böylece genç hanımın yüreğini fetheder
Der kızım yaşı kırktır sen de yirmisindesin
Görüyorum devamlı hep onun emrindesin
O altmışı bulunca sen kırka varacaksın
O zaman hastalanır başında duracaksın
Sen ne kadar güzelsin istikbalini düşün
Saçların ağarmadan ilerlemeden yaşın
Senin güzelliğini görenler aşık olur
Vardığın yer karanlık olsa da ışık olur
Peki der zavallıcık bu iş nasıl olacak?
Benim istemem ile yuva mı yıkılacak?
Der kızım sen kocanın karşısına çıkıver
Ne varsa kır, parçala her tarafı yıkıver
Dünya üç günlük dünya kızım yaşamana bak
En tezi bu gün başla ondan boşanmana bak!
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Genç kadın tamam dedi bir plan kuracağım
Evinde neyi varsa hepsini kıracağım
Derken kadın başladı eşyaları kırmaya
Kocası sabırlıdır lüzum görmez sormaya
Her gün bir şeyler kırıp kocasına bildirir
O der canın sağ olsun daha yenisi gelir
Evde bir şey kalmadı savuracak kıracak
Genç kadın karalıdır eşinden ayrılacak
Otuz yıllık ibrikti geride kalan malı
O da helâ ibriği şimdi onu kırmalı
Evet onu da kırdı akşam söyleyiverdi
Kocası duyar duymaz ona ağlayıverdi
Onun ağlamasına hayret etti genç hanım
İbrik için ağladın buna sıkıldı canım
Nihayet kadın sordu niçin böyle ağlarsın?
Her şeye sabrettin de şimdi neden çağlarsın
Ah hanım bilmez misin ah edip yandığıma
Bir bilsen o ibrikten nasıl utandığıma!
Otuz yıldır o ibrik gördü mahrem yerimi
Artık çok utanırım alsam başka birini
Yoksa değeri ne ki elli ibrik alırım
Korkum şimdi utanıp taharetsiz kalırım
Genç kadın gafletinden o arada uyanır
Beyinden özür diler ettiğine utanır
Der daha karşı gelmem itaat edeceğim
Şükür gerçeği gördüm Hak yoldan gideceğim
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bir düşün!
Her hareket bir netice doğurur
Ayaktayken yatıyorken bir düşün!
Herkes kendi hamurunu yoğurur
Malzemeni katıyorken bir düşün!
Çalışırsan sofrada da var yüzün
Renkler ile ilgisi yok kör gözün
Sana karşı kullanılır her sözün
Başkasına çatıyorken bir düşün!
Kasılarak, kibirlenip gezip de
Taşkınlıkla yoldan çıkıp azıp da
Güçsüzleri, zayıfları ezip de
Zalimeri tutuyorken bir düşün!
Güldüklerin bir gün sana gülecek
Doğradığın kaşığına gelecek
Ettiklerin ayağını çelecek
Adımını atıyorken bir düşün!
Çetrefilli işler belki hoş olur
Ancak bir gün iki gözün yaş olur
Gizli kalmaz bütün sırlar faş olur
Dostlarını satıyorken bir düşün!
Der Mikdadi güvenilmez havalar
Adaletle sonuçlanır davalar!
Gece gündüz birbirini kovalar
Akşam güneş batıyorken bir düşün!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-bir gün duyarlar
Bir gün duyarlar!
Söylerim, yazarım duyan olmuyor
Yine de yazarım, bir gün duyarlar!
Nasihat ederim uyan olmuyor!
Yine de yazarım bir gün uyarlar!
Tehlike canları çaldırıyorum
Uyarıp gerçeği bildiriyorum
Hala aymıyorlar çıldırıyorum
Yine de yazarım bir gün ayarlar!
Nice taşlar attım daldım derine
Geçen koca bir taş attım birine
Sakal kısa koymaz hoca yerine
Yine de yazarım, bir gün sayarlar!
Kör, sağır ve dilsiz olanları var
İrtikapları var, talanları var
Milletin hakkını, çalanları var
Yine de yazarım bir gün doyarlar!
Kimisi yorulmaz nefret gütmekten
Bazısı vazgeçmez yalpa etmekten
Farkında değildir yanıp bitmekten
Yine de yazarım bir gün cayarlar
Mikdadi dinlense son bulur elem
Şahlanacak ülkem görecek âlem
Okunmasa bile susmaz bu kalem
Yine de yazarım bir gün yayarlar.
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-Bir nefeslik ömrüm kaldı!
Nice vakti boş geçirdim acep neyi doldurdum?
Vakit mi beni öldürdü, ben mi vakit öldürdüm?
Öldürmek Allah’a mahsus, hayatımı soldurdum!
Bir nefeslik ömrüm kaldı, “Lâilâheillellah”
Bütün çabam bu hayatı doğru yolda bitirmek
Emri Hak vaki olunca hayır dua götürmek
İstemem son nefesimde imanımı yitirmek
Bir nefeslik ömrüm kaldı, “Lâilâheillellah”
Ah biçare deli gönül altmış üç’e dayadın
Irmak gibi akıp gitti vaktin, doldu miadın
Şimdi mi aklına geldi kıymeti bu hayatın
Bir nefeslik ömrüm kaldı, “Lâilâheillellah”
İstediğin gibi yaşa, ancak öyle ölürsün
Aynen öyle dirilerek öyle kalkıp gelirsin
O durumda ya mutlusun ya da rezil olursun
Bir nefeslik ömrüm kaldı, “Lâilâheillellah”
Ey Mikdadî oyalanma fırsat yiter ey fani
Nefes aldın veremezsen işin biter ey fani
Nefes verdin alamazsan halin beter ey fani
Bir nefeslik ömrüm kaldı, “Lâilâheillellah”
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bir olma!
Kibirliye karşı kibir, vakardır, kibir değil
Ayrıca da sadakadır bu i k i s i bir değil!
Ona karşı sessiz durmak zillettir sabır değil
Horlayana sen de horla, hırlayanla bir olma!
Şom ağızlı insanların eğlencesi olunma!
Ufak tefek işler için isyan edip yolunma!
Uyumlu ol, mülayim ol zorbalıkta bulunma
Zorlayana sen de zorla zırlayanla bir olma!
Korkaklığı zahir iken, gölgesinden sakınıp!
Küçümseyen bir edayla e g o s u n u takınıp
Yardakçısı var mı diye sağa sola b a k ı n ı p!
Gürleyene sen de gürle vırlayanla bir olma!
Sesi avaz, avaz olur akıl yok ise serde!
Sen de ona uyar isen başını sokar derde
Söylenecek bir şey olmaz sözün bittiği yerde
Parlayana sen de parla cırlayanla bir olma!
Der Mikdadi muhatabın tatlı olsun dilleri
Çizilirsin tanımazsan dikenleri gülleri
Her zaman sık geri tepme uzatılan elleri
Derleyene sen de derle körleyenle bir olma!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bir şey var ki!
Bir şey var ki herkes bunu bilmiyor
Övmek dövmekten de daha fenadır
Bazı insanlara iyi gelmiyor
Onları şımartan meth-i senadır
Hazreti Ömer’in bir gün yanında
Birini övmüşler zikri anında
Sevinmekle onun hüsnü zannında
Dedi yalancıysan vebal sanadır
Onunla bir yere gittin mi sordu
Onunla ticaret ettin mi sordu
Ona bir emanet verdin mi sordu
Sınadın mı meyli neden yanadır
İmamı Azamı biri methetmiş
Sabaha dek kılar, yatmazmış demiş
İmam bundan sonra hiç terk etmemiş
Terk etsem düşünmüş, yalan onadır
Geri kalan ömrü kırk sene kadar
Yatsıdan sabaha mümkün mü yatar
Duyduğu o sözü, doğrular, tutar
Tutmasaydı sanmış vebal banadır
Mikdadi sözlerim tevazu değil
Bu iş öyle basit, bir mevzu değil
Kişiye değeri bir sözü değil
Özü, sözü birdir, derin manadır
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bir yanlışlık var!
Ben sana hasta oldum, devası sen olasın
Sensizim kimsesizim, bende bir yanlışlık var!
Paramparça gönlümün, sıvası sen olasın
Sensizim sensin sızım, tende bir yanlışlık var!
Bir bilsen saçlarım, koparıp yolduğumu
Bilemezsin ne kadar hüzünle dolduğumu
Şaşırdım bilmiyorum, nerede olduğumu
Sensizim, sensin hızım, önde bir yanlışlık var!
Yanarım için, için, hâlâ alışamadım
Senin ile yan yana gezip, dolaşamadım
Her ciheti aradım sana ulaşamadım
Sensizim sensin izim, yönde bir yanlışlık var!
Doktorum bana der ki, yok derdimin çaresi
Hicranı göremiyor, der ki yara neresi?
İnsanı mazisine çeker aşkın töresi
Sensizim sensin çözüm, dünde bir yanlışlık var!
Kararsız tavrın ile yaramı tuzla ovma
“Bilmem ki”, söyler iken ayak yaparak kovma
Tahammülüm kalmadı, yarın diyerek savma
Sensizim sensin nazım, günde bir yanlışlık var!
Hoşgörüyü sağlayıp bir yerde buluşalım
Aramızda sorun yok, neden azıp taşalım
Barışalım hadi gel engelleri aşalım
Sensizim sensin hazım, kinde bir yanlışlık var!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bir yolcu gibisin!
Bir yolcu gibisin gelip de geçen
Bir ağaç altında kaldığın kadar!
Ebedi âleme ölüp de göçen
Ömrün iki rekât kıldığın kadar!
Kuşların yemeği börtü böcekten
Yemek yenilmektir hayat gerçekten
Arılar bal toplar her renk çiçekten
Ağzına bir parmak çaldığın kadar
Ecel şerbetini herkes içici!
Vadesi dolana değil seçici
Bu âlem fânidir gelip geçici
Bir anlık uykuya daldığın kadar!
Dünyaya sevmezsin fâni bilince!
Yiyip yutar seni bir gün ölünce
Hayra hasenata sıra gelince
En az on katıdır saldığın kadar!
"Kişi sevdiğiyle beraberdir" der
Allah’ın Habib’i Yüce peygamber
Vuslatı dileyen hazırlık eder
Nevalen yanına aldığın kadar!
Der Mikdadi dünyaya mı sarıldın?
Yazık ettin dünya için yoruldun
Ahirete bomboş elle sürüldün
Orası gönderip bulduğun kadar!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bir zaman geldi geçti!
Silindir gibi ezip, üzerinden geçerek
Sel gibi akıp yıkan bir zaman geldi geçti!
Baltayla devirerek,hızar ile biçerek
Çöl gibi çekip yakan bir zaman geldi geçti!
Giydirtmez giyecekken saadetler tacını
Darbeler vura vura katlayarak acını
Ömür cenderesinde ağartarak saçını
El gibi dönüp bakan bir zaman geldi geçti!
Gözlerinden yaş damlar varken bir çok nedenin
Tutmaz elin ayağın buruşur naçiz tenin
Gönlün dipdiri iken yaşlanır dinç bedenin
Yıl gibi rakam takan bir zaman geldi geçti!
Emellerin değişir hevesten soyulursun
Azametli çınarken içerden oyulursun
Yeryüzünde gariban, bir fani sayılırsın
Kül gibi saçıp döken bir zaman geldi geçti!
Gece gündüz iç içe, berdevamdır devranı
Sekteye uğramadan yürür ömür kervanı
Akıl idrak edemez kainatı evreni
Bal gibi hızlı akan bir zaman geldi geçti!
Ne kadar güçlü olsak bir gün devrileceğiz
Halden hale dönerek, ruhen evrileceğiz
Hay’dan geldik sonunda Hu’ya çevrileceğiz
Gül gibi söküp diken bir zaman geldi geçti!
Misafirlik son bulur kervana katılırsın
Çizilip damgalanıp postaya atılırsın
Ne bir değerin kalır ne artık satılırsın
Pul gibi çizip çıkan bir zaman geldi geçti!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Biraz daha dayan!
Biraz daha dayan şafak söküyor
Uğursuz gecenin bitmesi yakın!
Bak sana müezzin ezan okuyor
Horoz kanat çırpmış, ötmesi yakın!
Allah’ın Nur’u hep hüküm sürecek
Karanlığın defterini dürecek
Yarasalar devri sona erecek
Kendi inlerine, gitmesi yakın!
Akan onca kanlar acı ölümler
Gaddarca işlenen bütün zulümler
Bir gün sona erer kopar filimler
Kurtların koyunu gütmesi yakın!
Daha ne güneşler doğup batacak
Gün senindir artık eden çatacak
Zalimler yakında havlu atacak
Teslim olup da pes etmesi yakın!
Zalimleri Adli İlahi salmaz!
Hiç kimsenin hakkı kimseye kalmaz
Haramın binası payidar olmaz
Tükenip, yok olup, yitmesi yakın!
Der Mikdadî devran eder felekler
Tutmaz olur bir gün güçlü bilekler
Kötü davrananı alıp Melekler
Ateş çukuruna itmesi yakın!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-birleşmişilletler
Melanet işlenir göz göre göre
İnsanlık ölüyor, ölüyor heyhat!
Birleşmiş illetler boş vere vere
Bigâne kalıyor kalıyor heyhat!
Şımaran katiller zehir dökerek!
Umutsuz mazlumlar boyun bükerek
Angutlar toplanıp selfi çekerek
Sırıtıp gülüyor, gülüyor heyhat!
Yediden yetmişe evlatla ana
Topyekûn katliam, kıyılır cana
Kudurmuş caniler doymuyor kana
Dehşete salıyor, salıyor heyhat!
Batı kıpırdamaz olmazsa kârı
Vicdansızdır yoktur namusu arı
Mevzubahis ise kendi çıkarı
İt olup dalıyor, dalıyor heyhat!
Der Mikdadi batı hasta bir cüsse
Onu altüst eder küçük hadise
Ölen öldürülen müslüman ise
Kör,sağır oluyor, oluyor heyhat!
Mikdat Bal
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a-Birliğin destanı!
Millî dayanışmanın, vahdetin mesajını
Yenikapı’dan verip gücümüze güç kattık!
Şanlı tarihimizin yazdık son pasajını
Birbirimizi sarıp, gücümüze güç kattık!
Tankın altına yatıp, Kurşuna kafa attık!
Akın, akın yürüdük ne müthiş seferberlik!
Tarihte görülmemiş, böyle bir beraberlik!
Ebediyete kadar bozulmasın bu birlik
Dönülmez yola girip, gücümüze güç kattık!
Tankın altına yatıp, Kurşuna kafa attık!
Mahşeri kalabalık batıyı itti derde
Küresel aktörlerin parmağı var her şerde
Akıl vermeye kalkmış kutlayacağı yerde
Eğilmeden dik durup, gücümüze güç kattık!
Tankın altına yatıp, Kurşuna kafa attık!
Görmedi sözde dostlar hepten çıldıranları
Ayırım etmeksizin halkı öldürenleri
Milletine uçakla, tankla saldıranları
Onlara bunu sorup, gücümüze güç kattık!
Tankın altına yatıp, Kurşuna kafa attık!
Korkutup da milletten teslimiyet beklenmiş
Ancak bu şanlı millet ölümüne diklenmiş
“Çanakkale ruhuna” Yenikapı eklenmiş
Öyle bir birlik kurup, gücümüze güç kattık!
Tankın altına yatıp, Kurşuna kafa attık!
Mikdadî Bayraklarla meydanlara yürüdük
Allah’ın izni ile çakalları kürüdük
Ölümü göze alıp bu vatanı koruduk
Birlikte necat görüp gücümüze güç kattık
Tankın altına yatıp, Kurşuna kafa attık!
…Darbelerin önünü sonsuza dek kapattık!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Birliğin vakti geldi!
Bu millet necip millet etmeyelim vesvese
Kötülük çoğalsa da bitmez iyimiz bizim!
Birliğin vakti geldi ilan olsun herkese!
Birlikten ayrılırsak tutmaz büyümüz bizim!
Düşmanlar fırsat kollar hadi hadi uyanın
Bir birine güvenin, birbirine dayanın
Birliğin vakti geldi cihat için boyanın
Eloğlu sattı bizi, satmaz dayımız bizim
Değişirsek mutlaka değişecektir kader
Çare kendine dönmek sona ersin dert keder
Birliğin vakti geldi kavganın tümü heder!
Eğri oku ileri atmaz yayımız bizim!
Atalım gönlümüzden öfke nefret kirini
Ferhat dağı delerken düşünürdü Şirini
Birliğin vakti geldi sevelim bir birini
Muhabbet olmayınca tatmaz çayımız bizim
Bu yola has niyetle Besmeleyle girilsin
İnananlar kardeştir bu şuura erilsin
Birliğin vakti geldi iş ehline verilsin
Koyun çobanın işi, gütmez beyimiz bizim
Güvenli olsun dağlar güvenli olsun sahil
İş düştü hepimize dersini alsın cahil
Birliğin vakti geldi gurbetçiler de dahil
El oğluna gitmekle yitmez huyumuz bizim
Birlikten kuvvet doğar savdırılır her tazik
İhtilafa düşersek vatana olur yazık
Birliğin vakti geldi nazik olalım nazik
Bayan haksız da olsa çatmaz bayımız bizim
Dünyaya yeni baştan gösterip gücümüzü
Ancak bu beraberlik dindirir acımızı
Birliğin vakti geldi aksine sacımızı
Yolmaya kalkışırsak yetmez tüyümüz bizim
Dik dur sakın diklenme yalnız Allah’a eğil
Bir yanda inananlar bir yanda ebu-cehil
Birliğin vakti geldi darün-Nedve’de değil
Şarap içilen yerde ötmez neyimiz bizim
Der Mikdadi kardeşiz iman var özümüzde
Düşmanlar dev olsa da küçülür gözümüzde
Birliğin vakti geldi durarak sözümüzde
Çark edenlere asla gitmez oyumuz bizim
Şair Mikdat Bal
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Mikdat Bal
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a-Birlik ve beraberlik ruhu
Hayatta güzel olan mutluluktur, dirliktir
Gerçekleşmesi için sihirli güç birliktir
Birlik aynı zamanda en değerli varlıktır
Ayrılık olan yerde mal ve can tehlikede!
İstikbali korumak birlikle olabilir
Miletler bu sayede ayakta kalabilir
Parçalanmış sürüye yabani dalabilir
Ayrılık olan yerde gön ve can tehlikede!
Memleketi korumak imkansız bir hal alır
İtimat sarsılınca dizginleri el alır
Kardeşlik, ruhu uçar gerisini yel alır
Ayrılık olan yerde din ve can tehlikede!
Fedakarlık, feragat bekler bizden bu vatan
Yürekler geniş olsa bulunmaz bize çatan
Sevgi ve hoşgörüdür gücümüze güç katan
Ayrılık olan yerde kan ve can tehlikede!
Şehitler canlarını vatana etmiş feda
Kardeşçe yaşamayı bekler bizden şüheda
Haykıran ruh, bu ruhtur budur en şanlı seda
Ayrılık olan yerde şan ve can tehlikede!
Der Mikdadi yaşanır belaların serisi
Kendini patlatırken kuduz köpek sürüsü
Vatan mevzubahisse önemsizdir gerisi
Uyanmanın vaktidir bu vatan tehlikede!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Birlikten ayrılmayın!
Selâm geldikten sonra hiç olur mu almamak
Selâmı yayın diyor yüce Peygamberimiz
Ne büyük şaşkınlıktır dostluğa yol bulmamak
Uyanın ayın diyor Yüce peygamberimiz!
Hoşgörü yayılırsa şenlik olur burası
Yazışırız umarım her geldikçe sırası
İki düşün bir söyle acıdır dil yarası
Kelâmı sayın diyor Yüce peygamberimiz
Güç Allah’a mahsustur insanoğlu çok aciz
O halde caiz olmaz başkalarını taciz
Dünya hayatımızı özetletleyişi veciz
Eğlence oyun diyor Yüce peygamberimiz
Sevelim birbirini yazalım güle güle
Aklı olan günaha girmezki bile bile
Üç günden uzun küsen şeytana olur köle
Nefretten cayın diyor Yüce peygamberimiz
Kalmaz ki sorunumuz bunu böyle bilince
Kişi sadaka işler dost yüzüne gülünce
Birlikten ayrılmayın ayrılana gelince
Onlara hayın diyor yüce peygamberimiz
Der Mikdadi dinimiz çağırır ciddiyete
Her amelinde hürsün hazırsan her diyete
Allah kefildir rızka, kazanç bağlı niyete
Helâlden doyun diyor Yüce peygamberimiz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bİrlİkten kuvvet doğar
Timurlenk Akşehir'e bir erkek fil getirmiş
Başıboş dolaşan fil, ekinleri bitirmiş
Bu obur fil yüzünden bitince ekinleri
Hocadan rica eder Akşehir sakinleri
Aman hocam ne olur Timurlenk’e sen söyle
O seni asla kırmaz bize bir torpil eyle!
Hoca da kabul edip der gidip yalvaralım
Birlikten kuvvet doğar huzuruna varalım
O da bize inanır hep birlikte gidersek
Umarım kabul eder ona rica edersek
Akşehir halkı der ki hocam sen önden buyur
Filden kurtulmak için durumumuzu duyur!
Hepsi yola girerler yaklaşırlar saraya
Arkasına alarak hoca dizer sıraya
O muhteşem sarayın kapısında durunca
Köylüler kaçıp gitmiş ihtişamı görünce
Hoca kapıda der ki: padişahtan arzum var
Akşehir halkı için ona bir kaç sözüm var
İzin verin gireyim huzuruna varayım
Padişahın halini hatırını sorayım
Hoca çıkar Timurun huzuruna selamla
Hal hatırını sorar münasip bir kelamla
Timur der buyur hocam hoşgeldin safa geldin
Hangi rüzgar attı da sen bu tarafa geldin
Padişahım isteriz sizin sağlığınızı
Ziyarete gelmişim ben zati-alinizi
Akşehir halkı sizden memnun ve hoşnut oldu
O erkek fil yüzünden her yer bereket doldu
Akşehir halkı size çok selam ediyorlar
Erkek filin yanına dişi fil istiyorlar
Padişah memnun olur hay hay söyler hocaya
Öyleyse dişi fili gönderelim kocaya
Hoca da müsaade alır ve çıkıp gider
Efkara dalmış halde acep köylüler ne der?
Köylülere ulaşır hoca kendinden emin
Etrafını sardılar hani yoktular temin
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Hoca ne yaptın derler iade eylemedin
O fili alsın diye Timur'a söylemedin
Hoca der köylülere aydın olsun gözünüz
Davanızı hallettim artık gülsün yüzünüz
Bir dişi fil istedim erkek filin yanına
Bekarlık erkek filin tak etmişti canına
Köylüler der vay hocam bizi mahveylemişsin
Sana öyle mi dedik sen nasıl söylemişsin
-Beni tek bıraktınız ey tabansız köylüler
Düşündüm sizin için ancak bu layıktır der
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-bitiş
Üstüme çöken ağır müzmin bir yorgunluk var
Kalkmak istemiyorum, pasif bir durgunluk var
Elim kolum tutmuyor bende bir kırgınlık var
Şu dünyaya sırt döndüm bıktım, çalışmıyorum
Kendimle barışığım artık çelişmiyorum
Henüz başaramadım yorgunluğu yenmeyi
İstemem de tez elden tahta ata binmeyi
Çünkü o at beyinsiz bilmez geri dönmeyi
Azrail’den kaçamam ama buluşmuyorum
Ölüm var biliyorum ona alışmıyorum..
Bazı şeyler berdevam takip ediyor bizi
Dünkü yaralarımın hem sızısı hem izi
Gönlümde fırtınalar, volkanlar dizi, dizi
Bazı dertlerim var ki asla bölüşmüyorum
Ancak çaktırıyorum zira gülüşmüyorum….
Şu Mikdadî bir alem, özde yufka yürekli
Gönülle ara sıra bir hasbıhal gerekli
Adım, adım mezara gidiyorum sürekli
Doğduüum günden beri yeni oluşmuyorum
Batan balık yan gider daha gelişmiyorum…
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bitiyorumşu işe bak
Derdim yokken dert eylerim işim yokken işim iş
Atıyorum şu işe bak yaza yaza yoruldum
Boş söylerim, sert söylerim gece gündüz yaz ve kış
Çatıyorum şu işe bak üze üze yoruldum!
Akıyorum ben kum gibi uyuyamam her gece
Yanıyorum bir mum gibi çözülmez bu bilmece
Boş kelamlar ham hum gibi dizerim hece hece
Yitiyorum şu işe bak dize dize yoruldum!
Mahkemem var ben bir sanık müebbettir her huküm
İki melek buna tanık omzumda ağır yüküm
Derdim çoktur bağrım yanık kıvranıp büküm büküm
Yatıyorum şu işe bak sıza sıza yoruldum!
Ben ne yazar ne okurum uydururum sadece
Yol engebe, ya uçurum belli değil netice
Günden güne nice cürüm hesabıma adice
Katıyorum şu işe bak aza aza yoruldum!
Hazırlandım uzun yola ne azık var ne yolluk
Asla minnet etmem kula edemem kula kulluk
Bu dünyayı iki pula değil iken bir pulluk
Satıyorum şu işe bak kıza kıza yoruldum
Kovaladım dünya kaçmış hep peşine katacak
Takat bitti benden geçmiş el ayak mı tutacak
Sanki toprak ağzın açmış neredeyse yutacak
Batıyorum şu işe bak geze geze yoruldum
Der Mikdadî sona doğru görüyorum gerçek bu
Berzah denen yöne doğru yürüyorum gerçek bu!
Adım adım öne doğru varıyorum gerçek bu!
Bitiyorum şu işe bak seze seze yoruldum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bitmiyor bahane!
Hasreti çekilmez özlemi yüce
Ah vatanım deyip yanar dururum
Hep aynı hikaye her gün her gece
Doğduğum yerleri anar dururum
Yaş kemale ermiş kalmadı huzur
Bir bilet yetişir, bavulum hazır
Bitmiyor bahane bitmiyor özür
Bu cetrefil hali kınar dururum
Vuslatı imkansız sandığım anda
Buna inanıp da kandığım anda
Umudu yitirip söndüğüm anda
Hareketsiz kalıp donar dururum
Ağaran saçlara uymuyor kaşım
Hayaller kuruntu kabustur düşüm
Gerekli gereksiz akıyor yaşım
Mendili gözüme banar dururum
Bazen iyimserlik içimi sarar
Bu düşünce benim işime yarar
Gideceğim diye alınca karar
Engel çıkar yine konar dururum
Mikdadi gidecek bir gün buradan
Ya havadan olur ya da karadan
Son arzum kurtarsın bizi Yaradan
Yine de her yolu sınar dururum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bitmiyor bu gurbet
Sabırsız duygular hudutsuz özlem
Bitmiyor bu gurbet, bitesi de yok
Şiire sarıldım yanlış bir izlem
Bitmiyor bu gurbet, bitesi de yok
Sıla tahtalıköy, ötesi de yok!
Gönlüm hicran dolu buğulu gözler
Kalemden damlayan ağılı sözler
Tavanda unuttuk bavulu bizler
Bitmiyor bu gurbet, bitesi de yok
Araba çalışmaz vitesi de yok!
Umut can çekişir, çıldırır hisler
Dolunay semada göstermez sisler
Karanlık dünyamı hayaller süsler
Bitmiyor bu gurbet, bitesi de yok
Gönül yanar ancak tütesi de yok!
Memleket aklıma geliveriyor
Kalbim kıpır, kıpır oluveriyor
O anda gözlerim doluveriyor
Bitmiyor bu gurbet, bitesi de yok
Bizi ondurmuyor, ütesi de yok!
Ilık, ılık akar gözümden yaşlar
Şimdi yükseklerde uçuşur kuşlar
Gurbet içindeyken bir gurbet başlar
Bitmiyor bu gurbet, bitesi de yok
Bizi buralardan itesi de yok!
Kader beni sizden ayrı koyunca
Hep özledim durdum yıllar boyunca
Mutlu oldum yurttan haber duyunca
Bitmiyor bu gurbet, bitesi de yok
Bu hasret kalıcı yitesi de yok!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-bitti Avrupa bitti!
Bütün değerlerini Avrupa dürüp atmış!
Bitti Avrupa bitti soyu kuruyor artık
Feraseti kalmamış bizi ucuza satmış
Battı Avrupa battı baydak yürüyor artık
Eskiden sinsi idi maske takardı yüze
Anlayınca biz böyle asla gelmeyiz dize
Beslediği düşmanlık dinimize hem bize
Güttü Avrupa güttü dışa vuruyor artık
Kahpelik had safhada arkadan şişliyorlar
At gibi çifteleyip it gibi dişliyorlar
En çirkin küstahlığı alenen işliyorlar
Çattı Avrupa çattı gönül kırıyor artık
Bizi ne sanıyorlar hödük oğlu hödükler
Sadece yakıt olur cehenneme kütükler
Uzatmalar da bitti acı acı düdükler
Öttü Avrupa öttü sona varıyor artık
Hem raşist hem faşisttir bozdu sağı solunu
Siyasiler nazizme kaptırınca kolunu
İnsanlığı kalmamış şaşırmıştır yolunu
Yitti Avrupa yitti boşa ürüyor artık
Elde kozu kalmamış bitirmiş bahaneyi
Açıktan tavır koyup bozdular ananeyi
İşte tam bu esnada demet demet naneyi
Yuttu Avrupa yuttun angurt duruyor artık
Der Mikdadi bunlardan asla yılmayacağız
Onların oyuncağı zinhar olmayacağız
“Men dekke dükke”deyip altta kalmayacağız
Tattı Avrupa tattı hayal görüyor artık
Mikdat Bal
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a-Bitti heveslerim!
Bitti heveslerim yaş geçti diye
Dura, dura kışım yaz mı olacak
Elimden fırsatlar hep uçtu diye
Vura, vura döşüm düz mü olacak
Bu yalnızlığımdan çıkmazsam eğer
Gönlüme bir ışık yakmazsam eğer
Gözlerimi açıp bakmazsam eğer
Gere, gere kaşım göz mü olacak!
Çekingen durumu sezip bozmalı
Seyahat sıhhattir gezip tozmalı
Elbette şiir de düzüp yazmalı
Dura, dura fişim söz mü olacak!
Kalemimi çok dik tutarım bazen
Gürültüm çok olur çatarım bazen
Ufaktan, ufaktan atarım bazen
Sere, sere taşım toz mu olacak
Cebimde değildir beratım daha
Almadım dünyadan muradım daha
Her gün mezarıma bir adım daha
Vara, vara düşüm buz mu olacak
İdrakine vardım ölüm yaklaştı
Kalp yoruldu düz yol düzler dikleşti
Beynim çalışmadı saçım aklaştı
Yora, yora başım boz mu olacak!
Der Mikdadî, yazma ileri geri
Dünyanın varlığı elinin kiri
Elinden geldikçe koru fakiri
Vere, vere aşım az mı olacak
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Biz gurbetçi değiliz!
Unutulduk, uyutulduk, yutulduk
Biz gurbetçi değil yiten kuşağız
Sahip çıkan yok ki işsiz tutulduk
Bir sadaka alıp yatan kuşağız
Sinir küpü olduk cinnet getirdik
Benliğimiz kalmadı ki, bitirdik
Hep dışlandık öz güveni yitirdik
Türlüsünden zillet tadan kuşağız
Bağırmanın faydası yok duyan yok
Bir gaflet ki irkilip de ayan yok
İçeride dışarıda sayan yok!
Yaşamadan ölüp giden kuşağız
İstikbale odaklanmak yararsız
Aileler yüzde yüzü, kararsız
Hangi yöne dönsen değil zararsız
Çıkışsız bir yolu tutan kuşağız
Morfinlendik, uyuşuktur duygumuz
Günlük yaşam oldu bizim kaygımız
Düşünceden tutmuyorki uykumuz
Yataklarda koyun güden kuşağız
Yana yana küle döndü özümüz
Ağlamaktan ağ bağladı gözümüz
Buram buram hasret kokar yüzümüz
Bataklığa düşüp batan kuşağız
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Biz Şairler
Düsturu biliriz, edebi keza
Kalem erbabıyız halden anlarız
Hangisi nasihat hangisi niza
Kısacası kılükal’den anlarız
Nerede tuzak var nerede kanca!
Bir tutulmaz asla samanla yonca
Kendini gösterir açmadan gonca
Açacak bir gülü daldan anlarız
Görünen bir köyü bulmak zor değil
Bilmeyen öğrenir sormak hor değil
Körlük yürektedir gözde kör değil
İşi bitmiş kulu saldan anlarız
Kanmayız kimseye dikkat çekse de
Yorgunluk gösterip yere çökse de
Ter diye üstüne suyu dökse de
Kat edilmiş yolu naldan anlarız
Mikdadi, çağlarız deryaya akıp
Bendine sığmadan maniler yakıp
Kupa sunulunca rengine bakıp
İçmeden de Bal’ı yaldan anlarız
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bizim elde
Hasret dolu gönlüm özler sılayı
Civanmert insanlar var bizim elde
Özlerim dostları ana babayı
Bütün sevdiklerim, yâr bizim elde
Yazıyorum işte temennim böyle
Değişmedi bir şey var ise söyle
Ne var ne yok diye bir haber eyle
Bilenler haberi der bizim elde
Yıllar oldu gurbet ele geldiğim
Hasretin yüzünden azdır güldüğüm
Yardımlaşma vardı benim bildiğim
Saygısızlık ayıp, ar bizim elde
Zengin fakirlere versin hayırlar
Baharla yeşile dönsün çayırlar
Havası temizdir kırlar bayırlar
Dağların başları kar bizim elde
Şüheda kanıyla ülkemiz kutlu
Hoş görü içinde insanlar mutlu
Geleceğe bakan gözler umutlu
Hayatın her anı kâr bizim elde
Mazlumun elinden koşup tutarlar
Zalimi zem edip tokat atarlar
Şairler ozanlar mutlak çatarlar
Zalimlere meydan dar bizim elde
Mikdadî der keşke, bu ülke nerde?
Kardeşlik havası essin her yerde
Belki bir yıl sonra belki ilerde
Gönüller sımsıcak har bizim elde
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Bizleri biz yapan değerler!
İstiklal harbinde hep vura vura
Düşmanı deffedip sürenlerdiniz
Son devirde ise dik dura dura!
Düşmanlara ayar verenlerdeniz
Fesat eylemlere katılmışların
Uzaktan komutla güdülmüşlerin
Defterini hain satılmışların
Hesabını kesip dürenlerdeniz
Aptallar hayali gücüne kanmış
Devletin silahı millete dönmüş
Hainler kendini güvende sanmış
İnlerine kadar girenlerdeniz!
Artık gözeterek, izi güderek
Taarruza geçip kalkıp giderek
Bulunduğu yerde imha ederek
Kahpenin leşini serenlerdeniz
Güvenliğimizi, dirliğimizi,
Özgürlüğümüzü, birliğimizi,
Bizleri biz yapan varlığımızı.
Her şeyin üstünde görenlerdeniz
Biz ki birbirinin farkını bilip
Siyasi davada ayağın çelip
Tehlike sezince yan yana gelip
Hemen etten duvar örenlerdeniz
Der Mikdadi ırkçı tavır tutmayız
Ne mutlu Türk’üz biz caka satmayız
Hedef tuttururuz boşa atmayız
Tam vaktinde yayı gerenlerdeniz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Boş Diye diye
Boş diye diye
Akraba komşuyu en acı sözle
El gördük çözüldük boş diye diye
Bizden olmayana kapalı gözle
Bel verdik ezildik hoş diye diye
Onmayan yaralar kaşındırıldı
Elin dost olduğu düşündürüldü
Namerdin kapısı aşındırıldı
Çul serdik sezildik iş diye diye
Hileyle işledik yerli markayı
Kurtarıcı sandık sapık firkayı
Kendimize rehber tuttuk kargayı
Yol sorduk kızıldık baş diye diye
Dikeni unutup gülüne baktık
Bizden olmayanın canını yaktık
Herkese bir isim bir yafta taktık
Dal kırdık çizildik şiş diye diye
Düşün eğer torpil varsa burada
Diploma sahibi kaynar arada
Şimdi istikballer yazı turada
Pul sürdük yazıldık fiş diye diye
Bilmeden nizamı, fendimizi de
Aşmadan hududu, bendimizi de
Onları hep ağa kendimizi de
Kul gördük yüzüldük kuş diye diye
Bülbüller çizmişiz uçup kaçmayan
Sanal bahçelerden koku saçmayan
Gonca halleriyle asla açmayan
Gül derdik büzüldük kaş diye diye
Zulümden baskıdan cayar sanarak
Bizi de adamdan sayar sanarak
Obur ayılara doyar sanarak
Bal kardık üzüldük aş diye diye
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bozuk Kalp!
Cesedinde bir et parçası vardır
Kişi karar alır hep ona göre
O eğer dar ise dünya da dardır
Ne bölge geniştir ne il ne yöre
O bozuk olursa ceset bozulur
Şeytanla el ele gezip tozulur
Zincirler kopar da nefis çözülür
Bakan bir insanı çevirir köre
Hemen yapıverir alınca karar
Demez ki bu eylem ne işe yarar
Yaptığı işlere gerekçe arar
Kinin ve öfkenin kılıfı töre!
Orada semirir nefret, öfke, kin
Durduramaz onu ne vicdan ne din
Hasletler uyuşur sanki çarpmış cin
Bunun için kanla dolar yer küre
Oyuncağı olur farkına varmaz
Sabit fikirlidir kimseye sormaz
Birazcık düşünüp beynini yormaz
Artık ona uyar, tanışmaz ser’e
Der Mikdadi dini tanıyor yazık!
Nefsine bu kadar kanıyor yazık!
Hala kalbim temiz sanıyor yazık
Şeytan girip çıkar günde bin kere
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bozuk MEDYA!
Önyargılıdır, sözde gündemi takip eder
Fuları, atkısı yok şapkasına şaşarım
Kovboyculuk oynuyor körü körüne gider
Çemberi, çatkısı yok zıpkasına şaşarım
Gönüllü fitnecidir kargaşa, çıngar arar
Onun bunun işine sürekli kafa yorar
Onunla alakası olmayan şeyler sorar
Emeği, katkısı yok tepkisine şaşarım
Lüzumsuzca her şeye Maydanoz oluverir
Yaptığı sırf tenkittir bir eksik buluverir
Bari dinlense iyi, ortada kalıverir
Öter de etkisi yok, tıpkısına şaşarım
Eller kemik atınca duyarsın hırlarını
Düşünmeden faş eder devletin sırlarını
Salahiyeti yokken durdurur TIR’larını
Bunlara yetkisi yok sapkısına şaşarım
Der Mikdadî siz onu bir yetkili düşünün
Makamı işgal eder, ehli değil işinin
Yokluğu aranmaz ki böylesi bir kişinin
Zaferi, utkusu yok ipkasına şaşarım
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bölemeyeceksiniz!
Huküm ferman yazıldı kırılacak kolunuz
Bundan gayri kimseye ellemeyeceksiniz!
Hepinizi yutarak boğacak kan gölünüz
Nereden geldiğini bilemeyeceksiniz!
Şom ağızlar susacak kopacak dilleriniz
Alıp sürüklüyecek sizleri selleriniz
Lastik kelepçe ile bağlanıp elleriniz
Gözyaşınızı bile silemeyeceksiniz
Ettiğiniz zulümler burnunuzdan çıkacak
Emniyet güçlerimiz icabına bakacak
Hiç kusura bakmayın canınızı yakacak
Artık bizden merhamet dilemeyeceksiniz!
İşimiz sizi artık süpürüp kürümektir
Milletçe üstünüze topluca yürümektir
Çukur kazanın sonu çukurda çürümektir
Çok yalvaracaksınız ölemeyeceksiniz
Devlet artık kararlı her haini alacak
Fizana kaçsa bile onu gidip bulacak
Sevinen kahpelere mesajım şu olacak
Sırıtmak bile memnu gülemeyeceksiniz
Sözün bittiği yerde şair devreye girer
Halka tercüman olup sıralar birer birer
Mikdadî işte böyle defterinizi dürer!
Bu milletten bir zırnık bölemeyeceksiniz!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Böyle olmalı!
Bir adım gelene ben beş giderim
Dostlukta aranan böyle olmalı!
Ayakla gelene ben baş giderim
Dost için sürünen böyle olmalı!
Özü sözü bir olmaktır muteber
Dört kitap da bunu veriyor haber
Samimi olmalı dostla beraber
Riyadan arınan böyle olmalı!
Ünsiyet kurulmaz kalp körü ile
Dostluk kurulmaz ki her biri ile
Karşılıklı saygı hoşgörü ile
Dostane barınan böyle olmalı!
Hainin, namerdin elini almam
Kıymet bilmeyenin yanında kalmam
Cahilden kaçarım muhatap olmam
Fitneden korunan böyle olmalı!
Mikdadî, öz olsun say dost olanı
Üzerine düşme uzak kalanı
Dilini yut ama deme yalanı
Bal ile karınan böyle olmalı!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Böyledir
Bir topu ortaya at, gör ne olur o anda
Tekme vuranlar çıkar, meraklı var her yanda
Gülüp geçmeyin sakın, gerçek var bu beyanda
Hem sizde hem de bizde, hem onlarda böyledir!
Artık bilen, bilmeyen, harekete geçmiştir
Ne kendi taraf olmuş, ne de taraf seçmiştir
Ani bir dalış olmuş, düşünmekten kaçmıştır
İşkembeden atılan yorumlarda böyledir!
Bir toplumda alkış yap, alkış edenler çıkar
Bir yerde yuh çek de gör, biri etrafı yıkar
Ne meseleyi bilir, ne sebebine bakar
Bu sadece taklittir, maymunlarda böyledir
Bir karaltı belirse olsa bile zararsız
Ortak içgüdü ile kaçışırlar kararsız
Ne desen kar eylemez, ikazın da yararsız
Ansızın gerçekleşen durumlarda böyledir!
Mikdadi gerçek söyler bakarlar apış, apış
Güzel bir şey yazınca alırlar kapış, kapış
Birinin arkasından giderler tıpış, tıpış
Koyunlarda böyledir, insanlarda böyledir!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bu Âlemde sefa yok…… Vezn-i Âher satranç
Bu alemde sefa yoktur öğrendim biliyorum
Sefa yoktur cefa çoktur bir nefes diliyorum
Öğrendim bir nefes alıp, deryaya dalıyorum
Biliyorum diliyorum dalıyorum an bu an
Gelen gider giden gelmez kalanlar ders almıyor
Giden gelmez kimse bilmez sırrını hiç bilmiyor
Kalanlar gaflette yaşar,zanneder ki ölmüyor
Ders almıyor hiç bilmiyor ki ölmüyor can bu can
Boş yere mi yaratıldık öyle bir şey muhaldir
Yaratıldık en mükemmel surette bu ne haldir?
Öyle bir suretteyiz ki, kim sanır bu doğaldır
Şey muhaldir bu ne haldir? bu doğaldır öyle san!
Der Mikdadî hoşlanmıyor hiç kimse bu şiirden
Hoşlanmıyor ancak yazsam dağ ya da bir şehirden
Hiç kimse dağ ya da tepe,ürkmez hiç ne nehirden
Bu şiirden bir şehirden ne nehirden bu insan
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bu devir!
Hıyanet, döneklik kabalık yalan,
Sermaye haline gelmiş bu devir
Haramilik, zulüm, hırsızlık talan
Sıradan hâdise olmuş bu devir!
İncelik, zarafet yoktur arasan
Doğuyu batıyı bir, bir tarasan
Anlayış firarda kalpler horasan
İnsani değerler ölmüş bu devir!
Münafık söz tutmaz cayar her defa
Ne dostluk kalmıştır, ne ahde vefa,
Komşuluğu zaten kaldırdık rafa!
Kimi yakınlığı silmiş bu devir!
Hakka tecavüzü hak sayanlar var
Halkı koyun ya da yok sayanlar var
Dininden yolundan aksayanlar var
İşimiz Allah’a kalmış bu devir!
Asrın manzarası budur ne yazık
Gençlerin bir kısmı kereste, kazık
Yalnız yakıp yıkar fıtratı bozuk
Caddeler bunlarla dolmuş bu devir!
Der Mikdadî bunlar yakışmaz çağa
Haram lokmalardan bozulmuş doğa
Yormayalım bunu sola ve sağa
Analar sacını yolmuş bu devir!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bu devirde Müslüman!
Allah’ın varlığına, birliğine inanan
Fitne, fesada düşmez barışa odaklanır
İman ettikten sonra bilgi ile donanan
İnsanlığa yönelir sarışa odaklanır!
Sabır her derde deva zor olsa da bir müddet
İslam’ın doğasında bulunmaz vahşet, şiddet
Bu din Rahmet dinidir ne öfke var ne hiddet
İnanan merhametli duruşa odaklanır!
Yaşatmaya çalışır herkes yakıp yıksa da
Hakikate ram olur bir hamisi yoksa da
Dünya el ele verip karşısına çıksa da
Dikene rağmen gülü derişe odaklanır!
Şehit olmaz, geberir kendini öldürenler
Yalancıdır şeytandır zıddını bildirenler!
Sözüm ona mücahit it gibi saldıranlar!
Kudurmuş canavarlar vuruşa odaklanır!
Bilinçsizler cahiller güce ve mala tapar
Zorbalara takılıp eğri yollara sapar
Gerçekten mümin olan işini doğru yapar
İnsanlığın hayrına yarışa odaklanır!
Müslümanlar dünyaya medeniyet taşıdı.
İslam’ın parlak nuru çağlar boyu ışıdı
Ancak şeytan durmamış icat etmiş “İŞİD’i”
Ona tabi olanlar kırışa odaklanır!
Müslümanlara karşı eline silah alan,
Müslüman’ın zıddıdır onun her şeyi yalan
Cana, mala kast etmez hakiki Mümin olan!
O zulmün defterini dürüşe odaklanır!
Der Mikdadi Müslüman Rabbine muti olur
Gününü gün eylemez emeli ati olur
Mümin ferasetlidir bilgisi kati olur
İlahi ve deruni görüşe odaklanır!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bu dünyanın sefası yok Vezn-i Aher
Bu dünyanın sefası yok Vezn-i Aher
Bu dünyanın............sefası yok............dertlerden...................yanar sine
Sefası yok................cefası çok............erirsin.........................günden güne
Dertlerden................erirsin..................lakin, işlerin...............hep aksine
Yanar sine................günden güne........hep aksine................gideriz!
İnsanoğlu................cak cak eder...........bir türlü.....................durmaz çene
Cak cak eder............pişman olur...........düşünce.....................başlar öne
Bir türlü...................düşünce.................aymaz,yol alır............yanlış yöne
Durmaz çene............başlar öne..............yanlış yöne..............gideriz
Günahlara.................tövbe edip............ağlayıp...................yana yana
Töbe edip..................zikir etsek............Allah'ı....................ana ana
Ağlayıp.....................Allah'ı..................anıp,yalvarsak........döne döne
Yana yana..................ana ana................döne döne...........gideiz
Ömür kısa................fark etmeden............bitersin.......................sene sene
Far etmeden.............der Mikdadi.............yollarda......................ine bine
Bitersin.....................yollarda....................iken geçersin.............en son güne
Sene sene..................ine bine....................en son güne.............gideriz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-bu Gece
Şükrettim, hüzünden eser kalmadı
Gönlümde şimşekler çaktı bu gece
Mehtaba kapıldım sabah olmadı
Gözlerim bir başka baktı bu gece
Kaygılı yürekler dar imiş meğer
Umutla yaşamak kâr imiş meğer
Kaderimde gülmek var imiş meğer
Sevinçten göz yaşım aktı bu gece
Bir yanım mutluluk bir yanım tasa
İleriye dönük gömüldüm yasa
Ejderhaya dönmüş kuru bir asa
İçimde korkular yoktu bu gece
Yıldızlar gözümden kayıp batınca
Tan yeri ağarıp şafak atınca
Ayrılmanın vakti gelip çatınca
Bağrımı bir hasret yaktı bu gece
Ne toprak ağası ne de bir beyim!
Şöyle bir düşündüm neyim var neyim
Gördüm ki nimetmiş benim her şeyim
Artılar eksiden çoktu bu gece
Mikdadi yazarsın esin olunca
Belki de okursun sesin olunca
Kadere imanım kesin olunca
Malihulya hepten çöktü bu gece
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-bu gecede
Bu gecede
Huzuru İlahi’nin Sidreyi Müntehâ’nın
Nebiler nebisine yol oldu bu gecede
O hüzünlü senede mahzunuyken cihanın
Miraçta en bahtiyar kul oldu bu gecede
Nefsine zulüm edip haddi aşmayanlara
Rabbimiz, kendisine ortak koşmayanlara
O’nun kutlu yolundan sapıp, şaşmayanlara
İlâhî ikramları bol oldu bu gecede
İman ettik demeli bizim aklımız almaz
Mümin buna inanır şek ve şüphede kalmaz
Mucizeler akılla mantıkla izah olmaz
Bilgiçlik taslayanlar lal oldu bu gecede
Namazla müminleri kendine bağladığı
Sonsuz ilahi rahmet coşarak çağladığı
Allah’la irtibatı kulların sağladığı
İnkar edenler ise zül oldu bu gecede
Namaz dinin direği, Müminin miracıdır
Cennete giden yolda nurudur, siracıdır
En büyük şefaatçi, en büyük aracıdır
Uhrevî müşkülatlar hal oldu bu gecede
Der Mikdadi kısa yazdım öz olmuş
Her yerde miraç için şenlik olmuş söz olmuş
Edipler aciz kalmış ne yazmışsa az olmuş
Gecenizi kutlayan Bal oldu bu gecede
Mikdat Bal
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a-Bu güne kadar
Oturup yalvarmaya diz çökmeye gerek yok
Kafana koyduğunu yaptın bu güne kadar
Yoluna serilirdim bende öyle yürek yok
Almak istediğini kaptın bu güne kadar
Kızgınlıktan gözlerin, kan bürüdü görmezsin
Sana yol gösterene kulak bile vermezsin
Burnunun dikinden de başka bir iz sürmezsin
İstediğin cihete saptın bu güne kadar
Acıların amansız, ama inlemiyorsun
Dilimiz aynı ama beni anlamıyorsun
Bilmem ki ne diyeyim zaten dinlemiyorsun
Her zaman nasıhati teptin bu güne kadar
Senin bu hareketin bükse bile belimi
Sabrederim söylemem, hiç kimseye halimi
Kendini bulur bulmaz koşup tuttun elimi
Yine geldin barıştın öptün bu güne kadar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bu günkü konumuz: laf salatası
Bu günkü konumuz: laf salatası
Gerekli malzeme: insan hatası,
Bir kaç tane moruk, Kürt, Çerkez, Yörük,
Sözde kaçan bir kız, bir de atası
Kaçıran Laz olsun bilirler işi
Onlardan da olsun bir iki kişi
Zedelenir böyle dostluk komşuluk
Bu programlar hepsi şeytanın şişi
Şakşakçı olacak salon dolusu
Ağlayanlar önde gözde sulusu
Bir kaç kocakarı, sahte bir anne
Gözü yaşlı dede olur ulusu
Belirsiz bir ceset sahnede kayar
Sunucu aniden bir çığlık duyar
Arka sıralardan biri bayılır
Tam reklam zamanı, uyar mı uyar
Rölünü çok güzel oynar tamamı
Bulup getirmişler bir de imamı
Her kafadan bir ses gürültü müthiş
Stüdyo kadınların sanki hamamı
Namus şeref düşer elin diline
Sarkıntılık olmuş derler geline
Kimi bağırıyor “yuh” der arkadan
“Sahip çıksaydı ya” diyor “dölüne”
Ah, der sahte ana çoktur sızımız
Ne edelim kaçmış gitmiş kızımız
Bizi dinleyen yok derdimiz çoktur
Artık hiç kalmadı bizim yüzümüz
Böyle boş işlerde vakitler kayıp
Onları seyretmek ayıptır ayıp
Sunanlar bir gaye güdüyor belli
Baka, baka biz de olduk acayip
Kirli çamaşırlar, söylenmez sözler
Çoluk çocuğumuz bunları izler
İtimat kalmadı, saygı kalmadı
Batı’yı geride bıraktık bizler
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-bu hale geldik
Bu hale geldik!
Yoğurdu üfledik, sütten yanarak
Azık diye, diye bu hale geldik!
Sapkının dediği söze kanarak
Nazik diye, diye bu hale geldik!
Şeytanın gittiği yoldan giderek
Sapkınca bu batıl izi güderek
Hileyi yalanı düstur ederek
Tüzük diye, diye bu hale geldik!
Alıştı bu millet sivri sözlere
Az rastlanır artık gülen yüzlere
Yeter ettiğiniz artık bizlere
Yazık diye, diye bu hale geldik
Hak güçlünün iken ezen ezene
Çağdaşlık uğruna uyduk düzene
Rastlamazsın doğru bir yol çizene
Bozuk diye, diye bu hale geldik
Sağlamı gösterir çürüğü satar
Yaramaz ne varsa poşete katar
Elbette bu millet kafası atar
Ezik diye, diye bu hale geldik
Mikdadi birçoğu keyfine bakar
Ne üzülüp durur ne kafa takar
Karizma gidince aranmaz vakar
Çizik diye, diye bu hale geldik!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-bu hayat çok kısadır
Bu hayat çok kısadır
Hayatını ganimet bil çünkü ömür kısadır
Ah’la vahla o da biter çoğu gam ve tasadır
Her canlı ölümü tadar, bu değişmez yasadır
O can sana emanettir, biraz kalıp gidersin
Ölmeyecek gibi, nasıl zevke dalıp gidersin?
Şımarıp da azmayasın, gördüğünde bolluğu
Nankörler divanındasın terk edersen kulluğu
Aklın firkin dünya olur, unutursun yolluğu
Her amelin hesabı var, nasıl gülüp gidersin?
Son pişmanlık fayda etmez, bunu bilip gidersin
Kendine gel tövbe eyle, vaz geç eğri gitmeden
Derin gafletten aymalı fani ömür bitmeden
Nice günahlara dalıp hesabını etmeden
Bu gafletle yaşadıkça, günah dolup gidersin
Uyanırsan tövbe ile belki silip gidersin
Haramdır mal edindiysen dalavere, hileyle
El malına göz dikilmez kazandılar çileyle
Hak yemişsen iade et bu sorunu hal eyle
Aksine büyük bir vebal burdan alıp gidersin
Ölüm vardır bilmez misin, nasıl çalıp gidersin?
Gideceğin yer tehlike, günahların çok ise
Ne yüzle cennet istersin, sevapların yok ise
Hesapta iflas edersin, yükün agır yük ise
Hayat sana son fırsattır, sanma gelip gidersin
Bunları bir düşünürsen, pişman olup gidersin
Mikdadi der beklemeden, gelir çatar son anın
Azrailden kurtuluş yok, gelince çıkar canın
Kolay çıkar tatlı çıkar, eğer varsa imanın
İmanla son nefesini belki salıp gidersin
Dünya yalan, her şey yalan bir gun ölüp gidersin!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bu hayatta! -4 ayak kafiyeYüzdüğüm göller derinse, yanarım
Gezdiğim çöller serinse, donarım
Üzdüğüm kullar şirinse, bunarım
Bu hayatta hiç kimseyi üzemem
Sorulsun bezdiğim elem, kızarsam!
Kırılsın yazdığım kalem, yazarsam
Yerilsin düzdüğüm kelam, azarsam!
Bu hayatta mağrur, mağrur gezemem
Kararı vermeden gidip, çıkarsam
Yararı görmeden bitip bıkarsam
Zararı yermeden tadıp bakarsam
Bu müşkülü bu kafayla çözemem!
Yanıyorum külüm bakın, toz olmuş
Sanıyorum ölüm yakın, poz olmuş
Kınıyorum zulüm, lakin söz olmuş
Yılanların kafasını ezemem!
Bal'ım yeter, bitsin kederim artık
Halim beter batsın, ne derim artık
Gülüm biter yetsin giderim artık
Bundan ala başka bir dert sezemem
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bu kadar beklettin
Bu kadar beklettin, kalmadı sabrım
Ya bir haber yolla, ya ara beni
Sana dava açar, ilenir kabrim
Ölmeden koyarsan mezara beni
Gönül seni arar, göz seni arar
Ateş teni sarar, köz teni sarar
Sitem beni kırar, söz beni kırar
Üzüyor hasretin, bu ara beni
Senin için güller takar dururum
Sinemi hasretle yakar dururum
Geleceğin yola bakar dururum
Vereme sokuyor bu yara beni
Uzatma gel artık vefasız yârim
Ömründe bir kere ol vefakârım
Gel de sona ersin hicranım, nârım
Özlemin düşürdü bu nâra beni
Der Mikdadî acep ne idi suçum
Beklemeye artık kalmadı gücüm
Dama mı atılmış benim pabucum
Korkum şu ki; ittin kenara beni
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bu kazık!
Bu kazık!
Yobaz derdi müminlere bu kazık!
Tövbe etmiş namaz kılmış bak hele!
Cahilliği hiç geçmemiş ne yazık!
Öğrenecek, kitap almış bak hele!
Çok sevindik çok imrendik bu gence
Dedik ona dini öğren ilk önce
Bir kitapçık okumuş da, der bence
Müslümanlar geri kalmış, bak hele!
Araştırır karıştırır ilgiyle
Fetva verir yeleşmemiş bilgiyle
Yazar çizer defter kalem silgiyle
Kafa yormuş kalem çalmış bak hele!
Ona buna bakar oldu yan gözle
Karalıyor, yaralıyor bet sözle
Alim olmuş bir kaç ayda bir cüzle
Ne öğrenmiş, neler bilmiş bak hele!
Meal okur fetva bulur kendine
Fıkhı inkar eder sığmaz bendine
Der: mezhepler yakışmıyor bu dine
Bizi bu mezhepler bölmüş bak hele!
Der Mikdadi ne gafildir ne gafil
Alimlere dil uzatır bu sefil
Öldüğünde ne dost bulur ne kefil
Bana ne ki zaten ölmüş, bak hele!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bu Millet!
Deccal’in öncüleri Ye’cüc ve Me’cüclere
Türklerle dans etmenin zorluğunu gösterdi!
Hep birlikte hareket eden hain güçlere
Bu milletin bölünmez gürlüğünü gösterdi!
İzzet ve şerefini korudu milletimiz
Vatan bayrak aşkıyla yürüdü milletimiz
Çapulcu güruhunu kürüdü milletimiz
Tarihin sahnesinde varlığını gösterdi!
Sefine-i İslâm’ı altından kemirenler!
Din kisvesi altında milleti sömürenler
Adeta domuzlaşmış haramla semirenler
Onlara Ülkemizin darlığını gösterdi!
Bu millet şanlı millet tarih buna şahittir
Ezelden ta ebede yaptığımız ahittir
Bölünmez milletimiz tektir, birdir vahittir
Fıtratının gereği birliğini gösterdi!
Alçaldı şerefsizler alçak uçuşlarıyla
Daha da alçalmışlar korkup kaçışlarıyla
Doksanlık ninelerin bayrak açışlarıyla
Kahraman Türk kadını erliğini gösterdi!
Der Mikdadî bir olduk yıkıldı satılmışlar
Milletin karşısında döküldü satılmışlar
Yakalanıp kodese tıkıldı satılmışlar
Onlara hainliğin şerliğini gösterdi!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bu nesil!
Bu nesil!
Sözlükte sevgi saygı anlamı yazılı mı?
Ya bilmiyor bu nesil, ya bunlar adam olmaz!
Yazılıysa acaba kalplere kazılı mı?
Ya bilmiyor bu nesil, ya sevgiden iz kalmaz
Kesin olarak bilir her taraf tuzak durur
Başkasının kuklası evinde kazak durur
Bir hal almış insanlar gerçekten uzak durur
Ya bilmiyor bu nesil, ya da önemli bulmaz!
Hayale, hayalete, hortlağa sarılıyor
Yapma dediğin anda gırtlağa sarılıyor
Her saniye pisleyen çırtlağa sarılıyor
Ya bilmiyor bu nesil, ya da bilerek salmaz!
Burnu havada gezer tanımaz büyük küçük
Edep yok, utanma yok sövüyor açık, açık
Kendi çok akıllı da bütün büyükler kaçık
Ya bilmiyor bu nesil, ya da kafası almaz!
Gününü gün biliyor gelecek kaygısı yok
Ne dersen de tınmıyor fikrine saygısı yok
Ne Allah’tan ne kuldan utanma duygusu yok
Ya bilmiyor bu nesil, ya da yanmaktan yılmaz!
Birbirini boğazlar bir çoğu din adına
Etrafına bakmıyor bu nesil inadına
Uçmak için takılmış şeytanın kanadına
Ya bilmiyor bu nesil, ya gönlüne nur dolmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bu sefer!
Bu sefer!
Tarihe Türk mührünü yeniden vurmak için!
Mazlumu zalimlere ezdirtmeyiz bu sefer
Küresel oyunların önüne durmak için!
Çetvellerle harita çizdirtmeyiz bu sefer!
Bu küresel planı mutlaka biz yıkarız!
Nerede zulüm varsa ona karşı çıkarız
Haine göz açtırtmaz ümüğünü sıkarız
Mezardan başka çukur kazdırmayız bu sefer!
İkinci kez harita çizmek için gelenler
Fitne ile fesatla gafilleri bölenler,
Ellerin hesabına öldürenler ölenler
Onları çevremizde gezdirtmeyiz bu sefer!
Tehlike altındayken serhatte bizim yerler
Halep'ten uzak durun “Dağeş’e” vurun derler
Suriye’de Irak’ta toplanmış iken şerler!
Ülkemize kuş bile sızdırtmayız bu sefer!
En olumsuz şartlarda bile teslim olmadık
En zayıf halde iken hiçbirinden yılmadık
Bu güzel memleketi piyangodan bulmadık
Bu kahraman milleti üzdürtmeyiz bu sefer!
Attığımız adımlar akıllı atılacak
Satılmış PYD’nin önü kapatılacak!
Gerektiği her şeye Türkiye katılacak
Moralimiz yüksektir bozdurtmayız bu sefer!
Türkiyenin kararı yüzyılları saracak
Allah’ın izni ile bu çemberi kıracak
Böyle güçlü kaldıkça düşmanları vuracak
Mazlum silahsız halkı dizdirtmeyiz bu sefer!
Büyük oyunu boşa çıkartmaktır işimiz
Başaracak güçteyiz dünyada yok eşimiz
Bu vatanın uğruna kurban olsun başımız
Zaferden başka bir şey yazdırtmayız bu sefer!
On beşTemmuz gecesi çokuluslu tacizdi
Onlar Türk milletini anlamaktan acizdi
Vatan için ölürüz cevabımız vecizdi
Ettikleri hesabı çözdürtmeyiz bu sefer!
Etrafımızda birçok düşmanımız yer aldı
Dost mütefik sandıkça çemberimiz daraldı,
Der Mikdadî gizlilik parolaydı, kuraldı
Yapacağımız işi sezdirtmeyiz bu sefer!
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a-Bu ülkede!
Kalmadı eskilerden ne bir eser ne bir iz!
Edep, haya, ar namus satılır bu ülkede!
Aynı dertten mustarip bu konuda hep biriz
Manevi değerlere çatılır bu ülkede!
Saygılar sıfırlanmış kargaşa var her yerde!
Ülfet yok, merhamet yok eski muhabbet nerde?
Beklemedik bir anda başınız girer derde
Hak güçlünün, zayıflar itilir bu ülkede!
İnsanları saptırır doğru yoldan sapanlar
“Söylemezsem olmaz” der mikrofonu kapanlar
İş yaptığını sanır dedikodu yapanlar
Böyle çirkef yayınlar tutulur bu ülkede!
Yayınların birçoğu dini yok imanı yok
Dili Türkçe ve lakin milli hiçbir yanı yok
İddia ederim ki onlarda Türk kanı yok!
Türlü türlü naneler yutulur bu ülkede!
Evlilik programı seyretilmez bakmayın
Paragözleri görüp canınızı sıkmayın!
Bu densiz mahl&#535; katı evinize sokmayın
Birçokları şov için katılır bu ülkede!
Artık çığırından çıktı tepişirler alenen
Israrla bir adaya yapışırlar alenen
En galiz küfürlerle kapışırlar alenen
Birbirine yumruklar atılır bu ülkede!
Der Mikdadî TV’de kimi yemek pişirir
Yağla, unla, şekerle insanları şişşirir
Kimi ilaçla gelir kiloları düşürür
Bu millet gece gündüz ütülür bu ülkede!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Bu zamanın Hainleri!
Hem aptaldır hem sehluktur
Bu zamanın hainleri!
Ne acayip bir mahlûktur.
Bu zamanın hainleri!
Çıkar için dinden çıkar
Kardeşine kurşun sıkar
Bir kemiğe yakar yıkar
Bu zamanın hainleri!
Taptığı şey para olur
Her şey yazı tura olur
Onda beyaz kara olur
Bu zamanın hainleri!
Zaafını idrak etmez
Dünya onun olsa yetmez
Düşmanlığı kini bitmez
Bu zamanın hainleri!
Köşe bucak kaos arar
Yağma için çete kurar
Cana mala verir zarar
Bu zamanın hainleri!
Bize benzer sanki bizden
Avlanırız hep bu yüzden
Beslenirler yalan sözden
Bu zamanın hainleri!
Fark edilmez, takiye bol
Hem renksizdir ne sağ ne sol
Düşmanlara beşinci kol
Bu zamanın hainleri!
Aradığı gerginliktir,
Kin, düşmanlık, kırgınlıktır.
Akıllara durgunluktur
Bu zamanın hainleri!
Der Mikdadi çalım atar
Haram içer, haram yutar
Vatanını bile satar
Bu zamanın hainleri!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Bunlar!
Ne sağcı ne solcu ne şucu bucu
Uzaydan bir adam bekliyor bunlar
Zırvalar zavallı kalmadı gücü
Konuşurken kem küm tekliyor bunlar
Hala da durmazlar veriştirirler
O yanda bu yanda kırıştırırlar
Fitneleri çılız, karıştırırlar
Arada gündemi yokluyor bunlar
Sinsi oklarını uçsuz gösterip
Ekonomimizi güçsüz gösterip
Casusluk edeni suçsuz gösterip
Vatan hainini aklıyor bunlar
Yenikapı ruhu fazla sürmedi
öğütler yapıldı fayda vermedi
Bunların bu işe aklı ermedi
Sabıkaya cürüm ekliyor bunlar
Daha nasıl olsun bilmem ki albiz
Geçip çiğnesinler sürü biz yol biz
Nefretin yayını germişler son hız
Sürekli kin nefret yüklüyor bunlar
Milletin bağrına saplanmış diken
Nefret biçer elbet nefreti eken
Cuntacı, dinazor kafalı iken
Gerçeği milleten saklıyor bunlar
Solcu buysa fasist nasıldır peki?
Aynı zulüm, aynı kaynağı kökü
Başka dünyadalar lağım stoku
Çiçek niyetiyle kokluyor bunlar
Bölücünün etrafında dolanır
Onların oyuna ağzı sulanır
Der Mikdadî bundan mide bulanır
Devleti sırtından okluyor bunlar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Bunlardan çok var çok!
Özür kabahatten büyük olunca
Gönül sarayları virane olur
Odunlar içerden oyuk olunca
Ötüşü kulakta şahane olur
Çıkarı uğruna haini sever
Yalakanın teki, gönüllü yaver
Tiranı, zalimi sürekli över
Mazlumun derdinden bigane olur
Bir tersliğe eğer kafa yorarsan
Bunun hikmetini kalkıp ararsan
Neden acı yazdın diye sorarsan
Cevabı pişkince sana ne olur
Namerttir korkaktır bel altı vurur
Tepeden tırnağa sarmıştır gurur
Kendi görüşünü beğenip durur
Senin saçma onun terane olur!
Sana yazmadım ki; falana yazdım
Sözümü üstüne alana yazdım
Etrafıma baktım olana yazdım
Teferruatları kemane olur
Kabarır köpürür nefsi izzetler
Saldırması için fırsat gözetler
Senin şiirini kalkar özetler
Her yazdığın onda bahane olur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Buyur diyorlar!
Çarşıda dolaşmak maharet ister
Ele bir şey taksan buyur diyorlar!
İstersen kendini fukara göster
Pejmürde de çıksan, buyur diyorlar!
Arabaya baktım, yanımda durdu
Arkadan bir taksi kornayı vurdu
Simsar da yolculuk nereye sordu
Sanki yüzde doksan buyur diyorlar!
Boyacı, simitçi, ne ararsan var
Birinden kurtuldun diğeri sorar
Kapkaççı pusuda bir kurban arar
Eli cebe soksan buyur diyorlar!
Elinde bir şeyi taşıyamazsın
Şehirde rahatça yaşayamazsın
Kazara göğsünü kaşıyamazsın
Bir sigara yaksan buyur diyorlar!
Gafil görmesinler koşar gelirler
Fularlı takımlı, işi bilirler
Kolundan çekerler seni alırlar
Vitrine bir baksan buyur diyorlar!
Her nereye baksan buldun belâyı
Karşılıklı gördüm iki helâyı
Biri demez mi ki, bize gel dayı
Yani su da döksen buyur diyorlar
Mikdadî sözüme kulak asmayın
Yalansa söyleyin, aman susmayın
Benim gibi siz de faka basmayım
Canından da bıksan buyur diyorlar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-bütün yollar tahtalıköye gider!
Şaşkın bir vaziyette sanki yokmuş rehberi
Bölük pörçük bir halde insanlar ne’ye gider
Kitabı var, dini var, bırakıp Peygamberi!
Kargaların peşinden acaba niye gider?
Müslüman memlekette bir deyim anılmıştır
Bütün yollar “Roma’ya çıkar”mış” sanılmıştır
Vallahi, billahi de insanlar yanılmıştır
Bütün yollar ve kullar tahtalıköye gider!
Bilinçli olmak lazım çoktan çürümüş bu tez
Ayağının altına sen de onu alıp ez
Yaşadığı ömürde belki de yalnız bir kez
Berhudar olanların yolu Kabe’ye gider!
Hedefini bilenler ilerler yolda kalmaz
Bilmeyenler şaşırır görünen köyü bulmaz
Şartlanmışa ikazın hiçbir faydası olmaz
Hem kör hem sağır olan bilmez ne şeye gider
Doğru yolu gösterdi Yaradan kullarına
Hidayetle sevk etti ışıklı yollarına
Kalplerinde mihmandır zikirdir dillerine
O’nu aklında tutan “Hu” diye, diye gider
Mikdadi der ki gayri levhalara bakalım
Karanlıkta gidilmez bir meşale yakalım
Son hedefe böylece selametle çıkalım
Kimi Sırattan düşer kimi öteye gider!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Büyük Bedir Gazvesi
Mekke’de müslümanlar, çok zulüm çekmişlerdi
Küffarın baskısından, daralıp bıkmışlardı
Allah’ın izni ile, göç edip çıkmışlardı
Mekkeden Medineye, kaçar gibi gittiler
Yurdu, malı terkedip, uçar gibi gittiler
Mekke’den gelenlere, muhacirin denmişti
Medineli mü’minler buna çok sevinmişti
Onlara Ensar dendi, kardeşlik istenmişti
Muhacirin her nevi ihtiyacı görüldü
Artık İslâm devleti, Medine’de kuruldu
Kureyşin bir kervanı, Şamdan gelmekte idi
Duyan mü’minler bunu, fırsat bilmekte idi
Savaş maksatı değil, gözleri yükte idi
Kafilenin reisi, Ebu Süfyan anlamış
Başka yol seçip kaçmış, Medine’den yanlamış
Bir ulak bu haberi, gidip halka yayınca
Kureyş hazırlık yapmış, bu haberi duyunca
Bine varan orduyla, koştular yol boyunca
Müslümanlar durmadı, hemen hazırlık yaptı
Bedir’e ulaşarak, su olan yeri kaptı
Müminlerin adedi, üçyüz nefer kadardı
Üçyüzü de yayaydı, ancak tek atlı vardı
O zamanlar savaşlar düelloyla başlardı
Ali, Hamza Ubeyde, meydana çıkmışlardı
Gelen üç Kureyşliyi, öldürüp yıkmışlardı
Savaş müslümanların zaferiyle bitmişti
Kureyşten yetmiş kişi, telef olup yitmişti
Ayrıca müslümanlar yetmiş esir etmişti
Büyük bedir gazvesi, İslâmda ilk zaferdir
Allaha teslim olan, her zaman muzafferdir
<embed
src='http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeyga
mberim8.mp3'>
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Büyük Cihad
Gönül mecrasında, iki akım var
Biri artı, biri eksi, şer budur
Mücadele eden, iki takım var
İşte büyük cihad olan, yer budur
Biri Hakkı diler biri de batıl!
Onlardan birinin, keyfine katıl
Hadi hayrıı seç de meydana atıl
Hakkın nazarında, işte er budur
Sabır halatıyla, nefsi tutarsan
Gafletten silkinip, onu atarsan
Kızıca öfkeni eğer yutarsan
Peygamberim, büyük cihad, der budur
Nefse mağlüp olan hali nicedir
Kibirlenen azman olsa cücedir
Tevazu gösteren herkes yücedir
Bu dünyada en kıymetli zer budur!
Cihadda ya gazi, ya başın gider
Bunu senin için, başkası eder
Sen kendi nefsine, hakim ol yeter
Kopartmadan, geçeceğin ser budur
Der Mikdadi gönül hayır vadisi
Kör nefis ki, adilerin adisi
Bir müjdedir 'büyük cihad' hadisi
Yol gösteren ışık budur nur budur
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Acaba ne olacak?
Acaba ne olacak?
Cak cak cak........
Tak......Tak...Tak....Tak...
Yine bir alçak bak, bak!
Hep böyle kan mı akacak?
Yine şehit yine kan,
Evet kandır bu akan!
Haber, yorum
cak cak cak
Kanı yerde kalmayacak! ! !
Çok duyduk,
Çok dinledik
Çok ağladık inledik
Hadi, çek...çek,
Bu böyle olmayacak! !
Ne oluyor?
Cak cak cak
cak cak cak
cak!
Bu böyle olmayacak
Kahrolası o alçak!
Yine dağa kaçacak! !
Söyleyin, Ne oluyor?
Bizim evlatlar ölüyor!
Diğeri mikrofonu alıyor! !
'Kanı yerde kalmayacak'! !
Konuşur ancak
Kim inanacak!
Sorarsanız
bir şeyler söylemiş
Kanı yerde kalmazmış,
mış mış
Belediye işçisi
Gelip de yıkayacak! !
Anneler babalar mı?
Onlar sürekli ağlayacak! !
Mikdat Bal
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Acaba!
Bu kurbanlar acaba özel mi seçiliyor?
Cenazeye gelenler her yerde aynı yüzler
Bile bile milletin kanı mı içiliyor?
Timsah göz yaşınıza lanet okur öksüzler
Bırakın yakamızı öküz oğlu öküzler
Şehitlerimiz ölmez demenize gerek yok
Her zaman aynı haltı yemenize gerek yok
Slogan atmak icin gelmenize gerek yok
Timsah göz yaşınıza lanet okur öksüzler
Bırakın yakamızı öküz oğlu öküzler
Daha önce de gördük değişmiyor huyunuz
Sizce bu istismarla çoğalır mı oyunuz? !
Nerede vicdanınız, nerede sağ duyunuz
Timsah göz yaşınıza lanet okur öksüzler
Bırakın yakamızı öküz oğlu öküzler
Pespayelik ne feci, ciddi olan uyutmaz
Katili affedeni, bu millet asla tutmaz
Kandırdınız bir kere yalanı daha yutmaz
Timsah göz yaşınıza lanet okur öksüzler
Bırakın yakamızı öküz oğlu öküzler
İçimiz kan ağlarken nedir sizin derdiniz?
Acaba katillerle el ele mi verdiniz?
Bıktırmayın milleti, asabını gerdiniz
Timsah göz yaşınıza lanet okur öksüzler
Bırakın yakamızı öküz oğlu öküzler
Mikdat Bal
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Acaba?
Acaba?
Şu dünyayı yaşanacak bir hale
Ne getirir bilen var mı acaba?
Oluk, oluk akan kanlar şelale
Yatağında ölen var mı acaba?
Pişirirsin mangalında sucuğu
Kapı komşun açım derken çocuğu
Çorabı yok, sırtında yok gocuğu
Göz yaşını silen var mı acaba?
Anlamazsın belki karnın tok şimdi
Sanma vaktin bu dünyada çok şimdi
Tanıdığın niceleri yok şimdi
Hiç aklına gelen var mı acaba?
Olayların akışına bozulup
İnsanların dertlerine üzülüp
Yatağında lalettayin büzülüp
Uykusunu bölen var mı acaba?
Bu sorular geçerlidir bana da
Nefes almak minnet iken cana da
Bir gün olsun hakiki bir manada
Mutluluktan gülen var mı acaba?
Der Mikdadi sordum cevap aradım
Umarım bir işinize yaradım
İman ile ölmek benim muradım
Bundan büyük şölen var mı acaba?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Cahillerden yüz çevir
“Cahillerden yüz çevir” buyuruyorsa Allah
“Oku” diye emretmiş, cahil buna uymadı!
Bunda ayrımcılık yok, hem vallahi hem Billâh!
Nice nasihatlerin hiç birini duymadı!
Dinimiz öğretime büyük değer vermiştir
İlim ruhun gıdası, yongasıdır canın da
Âlimleri överek cahilleri yermiştir
“Sakın ha, cahillerden olma! ” der beyanında!
Kişi öfkelenince sabrın yeri ilk andır
Taşkınlık edenlerde eksik olmaz gam keder
İlim insanı şerden koruyan bir kalkandır
Dünya ile ahreti bilenler mamur eder
Aydınlanma fırsatı yaşadıkça bulunur
Okumakla silinir cehaletin izleri
Kendini eğiterek âlim bile olunur!
Rabbimiz buna uygun yaratmıştır bizleri
Eli kitaplı olan dili hoş hitaplıdır
İnsanlarla çok iyi ilişki kurabilir
Cahil ahlakı bilmez, âlimler adaplıdır
Hâl ve hareketiyle herkesi sarabilir
Der Mikdadi okuyan ast değil de üst olur
Gördünüz mü bir cahil amir ya işvereni
Kitapla dost olanlar, hayatla da dost olur
Sırtını dönenlerin olmaz dostu yareni
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Can feda olsun
Yoluna canımı vermeye hazır
Yeter ki batmasın, can feda olsun
Kefensiz toprağa girmeye hazır
Başkası yatmasın can feda olsun
Sende neşet ettik sende kalalım
Sevginle yok olur bütün melâlim
Dalgalansın her dem nazlı hilâlim
Kaşların çatmasın can feda olsun
Gurbette ağlarım vatandan ayrı
Bize dokunur mu ellerin hayrı?
Kalbimde yer varsa sevginden gayrı
Taş olsun atmasın can feda olsun
Vatan hainleri fesat ekmesin
Kanımızı sinsi, sinsi dökmesin
Bölmesin hainler, peşkeş çekmesin
Durdurun satmasın can feda olsun
Necip bir milletiz soyumuz belli
Türk’üz Müslüman’ız huyumuz belli
Özgürlük denince oyumuz belli
Kimse dayatmasın, can feda olsun
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Canın iskeleti!
Canın iskeleti yürüyen toprak
Adımını denk at yönün bellidir!
Can çıkar ruh kalır çürüyen toprak!
Adımını denk at sonun bellidir!
Güvendiğin gücün emanet candır
Seni terketmesi bil ki her andır
Hilkatin mücize bir damla kandır
Adımını denk at dünün bellidir
Can çıkar ruh çıkar şişersin bir gün
Kaçış yok çukura düşersin bir gün
Pişmanlık nârında pişersin bir gün
Adımını denk at önün bellidir
Azrail kapını çaldıktan sonra
Canını ruhundan aldıktan sonra
Sonsuz bir hayat var öldükten sonra
Adımını denk at günün bellidir
Haşrolup huzura varılacaktır
Yüce bir mahkeme kurulacaktır
Yaratılış gayen sorulacaktır
Adımını denk at konun bellidir
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Acelecilik
Acelecilik
Acele nedamettir teenni ise kârdır
Ancak şu insanoğlu zaman ile yarışır!
İnsanın fıtratında acelecilik vardır.
Ne bir şeyden hoşnuttur ne kendiyle barışır!
Nasıl, nerde acele bunun da kararı yok
Hayırlı işler için olursa zararı yok
Diğer bütün işlerde bir zerre yararı yok
Dediler yavaş giden ‘menziline erişir’
Düşünmeden yaparsan çok olur hataların
İçinde tecrübe var, yazdığım kıtaların
Bizlere ışık olur sözleri ataların
Bir de derler acele işe, şeytan karışır.
Misafire ikramda, aceleci olmalı
Günah işlendiğinde tövbe ile silmeli
Vakti girdiği anda namazını kılmalı
Hac, zekatta Müslüman hemen işe girişir
Ayetle sabit, insan çok aceleci kuldur
Aşırı olmamalı, bu davranış makuldür
Ne ifrat ne de tefrit, âlâsı orta yoldur
Mantığı öne alan her konuda görüşür
Der Mikdadî; haberi araştırın der kur’an
Münafıklar boş durmaz fitne yayarlar her an
Kolay yanlışa düşmez tetkik eyleyip soran
Çoğu kez taraftarlar haksız yere Vuruşur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Cemre küçük olsa da
Cemre küçük olsa da tutmaya çalışılmaz
Onun işi yakmaktır aza, cüze bakılmaz!
Gurbet cemreye benzer hasrete alışılmaz
Memleketten çıkmaktır yaza, güze bakılmaz!
Ne ciğeri kediye, ne serçeyi şahine
Doğru mantığa göre bırakılmaz rehine
Mümkün değil katiyen güvenilmez haine
Bildiği iş yıkmaktır poza, naza bakılmaz!
Bir algı oluşturur olmayan talanlarla!
Her türlü renge girip hileyle planlarla
İnsanları kurduğu kuyruklu yalanlarla
Birbirine takmaktır koza, söze bakılmaz!
Ne yersizce yermeli ne haksızca övmeli
Ne üzümü çalmalı ne bağcıyı dövmeli
Biri sevilecekse Allah için sevmeli
Şefkat ile bakmaktır göze, öze bakılmaz!
Sevgiden hali olmaz yüreğin en ücrası
Tabiatı gereği devam eder icrası
Yapay bir kanal ile değişse de mecrası
Nehrin işi akmaktır düze, ize bakılmaz!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Acep neden yaşıyorum?
Fitne salan avanenin
Ona uyan divanenin
Böylesi kör pervanenin
Karşısında duracağım
Adaleti anmasınlar
Saf insanlar kanmasınlar
Çalanlar kâr sanmasınlar
Hesabını soracağım
Yuttuğunu alimlerin
Oynadığı filimlerin
Ettiğini zalimlerin
Yüzlerine vuracağım
Cücelere dağ bakarsam
Zalimlere yağ yakarsam
Öldürsünler sağ çıkarsam
Kalemimi kıracağım
Uyuyanı uyararak
Fakirleri doyurarak
Mazlumları kayırarak
Yarasını saracağım
Yanıyorum, üşüyorum
Ben bir yürek taşıyorum
Acep neden yaşıyorum?
Ona kafa yoracağım
İşçisini memurunu
Benimseyip umurunu
Yarenliğin çamurunu
Sevgi ile karacağım
Der Mikdatî, bilenlere
Gül yüzüne gülenlere
Sürünerek gelenlere
Ben koşarak varacağım
Mikdat Bal
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a-Cerablus harekatına dair
Dünyayı şoke etmiş Cerablus harekatı
Zulmün durması için beklenen ordu bizdik
Tanklarla ezip geçtik hayali barikatı
Yılanın kafasını kendi ininde ezdik!
Hain küresel sistem emelleri pespaye
Taşeron örgüt kurmuş emperyalist sermaye
Hedef Türkiye idi, bölmekti asıl gaye
Oynanan oyunları feraset ile sezdik
En kirli tiyatroya indirildi son perde!
Adaletle hükmettik vardığımız her yerde
Şefkat ile yaklaştık her canlıya her ferde
Ne kafa ne kol kestik, ne de kurşuna dizdik
Gölgemizle püskürttük azılı haydutları
Emperyalist güçlerin kesildi umutları
Haritayı bozmadan yeniden hudutları
Bir cetvel ile değil silahla tankla çizdik
Bir oldubitti derken farklı durumlar oldu
Çatlak ses çıkaranlar aynı kurumlar oldu
Farklı bakış açısı farklı yorumlar oldu!
Mazlumlar bayram etmiş, zalimleri de üzdük
Der Mikdadî tadıldı onca azapla çile
Asil şanlı ordumuz sabrı taşmasın hele
Artık yeter diyerek işi alınca ele
Öyle bir haykırdık ki şom ağızları büzdük
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Acı gurbet - nazire Tuncay Akdeniz - 2
Gurbetin kahrını bilenler bilir
Hasret bir başkadır, gurbet başkadır
Irkçı Avrupaya gelenler bilir
Nefret bir başkadır, gurbet başkadır
Hasretle eş dostla vedalaşarak
Ayrılırken dostça kucaklaşarak
Sevdiği her şeyden, uzaklaşarak
Hicret bir başkadır, gurbet başkadır
Bu gurbette başka hava esiyor
Bir gelen dönmekten umut kesiyor
Bunu duyan herkes hayret ediyor
Hayret bir başkadır gurbet başkadır
Ölümle gurbetin, farkı sorulur
Gurbetçi ölmeden diri gömülür
Yaşam için gayret eder yorulur
Gayret bir başkadır, gurbet başkadır
Mikdat bu sözlerin sineyi dağlar
Gurbetçi herkesten, en iyi ağlar
Kurtulurum diye bir umut bağlar
Esaret başkadır, gurbet başkadır
Mikdat Bal
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Acı söyleme
Ne olur gülümse, ağlatma beni
Gülmüyorsan bari acı söyleme
Terkedip giderek dağlatma beni
Kalmıyorsan bari acı söyleme
Bağrıma saplanıp öldürür sözün
Ne oldu da böyle gülmüyor yüzün
Bir bilsen ne kadar verdiğin hüzün
Bimiyorsan bari acı söyleme
Neden böyle oldun, nerde tatlı dil
Seni karşılıksız sevdiğimi bil
Uğrunda ağladım gözyaşımı sil
Silmiyorsan bari acı söyleme
Yeni bir hayata girişelim gel
Çözülsün sorunlar görüşelim gel
Uzattım elimi barışalım gel
Almıyorsan bari acı söyleme
Mikdat Bal
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Acının sırrı
Zahmette rahmet vardır olgunluk kazandırır
Her sancı bir müjdeci doğum sancısı gibi
Bir musıbet bin ikaz, gafletten uyandırır
Menziline yönelttir serhat hancısı gibi
Hikmeti gören için düğün öncüsü gibi
Mikdat Bal
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Acıyoruz ağaç kesen şaşkını
Yeşillikler cennet yapar ülkeyi
Başlayalım önce bizim bölgeyi
İnsanımız ağaçlardan gölgeyi
Tatsın artık, cehennemden bıktık biz
Birlik olup bir araya geline
Herkes birer ağaç alsın eline
Vazifemiz, hem sevaptır biline
Yetsin artık, her tarafı yıktık biz
Tembel insan hiç bir yere varamaz
Biz bizeyiz başkaları aramaz
Senlik benlik bize asla yaramaz
Batsın artık, ayrılıktan çektik biz
Her şey olur siz gençlere iş verin
Destek olun, hayal verin düş verin
İstemeyen çıkabilir, boş verin
Yatsın artık, şimdi yola çıktık biz
Birleşerek gürültüden kaçarak
Sevgi, saygı, hoşgörüyü saçarak
Bir ağacı kuyusunu açarak
Tutsun artık, Allah için diktik biz
Acıyoruz ağaç kesen şaşkını
Çevreciyiz olduk orman düşkünü
Gönüllere soktuk ağaç aşkını
Bitsin artık, her tarafı ektik biz
Mikdat Bal
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a-Ciddiyet takınmalı!
İlginç gelişmeleri hayretle izliyorken,
Halden hale dönerken, görmek zorunda mıyız?
Endişeyi, korkuyu ustaca gizliyorken!
Vurdumduymaz rolüne girmek zorunda mıyız?
Kendimize gelerek bu hisardan çıkalım
İnsanız duyguluyuz, tabuları yıkalım
Devekuşu muyuz biz başı kuma sokalım!
Böyle ilgisiz hayat sürmek zorunda mıyız?
Kâh duygusal, kâh katı, ciddiyet takınmalı!
Ne oluyor diyerek çevreye bakınmalı
Gereksiz taşkınlıktan özenle sakınmalı
Sebepsiz birbirini germek zorunda mıyız?
İşleri olsa bile her şeyi döküp yıkıp
El ne der, el ne eder deyip onlara bakıp
Ben de bu işte varım diye ortaya çıkıp
Sürekli ötekini yermek zorunda mıyız?
Der Mikdadi bilinçsiz takılarak birine
Durumu çevirerek daha da beterine
Akıllı ve mantıklı düşünmenin yerine
İşleri velveleye vermek zorunda mıyız?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Cimri
Cimri
İnsanlığın yüz karası ey cimri
Senin gibi sefil mahl&#535; k bulunmaz
Yer kürenin maskarası ey cimri
Aynı hava senin ile solunmaz!
Senin gibi sefil mahl&#535; k bulunmaz
Kaben para, dinin para, taparsın!
Ne cahilsin, gerçek dinden koparsın!
Sen vermezsin, verileni kaparsın
Zehir olur senden bir şey alınmaz!
Senin gibi sefil mahl&#535; k bulunmaz
Senin olsun neyin varsa bölüşme
Uzaklaş git etrafımda dolaşma
Bir pisliksin üstümüze bulaşma
Cimri ile aynı yerde kalınmaz!
Senin gibi sefil mahl&#535; k bulunmaz
Dünya senin olsa girsin gözüne
Faydasızdır tükürsem de yüzüne
Mel’un şeysin, ateş dolsun özüne
Gebersen de sana rahmet salınmaz
Senin gibi sefil mahl&#535; k bulunmaz
Şükrün yoktur hep nimet-i küfranda
Doyasıya yemeğin yok sofranda
Fakirlere acı olur tafran da
Bile bile zaten kapın çalınmaz
Senin gibi sefil mahl&#535; k bulunmaz
Yiyemezsin, bu iş kalır varise
Bölüşürler artık neyin var ise
Kalan mal’la hanım gider Haris’e
Kim demiş ki cimri olan yolunmaz
Senin gibi sefil mahl&#535; k bulunmaz
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Cimri!
Ne bir yetim okşadı ne bir açı doyurdu
Kimseden hayır dua almayacak bilmez mi?
Yedirip içirmedi, her sofraya buyurdu!
Ötede de ikramlar bulmayacak bilmez mi?
Malından yemez, hem de dünyaya tehir eder
Buradan ayrılırken elleri bomboş gider
Kullara borçlu ise onları nasıl öder!
Herhangi bir imkânı, olmayacak bilmez mi?
Ahretini unutmuş dünyaya sarılarak
Ömrünü heba etmiş boş yere yorularak
Gözleri ancak doyar toprağa karılarak
Gözüne başka bir şey dolmayacak bilmez mi?
Her insan bu dünyadan gönderdiğini bulur
Sevapları var ise hakkını herkes alır
Alacaklılar çoksa elleri bomboş kalır
İflas edip hiçbir şey kalmayacak bilmez mi?
Der Mikdadi beynini asla çalıştırmamış
Malından malum bir pay verip bölüştürmemiş
Aile efradına zaten alıştırmamış
Geri kalanlar hayır salmayacak bilmez mi?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Cimri'nin Tarifi
Para denir mi bilmem cimrinin parasına
Toplar çarpar sadece çıkarma bölme bilmez!
Merhem olmaz ebedi kimsenin yarasına
Garibana haşindir yüzüne gülme bilmez!
Asla hayrı dokunmaz ne yetime ne dula
Allah’ım düşürmesin böyle pinti bir kula
Dünya ahiretini satar bir iki pula
Yaşamayı becermez, insanca ölme bilmez!
Dereler onun olsa, yerdeki kuyu bile!
Esirger susayandan bir damla suyu bile
İnsanlıktan çok uzak benzemez huyu bile
Yetim ve öksüzlerin yaşını silme bilmez!
Ondan bir şey istense ettiği mırın kırın
Cimrinin verdiğinden daha ehven kan irin
Senin sofrana koşar o takdirde çok şirin
Adı Ferhat olsa da dağları delme bilmez!
Der Mikdati görmedim bu kadar adi insan
Şekli kalıbı benzer sadece adı insan
Cevheri bozulmuştur o kadar katı insan
Bin dereden su taşır sadede gelme bilmez!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Cinci
Doktora varmıştı köylünün biri
Baştanbaşa muayene olmuştu
Doktor bakmış adam cahil serseri
Kullanacak enayiyi bulmuştu
Doktor dedi sen nereden bilirsin?
Öyle bir dert bir senede ölürsün!
Deva için belki gidip gelirsin
Daha böyle nicesini yolmuştu
Adam ağlar çünkü haber müthişti
Korkudan nerdeyse bayılıp düştü
Doktor korkma dedi bu nasıl işti?
Köylünün kalbine umut dolmuştu
Okunursan belki şifa bulursun!
Hem ne iğne, ne de ilaç alırsın
Eskisinden daha sağlam olursun
Derken bunu bir dostuna salmıştı
Köylü kalkıp sahtekâra varmıştı
Doktor ona zaten haber vermişti
Beklemeden makamına girmişti
Perişandı beti benzi solmuştu
Önce tereddütle ona gitmişti
O ona ismiyle hitap etmişti
İnanmış zavallı şüphe bitmişti
Bilmez ki başına bela almıştı
Üfledi tükürdü, nefes serindi
Köylü sanmış bilgisi çok derindi
O sahtekâr bir kasılıp gerindi
Cahil köylü tesirinde kalmıştı
Dedi ona okumamız son bulmuş
Hastalığın huruç edip yok olmuş
Yüce Rabbim senin yüzüne gülmüş
Zavallı da ceplerine dalmıştı!
Mikdadi der duyanlar etmiş akın
Tertiplenen plan kumpasa bakın
Hep böyledir olmaz demeyin sakın
O sahtekâr halktan böyle çalmıştı!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Aç bakalım ne olacak! (Muhatabına)
Karar verdin dönme geri!
Aç bakalım ne olacak!
Olmazsa aç başka yeri
Saç bakalım ne olacak!
Gördük sakal kesenini
Maske takıp esenini
Yüzlerin her desenini
Geç bakalım ne olacak!
Fayda gelmez sapanından
Mala mülke tapanından
Kendi kitle, tabanından
Kaç bakalım ne olacak!
Kocan ortak bu oynuna
Süslen püslen gir koynuna
Hadi birde tak boynuna
Haç bakalım ne olacak!
Mikdat Bal
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Aç gözünü
Aç gözünü iyi bak
Neler halk eyledi Hak
Hepsinden faydalanmak
Nasip oldu insana
Hava su toprak madde
Hepsi bize amade
Akıl nefsi irade
Bağışlandı insana
Dünyanın çevresine
Baksan her neresine
Zerreden küresine
Hizmet eder insana
Yüce Rab eyler hitap
Gönderdi Resul kitap
Her suale bin cevap
Ulaştırdı insana
Her şey onun mülküdür
Ol emriyle halkıdır
Alemlerin ilkidir
Ruhsat verdi insana
Dünyada inkar eden
Onlardır zarar eden
Bizi yoktan var eden
Hesap sorar insana
Her şey onu zikreder
Aklı olan fikreder
Teslim olur şükreder
Bu yakışır insana
<embed src='D:\Mijn Documenten\Mijn ontvangen bestanden\Dervişane - 06 Sen.mp3'>
Mikdat Bal
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Aç kalınca sülükler
Aç kalınca sülükler
Sömürüldü ilikler
Kemirildi kemikler
Doymaz bu vicdansızlar
Yapışırlar masaya
Göz atarlar kasaya
Ne kanun ne yasaya
Uymaz bu vicdansızlar
Hırsız hırsıza yandaş
Cani caniye kandaş
Köylüleri vatandaş
Saymaz bu vicdansızlar
Gözü halkın kanında
Zulüm var her anında
Top patlasa yanında
Aymaz bu vicdansızlar
Sineye yara açan
Etrafa dehşet saçan
İnadı karakaçan
Caymaz bu vicdansızlar
Mikdat Bal
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a-Çalana engel yoktur
Geni kanı bozuksa çalana engel yoktur
Cak cakla başımızı şişiren şişirene
Hırsızlık basitleşti yöntemi ne de çoktur
Asabımızı gerip taşıran taşırana!
Küresel taşeronlar faizciler lobisi
Yönlendirip yayarlar bir de kriz fobisi
Bazı kodamanlar var hırsızlıktır hobisi
Devletin malı deniz aşıran aşırana!
Hırsız kendinden ise uslüp geliştirerek
Halk bilmiyor cahidir diye eleştirerek
Hayat tarzı diyerek ötekileştirerek
Milleti birbirine düşüren düşürene
Kırk yıl uykuda iken birden baş kaldırdılar
İçten dıştan düşmanlar birleşip saldırdılar
Böylece Türkiye’nin gardını aldırdılar
Hala dimdik ayakta şaşıran şaşırana!
Hasattan pay isterken tarlada izleri yok
Özeleştiri yapıp kızaran yüzleri yok!
Yeni bir şey üretip diyecek sözleri yok
Temcit pilavı gibi pişiren pişirene!
Der Mikdadi sorun yok bu millet kalkmış şaha
Karanlık koyu olur en yakınken sabaha
Zafere ramak kalmış sabredin biraz daha
Duygu yoğunluğuyla yaşaran yaşarana!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Çalışmadan hiç bir yere varılmaz
Çalışmadan hiç bir yere varılmaz
Armut pişmez, kendi düşmez bekleme
Aklı olan boş işlere sarılmaz
Fakir isen kaderine yükleme
Okudun mu aradın mı rızkını?
Bu hayatta kendin çizdin çizgini
Ettiğine şahit tutma yazgını
Kendin ettin. suçuna suç ekleme!
Nice fırsat teptin, gezdin dolaştın
Gençliğinde her çamura bulaştın
Yata kalka bu yaşına ulaştın
Şimdi kalkıp yokuşlarda dikleme
Düştüğünde dostun olmaz yanında
Kendine has dünyası var onun da
Fırsatları değerlendir anında
Tereddüte kalıp sakın tekleme
Boş günleri saymasaydın kâr gibi
Hadi söyle adam gibi, er gibi
“Kendim ettim kendim buldum” der gibi
Kabahatin var kendini aklama
Ah Mikdadi gençliğini neyledin?
Boşa işlerde gününü gün eyledin
Her şey için vakit ergen söyledin
Heyhat, artık saatini yoklama!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Çaresi var elbette!
Hastalıklar çeşit çeşithem maddi hem mavevi
Derde yanmak hastalıktır çaresi var elbette!
Hiç bir insan değil eşit dert değil ki bir nevi
Öyle sanmak hastalıktır çaresi var elbette!
Kimi cahil kimi alim kimse değil bir karar
Kimi mazlum kimi zalim, kimi de plan kurar
Bazısının işi filim ilaçı otta arar!
Ona kanmak hastalıktır çaresi var elbette!
Sağlam kalmak ister emek kocalırız her sene
Ateş olur haram yemek olsa bile bir dane
Zararlıdır yalan demek hem ruha hem bedene
Sözden dönmek hastalıktır çaresi var elbette!
Maske takıp yüzlerine güzel görünüp gülüp
Dikiz edip gözlerine senin için ot bulup
Sahtekarın sözlerine kanıp da satın alıp
Fayda onmak hastalıktır, çaresi var elbette!
Ağaçların çaputların güçlerine kanılır
Tahta ve taş mabutların faydası var sanılır
Yatırların tabutların kerameti anılır!
Böyle anmak hastalıktır çaresi var elbette!
Her bir derdin töresi var önce tedbir almalı
Mutlaka bir çaresi var arayıp da bulmalı
Zamanı var süresi var muayene olmalı
Uyarıdır yanıp sönmek çaresi var elbette!
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Çaresi yok derdin adı ölümdür
Çaresi yok derdin adı ölümdür
Senin de matemin tutulur bir gün!
Affedilmez suçun adı zülümdür
Karanlık bir yere yatılır bir gün!
Zulme cevaz vermez hiçbir nedenin!
Bilesin fanidir mağrur bedenin
Sonu nedamettir zulüm edenin
İflâsa namzettir ütülür bir gün!
İnsanlar değil ki, nefistir hasmın
Unutulur şanın, silinir ismin
Kuş tüyü yatakta yorulan cismin
Kara topraklara katılır bir gün!
Ettiğin ezayı sayma kâr diye
Düşün gideceğin yerin dar diye
Büyüklük taslama malım var diye
Varın, malın mülkün satılır bir gün
Tekrar etmemeli hatalarımız
Yoksa kabul olmaz nidalarımız
Kesilir sesimiz sedalarımız
Üzerine toprak atılır bir gün!
Haddini aşarak kibirli durdun
Güçlüyüm diyerek zayıfa vurdun
Dünyada torpille işini gördün
Ateşten bir engel çatılır bir gün
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Çarkname!
Peki ya sen kimsin, söyle necisin?
Atıp tutuyorsun duyanın da yok!
Altından çıkarsın her bir necisin
Ciddiye alan yok uyanın da yok!
Tezzat alanında kendini aştın
Adeta sözcüsü oldun her puştun
O kadar çetrefil hallere düştün!
Aile içinde sayanın da yok!
Ne bir kuralın var ne bir norumun
Üstelik tuhaftır senin durumun!
Dalga geçiliyor her bir yorumun
Bir adam yerine koyanın da yok!
Hileyle gelenler hileyle gider
İpini tutanlar seni hep güder
Yani bağlı olan olur mu lider?
Şer güçler hakkında beyanın da yok!
Bildiğin bir şey yok maval düzersin
Farkında değilsin ne de sezersin
Adeta bir horlak uyur gezersin
Seni uyaran yok, ayanın da yok!
Mikdadi yakanı terk etmiyor ki
Kimse senin kadar çark etmiyor ki
Ha varsın ha yoksun fark etmiyor ki
Faydasız birisin, ziyanın da yok!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-çaykara’nın Dün’ü Bugün’ü
Çaykara’nın gönlümde mümtâz bir yeri vardır!
Dününü özlüyorken, günü başka Çaykara’m!
Doğası cennet mekân insanı cefakârdır
Dününü düşünürken, ünü başka Çaykara’m!
Bir zamanlar ülkenin ilimde belleğiydin
Bu alanda şüphesiz bükülmez bileğiydin
Gıpta edilen belde herkesin dileğiydin
Dününü anımsarken, şanı başka Çaykara’m!
Eski ahşap evlerin dönmüş beton armaya
İnsanları meyletmiş naylon konut kurmaya
İçimden hiç gelmiyor oralara varmaya
Dününü hatırlarken, han’ı başka Çaykara’m!
Eskilerden kalmamış ne bir eser ne bir iz!
Herkes başka alemde ne birliğiz ne biriz!
Parayı görüp azdık ancak mütekebbiriz
Dününü unutmuşken, an’ı başka Çaykara’m!
Birkaç kuruş uğruna peşkeş çektik doğayı
Yaylâlar şehir olmuş ithâl ettik boğayı
Rastlamak mümkün şimdi sokakta bin ağayı
Dününü biliyorken, sonu başka Çaykara’m!
Bilinçsiz bir şekilde kirletilir her yanı
Turistler ağırlanır kapalısı, üryanı
Arap, Yahudi, Budist, Hıristiyan, Süryani
Dününü reddetmişken, yönü başka Çaykara’m!
Der Mikdadî parayı bir ilerleme sandık!
Eskilerden kalanlar hurdadır, değil antik!
Derme çatma, uydurma nereye baksan dandik!
Dününü arıyorken, önü başka Çaykara’m!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Çaykaraya varamadım, bir türlü
Bir çok devlet bir çok ülke dolaştım
Çaykaraya varamadım, bir türlü
Londra,Paris ta Bassel’e ulaştım
Çaykaraya varamadım, bir türlü
Kah havadan kah karadan yol aldım
Yolcu hali erzakımı bol aldım
Bilet aldım, kupon aldım pul aldım
Çaykaraya varamadım, bir türlü
Hasret desen bende vardır âlâsı
Hep özledim burda oldum olası
Bir başkadır bu gurbetin belası
Çaykaraya varamadım, bir türlü
Karıştırdım irdeledim olmadı
Zaman geçti erteledim olmadı
Gözlerimi perdeledim olmadı
Çaykaraya varamadım, bir türlü
Nasip işi olmadı mı olmuyor
Bir tas almaz, tasın biri dolmuyor
Zaman imkan birbirini bulmuyor
Çaykaraya varamadım, bir türlü
Mikdadî’yim gitmeliyim havadan
Kaç yıl oldu uzak kaldım yuvadan
Arkadaşlar unutmayın duadan
Çaykaraya varamadım, bir türlü
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Çıra gibi
Çıra gibi yanıp ışık olmuşum
Pervane dışında yanan olmadı
Garibana kapı, eşik olmuşum
Divane dışında kanan olmadı
Övenlerim oldu geldikçe yeri
Bazısına göre “şiirin piri”
“Yine boş konuştu delinin biri”
Avane dışında sanan olmadı
Bir şeyler sunmaktı benim muradım
Cehennemden geçti ince sıratım
Derin yaralara merhem aradım
Zamane dışında canan olmadı
Hoşlanılan şeye dokunmadılar
Yine de üzmekten sakınmadılar
Yazdıklarım fazla okunmadılar
Terane dışında anan olmadı
Terk ettim gafleti, bazen uykuyu
Sunmaya çalıştım genel kaygıyı
Bir büyüksün diye bana saygıyı
Anane dışında sunan olmadı
Mikdadî, yalanmış algı da histe
Binlerce şiirim yok oldu siste
Bir ömür harcadım, al sana beste!
Kemane dışında inan olmadı
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-çocuklar!
Çocuklar!
Fiziki oyun yok ne oyuncağı
“Taplet”le odaya girer çocuklar
Ne kaydırak bilir ne salıncağı!
Kendini koltuğa serer çocuklar
Ortada kalınca kendi başına
Her türlü olaya olur aşina
Boyuna bakılmaz ne de yaşına
Gül diye dikeni derer çocuklar
Ebeveyn duyarsız oynar mayınla
Sanır ki evladı meşgul oyunla
Evde her olanı naklen yayınla
Anayı babayı yerer çocuklar!
Umutsuz bir fidan içten oyulur
Kapkaççıya kurban olup soyulur
Okulu bırakıp işe koyulur
Çarçabuk buluğa erer çocuklar
Her konuya girer bir büyük gibi
Sanki bu âlemde yokmuş rakibi
Özel şifre koyar zordur takibi
Çevresine duvar örer çocuklar!
Düşünün ne diyor size Mikdat Bal
Nesli korumazsak büyüktür vebal
Kaybolursa eğer olmaz istikbal
Ot gibi bir hayat sürer çocuklar
Şair Mikdat Bal

Mikdat Bal
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a-Çok bilmek çok anlatmak
Çok bilmek çok anlatmak bazen beladır başa
Yerinde anlatmazsan kaş yaparken göz çıkar
Azami dikkat gerek balta değmesin taşa!
Fazla lafın içinde bir tek gafın koz çıkar
Kimi seni alkışlar kimi der ağam buyur
Saatlerce konuşsan dinleyenlerin uyur
Yaldızlı lafı terk et, mühim olanı duyur
Doğrunu gören olmaz, yanlışından toz çıkar
Satır aralarında nice mana saklanır
Başka anlamlar çıkar, başka şeyler eklenir
Konuşan şahsa bakar dallanır budaklanır
Bin doğru gölgelenir bir hatadan yüz çıkar
Üste çıkarım diye parçalanıp didinme
Dilin en büyük dostun, onu düşman edinme
Sükût altındır denmiş, gümüş ile yetinme
Akıllı insanlardan ölçü ile söz çıkar
Der Mikdadî kimisi gerçeklere sağırdır
Eğer eyer sanılsa neticesi yağırdır
Bazen susmak cevaptır taş yerinde ağırdır
Gerçek şu ki gürültü dolu şeyden az çıkar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Çöpten ekmek toplayan birinin bana söyledikleri
Otur anlatayım halim ahvalim
Fukaradır diye harlayıp geçme!
Bu kış kıyamette zordadır halim
Tepeden bakarak turlayıp geçme!
Çocuklar aç susuz, odun yok gaz da
Bu soğuk günlerde kaldık ayazda
Bir şeyler ararım soğukta buzda
Zaten yaralıyım parlayıp geçme!
Bak çöpte neler var mezedir bunlar
Komşular atmıştı tazedir bunlar
Miden mi bulandı, bizedir bunlar
Ne olursun lütfen horlayıp geçme!
Yüzlerce komşum var soranı yoktur
Kapımıza gelip vuranı yoktur
Gördükleri zaman duranı yoktur
Sen de onlar gibi fırlayıp geçme!
Komşularım çoğu hoca hacıdır
Fakiri düşünen binde kaçıdır
Sahtekârları çok, gerçek acıdır
Böyle dedim diye gürleyip geçme!
Yaz Mikdadî bunu insanlar duysun
Herkes vicdanına elini koysun
Hele Müslümanlar kitaba uysun
Ne olursun beni zorlayıp geçme!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-daha yazmam bu sene!
Yiyip, içtik, deyip, geçtik gülüştük!
Bu son olsun daha yazmam bu sene!
Yazdık, çizdik, takdim ettik bölüştük
Bu son olsun daha yazmam bu sene!
Bu kararı daha bozmam bu sene!
Bu seneden başka bir şey beklemem
Bundan gayri bir harf bile tıklamam
Her gün yahut gün aşırı eklemem!
Beş on olsun daha yazmam bu sene!
Susuyorum daha düzmem bu sene!
Yazdıklarım ne ilham ne esindi
Hepsi gerçek şüphesizdi kesindi
Girse dahi gönlüme bir esinti
Muson olsun daha yazmam busene
Sözüm sözdür yazıp çizmem bu sene!
Ne keyiften ne gam ne de tasadan
Ne tehlike ne tuzak ne pusudan!
Yazmam daha ne havadan ne sudan
Buz, don olsun daha yazmam bu sene!
Soğuk sıcak daha sezmem bu sene!
Hatıralar acı olsun hoş olsun!
İsterse de önemli bir iş olsun
Bana gelen kaya olsun taş olsun
Beton olsun daha yazmam bu sene!
Hiç kimseye daha kızmam bu sene!
Ah Mikdadi yazdın neye yaradın!
Durmak için bahane mi aradın
Anlaşıldı demek buymuş muradın
Fedan olsun daha yazmam bu sene
Dostlarımı daha üzmem bu sene!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Adâleti arayan zulüme tabi olur
Adâleti arayan zulüme tabi olur
Dünyada kalan budur emanet zayi oldu
Bu devirde kahraman insan kasabı olur
Dünyada olan budur beslenen ayı oldu
Yönetici kadrolar çağımızın fıkrası
Bir tarafta silahlar bir yanda bürokrasi
Gökyüzünden yağıyor beklenen demokrasi
Dünyada yalan budur çakallar dayı oldu
Borç gırtlağa çıkınca ula üst üste ula
Bir kriz icat ederler herşey olunca zula
Enflasyon, devalüasyon paralar döner pula
Dünyada talan budur gizlenen sayı oldu
Emperyalist güçerin gayeleri yoketmek
Dünyanın töhmetini zayıfalara yüketmek
Ülkeleri sömürüp kaynakları tüketmek
Dünyada plan budur ilk emir uyu oldu
Bindik bir alâmete patlamıştır firenler
Uyarmaya çalışır tehlikeyi görenler
Kör sağır mı insanlık duyulmuyor sirenler
Dünyada çalan budur yönümüz kıyı oldu
Mikdat Bal
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a-Dalımdan kopmuşum
Göz yaşlarım Fırat Dicle misali
Akar ama denizi yok gölü yok
Yaşlı gözler gözetliyor visali
Bakar ama bir izi yok yolu yok
Dalımdan kopmuşum kaptı yeller de
Nara düşüp yandım uçtu külllerde
Bir reyha aradım kızgın çöllerde
Kokar ama nergizi yok gülü yok
Giden gitti geri dönmek bilmiyor
Gönlümün acısı dinmek bilmiyor
Bağrımda ki ateş sönmek bilmiyor
Yakar ama bir közü yok külü yok
Çare yok ki derde deva buluna
Bırakın garibi gitsin yoluna
Mecnun gibi bir Leylayı koluna
Takar ama bir düzü yok yolu yok
Şu Mikdadi gaftan gafa dolaşır
Bir lahzada birçok yere ulaşır
Bu rihlet’te üstü başı bulaşır
Yıkar ama bir bezi yok çulu yok
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Adam gibi Adam olmanın yolları!
A-Tevazu
İnsan hem mütevazi, hem de vakur olmalı.
Çevresinde onurla anılır o takdirde!
Ne pısırık ne zalim, orta bir yol bulmalı!
Nazik mizaçlı diye sanılır o takdirde!
Ciddî ve olgun olan sevgi, saygı kazanır
Belirgin kişiliği karizmayla bezenir
İlgi odağı olur herkes ona özenir
Ağır başlı ölçülü denilir o takdirde!
Toplumun ahlakına, anlayışına uyan
Küçüklere şefkatli, büyüklerini sayan
Herkesi istisnasız, insan yerine koyan
O da insan yerine konulur o takdirde!
Akılsızca, şaşkınca, delice işler yapmak!
Hayallere kapılıp gerçek alemden kopmak!
İnsana hiç yakışmaz güce şöhrete tapmak!
Konumuna güvenen yanılır o takdirde!
Kimi var zenginliği gözünü kör etmiştir
Canı neyi çekmişse bulmaya aratmıştır
Sanki küçük dağları kendisi yaratmıştır
Dünyanın cezbesine kanılır o takdirde!
Der Mikdadî çoğuna şiirim esin olur!
Ruhuna gıda olup, gönlüne besin olur
İnan, sabret, vazgeçme başarı kesin olur
Noktalarken selamlar sunulur o takdirde!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Adam gibi adamın Târifi
Yiyecek-içecek, giyeceklerin
Temininde olur, aşını bilir
Devamlı düşünür diyeceklerin
Anasını bilir, eşini bilir
Çoluk çocuğuna haram yedirmez
Kimsenin hakkını eve getirmez
Gelecekten asla umut yitirmez
Hayalini bilir, düşünü bilir
Dışarıda işçi, evde muallim
En hakiki mürsit, ilimdir ilim.
Ailede başlar terbiye, talim
Görevini bilir, işini bilir.
Evlatlar devamlı örneğe bakar
Tıpkısıdır hangi kalıptan çıkar
İnsanda olmalı ciddiyet vakar
Te’dibini bilir, taşını bilir
İnançlı bir evde hoştur duygular
Allah’ı bilende olmaz kaygılar
İslamın şartını bilip uygular
Namazını bilir, beşini bilir
Karşılıklı güven temin olunca
Sevgi ve hoşgörü zemin olunca
Karı koca bundan emin olunca
Yüreğini bilir, dışını bilir
Herkes sorumludur herkes bir çoban
Demircide çekiç, çiftçide sapan
Darda kalmaz asla işini yapan
Baharını bilir, kışını bilir
Mikdat Bal
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Adam olamayan valí
Oğlunu çok severmiş
Ama hükmünü vermiş
Adam olmazsın dermiş
Oğlu güler geçermiş
Haylaz ve yaramazmış
Yerinde duramazmış
Babayı aramazmış
Yanlış dostlar seçermiş
Onlarla buluşurmuş
Dersine çalışırmış
Çok kolay alışırmış
Okumayı başarmış
Dersine sadakatla
Hocaya itaatla
Babasına inatla
Her yıl sınıf geçermiş
Vali olmuş, atanmış
Sanmış şimdi adammış
İspat etmek bu anmış
Babaya haber vermiş
İki polis gitmişler
Vali ister demişler
Almışlar getirmişler
Bu işe içerlemiş
Kalkmış gelmiş ovalı
Bakmış oğluymuş vali
Oğlu ona havalı
Adam oldum mu demiş
Adam etmez makamın
Hele böyle yapanın
Adam olan, babanın
Ayağına gidermiş!
Mikdat Bal
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Adam sandıkların madam mı çıktı? -Yaşar Gürlek'e hediyemdir
Adam sandıkların madam mı çıktı?
Bilmediği halde esen utansın
O söven kancıklar adam mı çıktı?
Alenen küfürü basan utansın
Adam diye saymam böyle madamı
Yanlışım var ise düzelt hatamı
Provokatör belki onun adamı
O kötü yazıyı asan utansın
Hem masum hem mazlum olduğun halde
Ateş hattında sen kaldığın halde
Haymana aşkıyla dolduğun halde
Seni terkederek susan utansın!
Bozguncuya bunlar hem alet oldu
Yaptıkları hata hem gaflet oldu
Hem hakim hem savcı hem cellat oldu
Sorup öğrenmeden küsen utansın
Onlar için yanıp tüttüğün halde
Sen onları reklam ettiğin halde
Geceni gündüze kattığın halde
Senin yollarını kesen utansın
Terkettin eğlence zevkı sefanı
Şahidim ben gördüm bütün cefanı
Böyle nankörlere takma kafanı
Sansür edip sesin kısan utansın
Mikdat Bal
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Adam sansınlar!
Gafletten silkin
Adam sansınlar
Sus yoksa bilgin
Adam sansınlar!
Düşün derince
Yerli yerince
Cevap verince
Adam sansınlar!
Pire olur fil
Düşman olur dil
Dinlemeyi bil
Adam sansınlar!
Dinle herkesi
Yükseltme sesi
Al ver nefesi
Adam sansınlar!
Lafa karışma
Sakın yarışma
Hele kırışma
Adam sansınlar!
Canını sıkma
Etrafı yıkma
Hep üste çıkma
Adam sansınlar!
Bilgiçlik satma
Kimseye çatma
Aman laf atma
Adam sansınlar!
Fazla dövünme
Çokça güvenme
Kendin övünme
Adam sansınlar!
Söz sözü açar
Ağzından kaçar
Kalırsın naçar
Adam sansınlar!
Lafı geverme
Çıkmaza girme
Duygu sömürme
Adam sansınlar!
Bilirim sanma
Mecnuna dönme
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Aklına kanma
Adam sansınlar!
Mikdatî söyler
Böyledir beyler
Nasıhat eyler
Adam sansınlar!
Mikdat Bal
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Adama bak adama
Güzellik göreceli bir maskedir gördüğün
Madama bak madama ne de çok boyası var
Çapkın; hovarda derler erkeğine sürtüğün
Adama bak adama iftihar duyası var
Mikdat Bal
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Adama bak adama! (O kendini bilir)
Adama bak adama atar tutar ne âlâ
Gözü ellere bakar özüne bakamıyor
Her şeyi bilir gibi ahkam kesen ukâlâ
Adama akıl verir yüzüne bakamıyor
Beyhude yanıp tüter bir ışık yakamıyor
Yürütmeye çalışır gemileri laf ile
Ofsayta çok düşüyor, ettiği her gaf ile
Sözler ummanındayım çırpınışı nafile
Baştan sona saçmalar, sözüne bakamıyor
Düştüğü bu girtaptan bir türlü çıkamıyor
Arkadaşım dostum der, öyle derken şişliyor
Ağzını açar açmaz ısırıyor dişliyor
Kusura bakma derken hoş görünü düşlüyor
Öyle tavır takınır pozuna bakamıyor
Suçunu da anlasa elini sıkamıyor
Mikdat Bal
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Adanmış
Atanmışların tacizi Adanmışların karşısında acizdir
Mikdat Bal
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a-Darülacezededir, nice anne babalar
Darülacezededir, nice anne babalar
Ne evlatlar arıyor, ne hısım akrabalar
Gördüydüm bir programda, ihtiyar nineleri
Yüzleri üzgün idi yanıktı sineleri
İşte bu hale düştük, hayır olsun sonumuz
Tedbir almak lazımdır, tehlikedir önümüz
Ettiği gibi herkes, mutlaka çatacaktır
Evlatlar ebeveynin yolunu tutacaktır
Hanımla kavga etmiş bir gün adamın biri
Hanım kaynata için saymış ileri geri!
Ya bu evden o gider ya ben çekip giderim
Ne babana bakarım ne de hizmet ederim
Adam da babasını aldı koydu sepete
Dağın başına çıkıp, durmuştu bir tepede
Babasını indirip sepeti kırmaktaydı
Küçük oğlu babaya bir soru sormaktaydı
Lazım olmaz mı baba ne için kırıyorsun?
Babası dönüp der ki ne diye soruyorsun
Oğlu der baba seni, taşıyacağım elbet
Dedem gibi olunca lazım olur bu sepet
Dede der torun haklı, o sepet dedenindir
Ben babamı atmıştım şimdi sıra benimdir!
Tövbe şimşeği çaktı adamın dimağına
Babasını öperek almıştı kucağına
Hemen evine vardı, hanımını çağırdı
Babama bak ya def ol, dedi saydı, bağırdı
Masal değil yazdığım, bu hikâye gerçektir
Kıssadan hisse alın, her eden görecektir
Anne baba gül gibi, baktılar küçük iken
Sen de onlara gül ol, olma kanatan diken
Beddua alanların, gülmez dünyada yüzü
Evlatlar asi olur, evinde geçmez sözü
Babam asiydi deyip, sende asilik etme
Sen hayırlı evlat ol gittiği yoldan gitme
Bilinen bu hikâye, bunun için yazıldı
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Eden bulur sözcüğü, beynimize kazıldı
Anne yüreği yufka, bir şey söylerken sızlar
Anneleri ağlatan, var nice hayırsızlar
Tövbe etmek gerekli, onlarla barışmalı
Hayırlı evlatların, safına karışmalı
Dünya üç günlük dünya, sabırlı olmalıyız
Onlarla hoş geçinip duayı almalıyız
Baba haklı ya haksız, bedduası tutuyor
Zannetmeyin Mikdadî kafasından atıyor
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dedikoducu!
Görünüşte bu herif hayatımın namerdi!
Bana kara çalıyor gafil dedikoducu!
En büyük kurtarıcım, mematımın cömerdi
Günahımı alıyor gafil dedikoducu!
Gıyaben dediğini yüzüne derim diyor
Ölü etimi yiyip gününü gün ediyor
Tiksinti hissetmiyor sanki taze tadıyor
Kemikleri yalıyor gafil dedikoducu!
Ameller boşa gider faydasını göremez
Sahih bir kavle göre o Cennete giremez
Parası pulu olmaz başka bir şey veremez
Sevabını salıyor gafil dedikoducu!
Her gün aynı terrane dedikodu bitmiyor
Yaptıkları hoşuma sanmayın ki gitmiyor
Hac, zekat orucunu hibe etse yetmiyor!
Benim için kılıyor gafil dedikoducu!
Bu işe devam eder bunu mizah sandıkça
Yarın ben güleceğim o ateşte yandıkça
Ona minnetim sonsuz beni böyle andıkça
Çok zahmete kalıyor gafil dedikoducu!
Der Mikdadî eğlensin ardımdan güle güle!
Bana iyilik eder aldıkça beni dile
O benim baş tacımdır sevabı yosa bile!
Borçlarımı siliyor gafil dedikoducu!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Değdi mi, değmedi mi?
Temel, Dursun sahilde beraber yürüyordu
Samimi bir şekilde ikisi de neşeli!
Bir martı yükseklerden süzülüp duruyordu
Ona bakıp durdular şüpheli endişeli!
Su yüzünde sonunda yakaladı balığı
Buna itiraz olmaz ikisi de görmüştü
Temel bir çığlık attı çınlattı ortalığı
Dursun arkadaşına -ne var? diye sormuştu
“Ula Dursun, ha bu kuş belli ki hararetli
Baluği kapti gitti hayranum habu kuşa!
Kuyruk suya değmeden ne kadar maharetli
Öyle değil mi Dursun ne dersun habu işe?
-Ula gözun görmez mi ayakları değmişdur!
Böyle söyleyemezdun gözlüğuni taksaydun!
Kuyruk havada idi kafasıni eğmiştur.
Belki da fark ederdun dikkatlice baksaydun!
Değdi mi, değmedi mi birbirine girdiler
Sözlü sataşma derken kavgaları kızıştı
O onu, o da onu yerden yere serdiler
İki samimi ahbap hiç yok yere bozuştu!
Birinin kolu gitti ötekinin bacağı
Kavga uzun sürmüştü ayıran olmayınca
İyi ki yanlarında yokmuş çakı, bıçağı
Kavgaya son verdiler güçleri kalmayınca
Araları açılmış yıllar geçmiş aradan
Bir bayram sabahıydı buluştular bir safta
Camiydi kahve değil kaçamazdı oradan
Yan yana durmazlardı boş yer yokmuş etrafta
Tekbirler getirildi hoca hutbeye çıkmış
Vaazında demiş ki “af edenler af olur”!
Üstten aşağı doğru iki ahbaba bakmış
Dedi barış güzeldir küslük bertaraf olur!
Bayram dolayısıyla herkese rahmet yağar
Bir birine küs olan bunların dışındadır!
Öfkesi kini olan sadece günah yığar!
Çünkü şeytanla nefis onların peşindedir”
Temel Dursuna bakmış Dursun kafa sallamış
Barışalım der gibi ciddiydi niyetleri
Zaten uzun zamandır böyle fırsat kollamış
Zaten ikisi çoktan ödemiş diyetleri

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

-Ula Temel, boş yere birbirimize girduk
Sarılıp barıştılar samimiyet başladı
Kendumuze ne kadar zarar ve ziyan verduk.
İnatçılık illeti genlerine işledi
Dursun dedi bir ara keşke diretmeseydun
Boş yere kavga ettuk inadunun yüzünden
Suya değduği halde değmedi demeseydun
Keçi inadun tutti vaz geçmedun sözünden
Değdi, değmedi diye mücadele başladı
Onların yarenliği yarım saat sürmedi
Temel’le Dursun yine bir birini haşladı
Mikdadi buna şahit gözleriyle görmedi &#61514;
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Değer mi dostum değer mi?
Hiddetlenip yakıp yıkma!
Değer mi dostum değer mi?
Zivanadan sakın çıkma!
Değer mi dostum değer mi?
Gider iken düzgün, düzgün
Gaflet basar gevşer dizgin
Bir an kızgın, yüz gün üzgün
Değer mi dostum değer mi?
Sev ki, sevgi sana dönsün
Hiddet, öfke, gazap sönsün
Neşeyle dol çok üzgünsün
Değer mi dostum değer mi?
Yüreğine neşe doldur
Hayat kısa, zor bir yoldur
Zevki azdır, cefa boldur
Değer mi dostum değer mi?
Dost olanlar itişmez ki!
Sevgi nefret bitişmez ki!
Dostlar kolay yetişmez ki!
Değer mi dostum değer mi?
Mikdadî der dostum yeter
Umarım, bu öfke biter
Boşa tasa, boşa keder
Değer mi dostum değer mi?
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Değişti!
Değişti!
Cevap arıyordum birkaç soruma
Bilenler azdı da, durum değişti
Çoğu gitmiş düştüm müşkül duruma
Kalanlar kızdı da, yorum değişti
Çayır, cayır, cayır paslandı orak
Çaylar kan kırmızı, nehirler kurak
Mallar telef oldu, tarlalar çorak
Gelenler kazdı da, sürüm değişti
Elbisesi don'du, sıcakta kaldı
Çayları içen yok ocakta kaldı
Tütünler çürüdü saçakta kaldı
Solanlar bozdu da, sarım değişti
Çiftçi mahsul bekler yazı, güzünden
Fukaranın yaşı akar gözünden
Hapishanelere, haciz yüzünden
Dolanlar bezdi de cürüm değişti
Mikdadî fakirsen yoktur bir etkin
Kafan bozuk olur, ölüme yatkın
Köprüden boğaza bakanlar bitkin
Dalanlar yüzdü de kurum değişti
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Deli eder beni
Deli eder beni
Yazmak için karar verdim
Yazmamayı çok isterdim
Benim yârim benim derdim
Kaşı, gözü güzel ama
Sözü deli eder beni
Ne hayalde ne de düşte
Ne kavgada ne dövüşte
Her şey başka görünüşte
Dışı yüzü güzel ama
Özü deli eder beni
Onsuz geçen günler kara
Yokluğu gönülle yara
Kaçıyorum ara sıra
Aşı, tuzu güzel ama
Bazı deli eder beni
Gördüğünü hep alacak
Aradığı an bulacak
Yedekte her şey olacak
Kuşu, kazı güzel ama
Kuzu deli eder beni
Gece gündüz kollar beni
Bazen evden yollar beni
İkaz eder sallar beni
Başı, pozu güzel ama
Nazı deli eder beni
Hem nazlıdır hem inatlı
Genelde çok itaatli
Geçer hayat acı, tatlı
Kışı, güzü güzel ama
Yazı deli eder beni
Bal der bunlar yazılacak
Biliyorum kızılacak
Yazın bahçe kazılacak
Taşı, tozu güzel ama
Kazı deli eder beni
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Demokrasi bir düştür
Neler çekti bu millet hafızası kısadır
Günebakana benzer telaş günlük tasadır
Halk derdinden inliyor daha da inleyecek
Her gün yalan dinliyor daha da dinleyecek
Layık mıdır millete çektirilen cefalar?
Ağzı olan konuşur karışıyor kafalar
Doyurmuyor beyanat icraatlar münafık
Herkes güzel konuşur çıkarına muvafık
Sağıra uyan desen ses tellerin bozulur
Gözlerini aç desen körler buna üzülür
Bazı terimler var ki anarsan suç işlersin
Böyle bir hengâmede özgürlük mü düşlersin
Halkını düşünen yok herkes kendi derdinde
Ne etsin zavallı halk umut dağın ardında
Demokrasi bir düştür henüz gören olmadı
Öldüyse söylesinler resmi tören olmadı
İpler kimin elinde kim gerdi halatları?
Neden öldürülüyor memleket evlatları?
Pusula çalışmıyor belli değil yönümüz
Nereye gidiyoruz ne olacak sonumuz?
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Deve name!
Devenin gururu ne işe yarar
Bir eşeği rehber tutan değil mi?
Onca ağır yükü sırtına sarar
Kumlara gömülüp batan değil mi?
Takdir görmez asla verdiği çaba
Sahibi sürekli davranır kaba
İçtiği havadır yediği sopa
Dikeni çiğneyip yutan değil mi?
Çıplak ayaklarla çöllerde yürür
Taşıdığı kişi sırtına vurur
Küçük bir çocuktan işkence görür
Her türlü ezayı çatan deil mi?
Ömür boyu yollar bitmezmiş gibi
Sahibine hizmet etmezmiş gibi
Onca yorgunluğu yetmezmiş gibi
Ayakları bağlı yatan değil mi?
Der mikdadi alıp yutar ne versen
Boyun büker şayet onu döversen
Yüzüne tükürür eğer seversen!
Bu haliyle çaka satan değil mi?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Adı Ali olduğu Halde Başka lakapla anılan Aliye teselli
Gülsün ahali
Üzülme Ali
Onlar zavallı
Der bu insanlar
Bilmezler dini
Bir etmez bini
Ölü etini
Yer bu insanlar
Müminler kardeş
İnkarı ateş
Ölünce ödeş
Şer bu insanlar
Bunlar acaip
Yolları kayıp
Işlerler ayıp
Kir bu insanlar
Bayanlar erler
Dantelli derler
Etini yerler
Hır bu insanlar
Şeytan kurdukça
Itler ürdükçe
Dünya durduça
Var bu insanlar
Olmaz vefası
Çoktur cefası
Gönlü kafası
Dar bu insanlar
Sen iyi geçin
Olsa da acın
İnsanlık için
Ar bu insanlar
Mikdat Bal
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Adımız Avrupa’lı cebimde beş euro var
Adımız Avrupa’lı cebimde beş euro var
Gurbetçiden dinleyin AB’nin sonu feci
Adımız Avrupa’lı cebimde beş “euro” var
Ahir zamana geldik koyun doğurmuş keçi
Babasına isyankar başkaldıran kıro var
Ayıpları aşikar örtünüp de bürünse
Garibi kaldırmazlar yere düşüp sürünse
Geldiği gibi gider aylık çok da görünse
Rakamlara bakarsan yılda kırk bin ciro var
Sokakarda naziler dehşet vahşet eserler
Sebep yoktur sadece Türk’sün diye küserler
Her şeyi otomatik aylığından keserler
Aylık eline geçmez ay sonunda “zero” var
Önlemi alınsa ya çukura düşüşlerin
Din ile alakası kalmadı keşişlerin
Yehovacılar başı çekiyor boş işlerin
Papazlar sokaklarda kupa, sinek, karo var
Her şeyleri maddiyat, budur amaç ve ilke
Kantonlara ayrılmış özerktir bölge bölge
Sözde demokrasiyle yönetilir bu ülke
Ne satılmış bir Medya, ne darbeci baro var!
Der Mikdadi şu gurbet bela açar başına
Ne gavur ne Müslüman bakmazlar göz yaşına
Sokaklara çıkılmaz hele yalnız başına
Yabancı düşmanlığı çakallardan koro var
Dost kalemlerden inciler
Bu günler boy attı kartel havası
Islaklık korkusu sardı herkesi
Ordumuz mukaddes milletin sesi
Kalemler fırıldak baron zoru var...........Ömer Ekinci Micingirt......
Avrupa'dan silinmez asla Türk'ün izleri
Maskeleri düşüyor göründükçe gizleri
Unutulmaz tarihten secde eden dizleri
Vazgeçelim AB den,bizde farklı töre var...Hüseyin Kara
Onlar Haçlı birliği oyalıyorlar bizi
Güzel dostlar seçelim bir sürü dizi dizi
Tilki kaç tazı tutla iki yüzlüler sizi
Çifte standartlarda sizde ortak büro var....Hüseyin Kara
Mikdat Bal
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Adına layık adam
Ömer Abdülazizin hilafet zamanında
Bizansla ordusunun bir savaşı anında
Yirmi İslam mucahit esir düştü kafire
Ondan sonra ne oldu şerhedeyim sizlere
Kayser görmek isterdi muminleri yakından
Nasıl muminler gelir dev ordunun hakkından
Hayalinde dev gibi insanlar sanıyordu
Ok geçmez kılıç kesmez öyle inanıyordu
Esirler getirildi ona haber verdiler
Hepsi elleri bağlı huzuruna geldiler
Onları gördüğünde kayser taaccüb etti
Bunlar mı ordumuzu kırıp dağıtan dedi
Hayır bunlar olamaz hepsi zayif ve cılız
Ayrıca zırhları yok ihramları var yanlız
Bunlar mıdır İranı Turanı fethedenler
Bunlar mı nice kavmi haritadan silenler
İşte karşısındalar hepsi kadere razı
Elleri bağlı durur o yirmi şanlı gazi
Kalpleri iman dolu ne hüzün var ne keder
Aynı ağızdan derler cümlesi Allahu ekber
Bir gaziyi dikerler karşısına kayserin
Kayser suale başlar der ki adın ne senin
Adım Abdullah benim buyur ne soracaksın
Biliyorum sen benim başımı vuracaksın
Kayser der dön dininden seni vali yapayım
Tarsus hep senin olur hatta vezir yapayım
Istediğin mal olsun para olsun kız olsun
Şu an ki eleminin yerini sefa bulsun
Aksine kestiririm kafanı o ensenden
Düşünmene gerek yok cevap isterim senden
Abdullah cevap verdi layıkınca adına
Dedi dinimden dönmem bu dünya hayatına
Bizlere ölüm yoktur mumin olarak ölsek
Bin ölüme razıyız dünyaya bin kez gelsek
Kuranımız diyor ki şehitler asla ölmez
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Muminler bunu bilir kafir olanlar bilmez
Dinim mukabilinde bana vereceklerin
Hepsi de geçicidir boşadır emeklerin
Allah bana ebedi cenneti ihsan eder
Vereceğin parayı yarın başkaları yer
Allah bana huriler çok nimetler verecek
Vereceğin o kızlar bir gün çirkinleşecek
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
Mikdat Bal
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Adını anmak
Adını anmaktan bezer miyim hiç?
Son nefese kadar anarım gülüm
Segilimi üzer, ezer miyim hiç?
Senin ateşinde yanarım gülüm
Seni bu gönlüme koyduğum kadar,
Sana tabi olup uyduğum kadar,
Mutluyum adını duyduğum kadar,
Duymazsam kendimi kınarım gülüm
Sevginle bir duvar örüyorum ben
Seni her çiçekte göryorum ben
Hep seni arıyor soruyorum ben
Unutsam kendimi kınarım gülüm
Mikdat Bal
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Adını Unuttum Sevinç Atan’ın “Adımı Sakla” şiirine nazıre
İlkbahar dağların tepelerine
Yemyeşil yağıyor serinden serin
Yakışanı ahte vefa yerine
Yaktın şu gönlümü derinden derin
Dağlara baktıkça üşüyor musun?
Düştün bir girdaba şaşıyor musun
Bir haber salmadın yaşıyor musun?
Seni senden sorar dirinden dirin
Çok hasret çektirdin döktün yaşımı
Ağlarım ıslatmaz gözüm kaşımı
Umutsuz bıraktın yaktın başımı
Hesap sorsun sana ser’inden serin
Çiçekler açmasın olduğun yerde
Çünkü hayat kalmaz yolduğun yerde
Başka yâr buldun mu kaldığın yerde?
Bir haber salmıyor perinden perin
Mikdatî, bu firak canıma yetti
Bu vefasız halin bak neler etti
Adını unuttum, umudum bitti
Gelme artık otur yerinden yerin
Mikdat Bal
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Adını ver
Bu site de yazan kişi
Yazar, şair, ozan kişi
Başkasına kızan kişi
Kız, farketmez adını ver
Olsun taşı atan belli
Olsun soyun, atan belli
Olsun kalem tutan belli
Yaz, farketmez adını ver
Ona buna kızıyorsun
Bize neler yazıyorsun
Kafamızı bozuyorsun
Boz.farketmez adını ver
Perde arkasında durma
İnsanı arkadan vurma
Bilmezsen neslini sorma
Laz, farketmez adını ver
Bilinsin yazanın soyu
Endamı, ebatı boyu
Başkasına derin kuyu
Kaz, farketmez adını ver
Gizli durdun hep taş attın
Kimsin, nesin anlatmadın
Hiç olmazsa takma adın
Kaz, farketmez adını ver
Ya ad verip bilinirsin
Ya banlanıp silinirsin
Bizden duyup alınırsın
Söz, farketmez adını ver
Der Mikdatî nedir bu hız
Seni alıp yemeyiz biz
İster oğlan ol, ister kız
Kız, farketmez adını ver
Mikdat Bal
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a-Dikkat et sanalda hastalıklar var
Dikkat et sanalda hastalıklar var
Virüsler sürüyle saldırabilir
Hal hatır sorarken ustalıklar var
İçeri seriyle daldırabilir
Uzun zaman sana dost gibi kalır
Yardım ayağıyla şifreni alır
Artık esirisin sırrını bilir
Sayfanı kiriyle doldurabilir
Farkına varmadan kanını içer
Senden sonra başka bir kurban seçer
Enayi der artık dalga da geçer
Bitişi boruyla çaldırabilir
Aslında bir şeytan bilemezsin ki
Bilsen zaten böyle gülemezsin ki
Kendine bir daha gelemezsin ki
Sahte bir periyle güldürebilir
Kendinden utanır şaşarsın artık
Pişmanlık duyarak pişersin artık
Öyle bir tuzağa düşersin artık
Gözünü feriyle soldurabilir
Bir söz varmış “kendi düşen ağlamaz”
Sahte bir kuruntu seni bağlamaz
Son pişmanlık sana fayda sağlamaz
Saçını deriyle yoldurabilir
Ah Mikdadi işte bu bir kanundur
Şifreni çalmışsa bil ki sonundur
Ona ne lazımsa artık onundur!
Bir parmak zoruyla kaldırabilir
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Dil uzanır, her haslete
Dil uzanır!
Dil uzanır, her haslete, her yönden
Aşikâre, haset vardır, biline
Karar verdim taşlamayı bu günden
Hem sahte hem, has it vardır biline
Mümin müminin kardeşi, der dinim
Binimiz bir, birimize, her binim
Haset etsem, sevabımı, yer kinim
Hasetlikte asit vardır, biline
Zor gelirse dünyamıza, girmeyin
Güzel olan her haslete, ürmeyin
Siz bizi kendiniz gibi görmeyin
Her çeşitten kesit, vardır biline
Rahmeti olmayanların, işi boş
Ya sapıktır, ya delidir, ya sarhoş
Hangi cinsten isen geç git, ona koş
Ciddi vardır, basit vardır, biline
Mikdadî der laf atarsın, her şeye
Fitne, fesat katma bizim, neşeye
Taşlanırsın, sıkışırsın, köşeye
Her işinde kasıt vardır, biline
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dilencilik!
Dilencilik!
Bu devlet sosyalsa dilenci de ne?
Sokkakta caddede gezemiyoruz!
Dinimiz İslamsa Gülenci de ne?
Allak bullak olduk sezemiyoruz!
Belediye acep ne işe yarar?
Bu konuda neden alınmaz karar
Zabıta sokkakta dilenci arar
Biz de rahat rahat gezemiyoruz!
Fakir olanların tespiti zor mu?
Böylesini devlet kapıya kor mu?
Yoksulun anlamı topal mı, kör mü?
Bu işi kökünden çözemiyoruz!
Öyle bir numara yutar mı yutar!
Yirmi yıldır aynı köşeyi tutar
Sürekli yanında bir bebek yatar
Yüzüne vurup da üzemiyoruz!
Her yıl mı doğurur, aklım almıyor!
Çok şeyler söylerdim edep salmıyor
Yetkili olanlar sanki bilmiyor!
Her şeyi açıkça yazamıyoruz!
Mikdat Bal diyor ki her şey ayandır
Kızdığım mahlükat halkı soyandır
İstismar edenler yılan çıyandır
Başlarını bir bir ezemiyoruz!
.......Hep bozuk atarız bozamıyoruz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-dilin afeti!
Dilin afeti!
Konuşma yeteneği ilahi bir lütuftur
Dil ile meramını ifade eder kullar!
Gayemiz Yüce Rabbin rızasına matuftur,
Yoksa yaptıklarını misliyle öder kullar!
Mümini tarif etti iki cihan güneşi
“elinden ve dilinden emin olunan kişi”
İnsanları tan etmek olamaz onun işi
Toplum için hayırlı bir amaç güder kullar!
Söylenmeyecek sözler artık anılmaktadır
Merak uyandıracak tarzda sunulmaktadır.
En büyük günah iken basit sanılmaktadır
Bütün hasenatını eder mi heder kullar? !
Dil kalbin aynasıdır buna tabi eli de
Gönlü temizse şayet temiz olur dili de
Kötü düşünceleri bulamazsın delide
Dil sadece bir köprü uzatıp gider kullar!
Der Mikdadî uzak dur gıybetten, su-i zandan
Haberin varsa eğer her sözünü yazandan!
Bu öğüdümü belle, hibedir bu ozandan!
Sonu ya mutluluktur veyahut keder kullar!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-dilin tatlı olsun
Dilin tatlı olsun
Dilin tatlı olsun, düşman dost olur
En katı yürekli bile, mest olur
İnsanın değeri, sözle test olur
Duyana hoş gelir, öze bakılmaz
Alçak gönüllü ol, yücelsin şanın
En büyük düşmanı, dildir insanın
Her müşkülü çözer, tatlı lisanın
Kulağa hoş gelir, söze bakılmaz
İleriyi düşün, ne oldum deme
Zora düşsen bile kul hakkı yeme
Tatlı bakış veya, bir gülümseme
Yanağa hoş gelir, yüze bakılmaz
Sen sevdiğin kadar, el sever seni
Nefretten uzak dur, nefret yer seni
Tatlı bakışların hoş eder seni
Bakmaya hoş gelir, göze bakılmaz
İyilik yap elbet karşılık gelir
İyiliğe karşı, taş bile erir
Diktiğin fidanlar, bir gün yeşerir
Ovaya hoş gelir, düze bakılmaz
Son olarak sana, der ki Mikdat Bal
Sevgiyi yakala, o sevgide kal
Sevgi ateşiyle, yaktığın mangal
Yuvaya hoş gelir, köze bakılmaz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-diline sahip ol Uşağum!
Zirvede boran varken dibinde durma dağın!
Çiğlik etme, ses etme “çığa” maruz kalırsın!
Zaten vaziyet gergin olursun darmadağın!
Çukurlara kar dolar “sığa” maruz kalırsın!
Sahip olman gereken ilk etapta dilindir!
İşin yoksa başına belâları ilindir!
Aşağı düşmeyesin hazır bekler silindir!
Üzerinden geçilir “loğa” maruz kalırsın!
Gaflet galip gelirse bakacak ferin olmaz
Kurur ağzın damağın akacak terin olmaz
Etrafın sarılınca kaçacak yerin olmaz
İğneye, çuvaldıza, “tığa” maruz kalırsın!
Çoğu kez münakaşa kavga niza demektir
Zulmü sineye çekmek ona rıza demektir
Haksızlık karşısında susmak, eza demektir
Aza eyvallah dersen “çoğa” maruz kalırsın!
Kalbini temiz sanan genellikle saf olur
Mat olmanın sebebi ekseri boş laf olur
Düşünmeden söyleyen çok pot kırar gaf olur
Sazan olduktan sonra “ağa” maruz kalırsın!
Der Mikdadî şunu bil rezile çatamazsın
Öyle bir cevap verir asla unutamazsın!
Alçağa eğilmeden tokat da atamazsın
Ağılda bulunursan “kığa” maruz kalırsın!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dimdik ayaktayım
Onca kahır, çile çektiğim halde
Dimdik ayaktayım, şükürler olsun!
Ağlayıp gözyaşı döktüğüm halde
Dimdik ayaktayım, şükürler olsun!
Ne olaylar gördüm yıldırtamadı
Ne kayıplar verdim çıldırtamadı
Nice hastalıklar öldürtemedi
Dimdik ayaktayım, şükürler olsun!
Yuvarlandım düştüm darbeler yedim
Artık bundan böyle kalkamam dedim
Sabır ettim asla isyan etmedim
Dimdik ayaktayım, şükürler olsun!
Öyle halim oldu umut kalmadı
Ölümü diledim gelip bulmadı
Demek ki dünyada çilem dolmadı
Dimdik ayaktayım, şükürler olsun!
Mikdadî der hâl bu, bazen ilendim
Namerde el açtım yardım dilendim
Hayat adam etti iyi bilendim
Dimdik ayaktayım, şükürler olsun!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Din kaygıları yoktur!
“Uydurulmuş din” deyip altyapıyı hazırlar!
Hedefine böylece varacak bu sayede
Din kaygıları yoktur, cana mala muzırlar!
Mümini tekfir edip vuracak bu sayede!
Müslüman’ın haramdır ırzı canı ve malı
Mubah olması için buna çare bulmalı
Elinden dini alıp, müşrik, kâfir olmalı
Bu görüş bu fetvayla kıracak bu sayede!
Önlerinde tek engel Ehli Sünnet yoludur
Metotları birebir Yahudi ekolüdür
Savundukları savlar fitne ile doludur
Peygambersiz yeni din kuracak bu sayede!
İbni Sebe yapmadı bunların yaptığını
Görüyor Ehli vicdan bunların saptığını
Adım, adım İslam’dan ayrılıp koptuğunu
Bunlar bütün dinleri karacak bu sayede!
Sözde dini program kanal, kanal dolaşıp
Anlaşmalı dövüşle birbiriyle dalaşıp
Dinden bihaber olan gafillere ulaşıp
Bu fitne memleketi saracak bu sayede!
Der Mikdadi bunlara kızmazsam sorumluyum
Sinsi oyunlarını bozmazsam sorumluyum
Nasıl durabilirim yazmazsam sorumluyum
Yüreğim kaldırmıyor duracak bu sayede
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Din Şarlatanları!
Din kisvesi takınır bir kısım şarlatanlar
Sünnetleri yok sayıp ilahi yoldan kayar
Zehirli oklarını sinsice fırlatanlar
İslâm’ı içten oyup sürekli fitne yayar
Dil uzatır müminin kutsal amellerine
Alet eder Kur’anı süfli emellerine
Mayın döşeyip durur dinin temellerine
Uydurulmuş din deyip birçok şeyi yok sayar!
Zekâsıyla kendini bir allâme sandırır!
Sünneti terk ettirip kendine inandırır
Halis Müslümanları Allah ile kandırır
Yaldızlı sözü duyup cahiller ona uyar
Ashaba, tabiine nice kem sözler söyler!
Sözde din kaygısıyla feryadı figan eyler
Eskiden medya yoktu duymazdık böyle şeyler
Bu yalanları yayıp halkın gözünü boyar!
Adında İslâm olur gerçekte bir hokkabaz
Dinden o kadar uzak ne hocadır ne papaz
Polemikçi sahtekâr aldatıcı bir dilbaz
Kendi aklına uyup millete verir ayar!
Dindaşım sakın gitme iblisin izlerinden!
Der Mikdadî tanırsın bunları sözlerinden
İnkâra düşmeyesin mantıksal tezlerinden
Sonra ayaklar kayıp şüphe içini oyar!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Din temenni değildir!
İlerde boşlarım deyip avunma
Daha fena olur boşlayamazsın!
Kırkımda başlarım deyip savunma
Başka engel çıkar başlayamazsın!
Erteleyip duran vakit bulamaz!
Sıhhat değişkendir aynı kalamaz!
Abdest tutamayan namaz kılamaz
Özrün büyük olur Beşleyemezsin!
Kaveyi terk edip eve geçmezsen
Kaybolursun doğru yolu seçmezsen
İyi hesaap edip ölçüp biçmezsin
Güzel bir gelecek düşleyemezsin!
Din temenni değil yaşamdır tarzdır
Duadır niyazdır Allah’a arzdır
Ona uygun amel işlemek farzdır
Bir derde düşersin işleyemezsin!
İyi insanların peşine takıl
Bir kısmını kullan var ise akıl
Kör nefsini taşla fırlat bir çakıl
Aksine şeytanı taşlayamazsın!
Baş etmek kolaydır nefsi tanırsan
Elinden ne gelir alıkonursan
Nefsinle cihadı basit sanırsan
Senden güçlü çıkar tuşlayamazsın!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dinde yenilikçiler!
Dinde yenilikçiler!
Dilleri tatlı olur gönlleri münafık
Konuşur ayan beyan dinde yenilikçiler!
Türlü maskeleri var her ortama muvafık
Her atmosfere uyan dinde yenilikçiler!
Şeytanın avanesi dünyaya fitne salmış
İslâm'ın ismi ile Kur'an'ın resmi kalmış
Sapıtıcı imamlar baş köşeleri almış
Bid'at ve küfrü yayan dinde yenilikçiler!
İlâhî hükümleri tahrif edip durdular
Usulü tanımayıp akıldan dem vurdular
Hadlerini aşarak şımarıp kudurdular
Aklını delil sayan dinde yenilikçiler!
Riyanın takkiyenin zirvesine erişip
Sûret-i haktan gibi tavırlara girişip
Okuyup bilmediği konulara karışıp
İslamı içten oyan dinde yenilikçiler!
Verdikleri tahribat Deccal'den daha çoktur
Onda işaretler var, ancak bunlarda yoktur!
O bilinen bir fitne, o imtihan da Haktır!
İlahi yoldan kayan dinde yenilikçiler!
İmansız şarlatanlar meydanı boş buldular
Allah’la kandırarak insanları yoldular
Kapılanlar hem dünya hem ahretten oldular
Saf insanları soyan dinde yenilikçiler!
Din-i mübin'e büyük tahribat yapıyorlar
Der Mikdadî onlara uyanlar sapıyorlar
Anlamadan bilmeden tağuta tapıyorlar
Ziyan üstüne ziyan dinde yenilikçiler!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Dini bir soru?
Hocayız diye her gün adam beni görünce
Dini bir soru sorar derdi din olsa bari!
Sağ ol der, memnun olur, ona cevap verince
Bir şey değil der geçer aklında kalsa bari!
Ne dediğimi yapar ne aklında duruyor
Sanırsın ki bu adam bir eğlence arıyor
Herkesin bileceği soruları soruyor
Abdestten mestten sorar namazı kılsa bari!
Bıkmadan usanmadan anlatırım art arda
Özen ister bu kişi biraz kafası dar da!
Bazen insan düşünür olmaz ki bu kadar da
Dediğimi yapmıyor yakamı salsa bari!
Aynı basit sorular çok kısa ara ile
Açıklarım durmadan hepsini sıra ile
Sonunda dedim ona söylerim para ile
Düşündüm ki bu adam bir kitap alsa bari!
Uzattı beş lirayı bir ilmihal getirdim
Kulaktan dolma olmaz, umudumu yitirdim
Oku öğren söyledim konuşmayı bitirdim
Tekrar, tekrar okuyup beynine dolsa bari!
Der Mikdadî milletçe sırt çevirdik ilime
Vaktimizi hasrettik dizilerle filime
En gabisi öğrenir günde birkaç kelime
Eline kitap verdim ilime dalsa bari!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dini Reklamlar
Her bir derde devadır deyip söze başlıyor
Dini kitabı satıp köşeyi dönüyorlar
Timsah gözyaşlarıyla konusunu işliyor
Allah ile kandırıp çok sıkça anıyorlar
Sakalını uzatıp benzettirmiş sünnete
Birkaç hadis okuyup bilet keser cennete
Bayağı emrediyor gerek duymaz minnete!
Herhalde bu milleti bir sürü sanıyorlar
Ne tükenmez hazine sömür, sömür bitmiyor
Başladı mı reklama ekrandan hiç gitmiyor
İnanın karga bile böyle çatlak ötmüyor
Yine de bazıları bunlara kanıyorlar
Önce bir kapılırsın sanırsın dini kanal
Çok azı anlıyor ki bunların dini sanal
Sıradan bir anlatım her sözcükleri banal
Kene gibi yapışkan cebe dadanıyorlar
Üstünde pusulası namazgahı satarken
Sattığı malı dandik işkembeden atarken
Kıbleniz yanlış deyip kılanlara çatarken
Bu cühela takımı tavır takınıyorlar
Bir haftada Kur’anı bir ayda tefsirini
Öğretiyorlar bunlar keşfetmişler sırrını
Türlü hileler ile satıyorlar ürünü
Ne Allah’tan korkarlar ne de utanıyorlar
Der Mikdadi madem ki bu işler böyle kolay
Guinness Rekorlarına yazılmalı bu olay
İnanın bunda yoktur ne istihza ne alay
Ne onları tanırım ne beni tanıyorlar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Dinini tanımadan konuşur
Dinini tanımadan konuşur dinden kopuk
Beğenmez hiç kimseyi saçmalar abuk subuk
Yürümez ki tehlesen. faydasız kırbaç, çubuk
Tökezler doğru yolda nefretle yüklü olan
Gülerim sözlerine kulak vermem kindara
O şöyledir, şu böyle der saldırır dindara
Hezeyanlar, çamurlar hafif gelir mundara
Dünya’yı bombok görür gözlüğü boklu olan
İslamı tahlil eder buna değilken reşit
Nasıl tarafsız olur kin ile yüklü taşıt
Kızım sana diyorum ey gelinim sen işit
Gün gelir rezil olur niyeti saklı olan
Okuyup araştırıp gönül pasını silmez
Mü’minin münafıkın ne olduğunu bilmez
Öyle boş laflar eder hiç biri yüze gelmez
Başkasına saldırır kendince haklı olan
Ne usul ne kaide bilmez, meale bakar!
Kendince fetva verip işin içinden çıkar
Besbelli kendi sapık, başkasını da yakar
Bunlardan uzak durur birazcık aklı olan
Der Mikdadi ilmini ehlisünnetten alan
Kurtulur bi-iznillâh, onun dışında kalan
Kaptansız gemi gibi, sarıldıkları yılan
İmanı tehlikede şüpheli şek’li olan
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-dinle vicdanını
Dinle vicdanını!
Dinle vicdanını uzağa gitme
Duymadan ellere yönelme hocam!
Kör olduğun halde rehberlik etme
Uymadan ellere yönelme hocam!
Kül olup sönersin bilmeden yansan
Ne güzel olurdu bilerek ansan
Mütevazi olup insanı insan
Saymadan ellere yönelme hocam!
Bahsetmeden önce insaniyetten
Vazgeç bencillikten, enaniyetten
Vicdanı dinleyip kötü niyetten
Caymadan ellere yönelme hocam!
Bastığın her yerde çamur izlerin
Faydalı olur mu senin sözlerin
Dünyayı terk edip o aç gözlerin
Doymadan ellere yönelme hocam!
Mikdadi sözümü kenara atma
İnsanlar kederli, derde dert katma
Uyarmaya kalkıp sen kendin yatma
Aymadan ellere yönelme hocam!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Doğanın dengesi!
Doğanın dengesi hepten bozuldu
İte ot, ata et verenlerdeniz
Çöllerde kar yağdı, buzlar çözüldü
Nice harikalar görenlerdeniz
Güçlüler zayıftan çalıyor artık
İnsanlar bolluktan ölüyor artık
Herkes ettiğini buluyor artık
Belâdan belâya girenlerdeniz
Kan akar, akıtan insandır yine
Bunu ederken de mal eder dine
Din sanır, din diyor nefrete kine
Vicdanı, mantığı sürenlerdeniz
Herkes mezarını eşmek üzere
Yanan canlarımız pişmek üzere
İnsanlık dalından düşmek üzere
Geliştik kemâle erenlerdeniz
Dünyaya bu kadar taptığımızla
Allah’ın yolundan saptığımızla
Deccalın yoluna yaptığımızla
Kırmızı halıyı serenlerdeniz
Mikdadi derde dert katıp dururuz
Çarpık konulara çatıp dururuz
Suçu ona buna atıp dururuz
Birbirini böyle yerenlerdeniz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Doğru bildiğin yolu doğru bakıp gitmeli
Doğru bildiğin yolu doğru bakıp gitmeli
Hemen yokuşa sarma düze de ihtiyaç var
Bazı şeyler değişmez bunu idrak etmeli
Kafayı boşa yorma yoza da ihtiyaç var
İbret almak erdemdir her başına gelenden
Daha ahmak bulunmaz başkasına gülenden
Göçmenlerin derdini sor öğren bir bilenden
Kargaya, kuşa sorma kaza de ihtiyaç var
Uyduruk söz kullanma halkın dilinde diye
Çekinme zalimlerden silah belinde diye
Hiddetlenip durursun elin elinde diye
Başa hep bela sarma beze de ihtiyaç var
Alçaklarla uğraşma edebini bozdurur
İzzetine dokunur gazabını azdırır
Fazla sessiz kalırsan hayatından bezdirir
Sürekli sessiz durma gaza da ihtiyaç var
Der Mikdadi sürekli dikkat ederim gayet
Uyanmama vesile ödediğim her diyet
Araştır sebebini iştahın yoksa şayet
Yalnız toz biber karma tuza da ihtiyaç var
ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Dolaylı rüşvet ayağı!
Dolaylı rüşvet ayağı!
İstismarcı zevatlar giriyor her boyaya
Gözdağı vermek için asasından söz eder!
Alttan alır çark eder rastlarsa sert kayaya
Maksada ermek için tasasından söz eder!
Niyeti seni yolmak bütün işleri hile
Çok basit şeyler için çektirir onca çile
Görevi suistimal ediyor bile bile
İpe un sermek için masasından söz eder!
Hayır der, teberru der keser sahte fişleri
İtiraz ettiğinde gıçırtıyor dişleri!
Sorun gibi arzeder yapılacak işleri
Yokuşa sürmek için yasasından söz eder!
Maskesini takarak libasını giyerek
Bu işler kolay değil aylar sürer, diyerek
Alacağı bahşişi afiyetle yiyerek
Uzunu yermek için kısasısından söz eder!
Kanunlar vardır lakin az oluyor uyanı!
Çok duydum çaktırtmadan vatandaşa kıyanı
Yaptığın iş kanunsuz dersen var bir beyanı
Havayı germek için esasından söz eder!
Der Mikdadi şikayet edilse adam yanar
Böyle bir şey hissetse hemen özrünü sunar
Hayat şartları zor der çoluk çocuğu anar!
Gözüne girmek için nisasından söz eder!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dost dediğin böyledir!
Dost öyle bir insan ki, canından can katar dost,
Bunlardan çok yok amma, dost dediğin böyledir!
Kutsal bilir dostluğu, bencilliği atar dost,
Arkadaşlar çok amma, dost dediğin böyledir!
Demez asla yapamam, her işini bitirir
Feda eder kendini, seni rahat ettirir
Açlık çeker duyurmaz, yemez seni yedirir
Arkadaşlar çok amma, dost dediğin böyledir!
İhtiyacın olunca, çağırdın mı yanında
Hem varlık hem yoklukta, seninle her anında
Özür beyan eylemez, derdi varsa onun da
Arkadaşlar çok amma, dost dediğin böyledir!
Mikdadi der dost budur, hiç karşılık beklemez
Yapılacak ne varsa, ifa eder teklemez
Korur seni her zaman, ağır bir yük yüklemez
Arkadaşlar çok amma, dost dediğin böyledir!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-Dosta gidelim!
Gel dostum seninle dosta gidelim
O ne güzel dosttur bulalım haydi!
O’na sığınmayı talep edelim
O'na varıp O’nda kalalım haydi!
Derdimize derman deva O'ndadır
Dosdoğru söz, ferman dâva O'ndadır
Varılacak mekân, yuva O'ndadır
Kapısını varıp çalalım haydi!
İşlediğin suçu yüzüne vurmaz
Borçluysan affeder üstünde durmaz
Geç kaldın, geç geldin ne diye sormaz
Yeterki biz pişman olalım haydi!
Esirger, bağışlar ümit bürü gel
Gel dostum, an bu an, hemen yürü gel
Can varken bedende ruhta diri gel
Şek, şüphe ne varsa salalım haydi!
Yüzüne kapanır yoksa kapılar!
Kurtaramaz seni mülkler, tapular
Yerle yeksan olur mamur yapılar
Ölmeden yolunda ölelim haydi!
Aynı hal üzere durmamız meçhul!
Yarını bir daha görmemiz meçhul
Dün geçmiş, yarına varmamız meçhul!
Bu günü ganimet bilelim haydi!
Gel dostum yüzün ak bu kapıdan gir
Her türlü derdini halleder Bir Bir
Kalmaz sende gayrı ne leke ne kir
Beraber namazı kılalım haydi!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dostluk adına!
Ne kadar büyüksen mütevazi ol!
Duruşun önemli, dostluk adına!
Bir adım gelene dünden razı ol!
Varışın önemli, dostluk adına!
Dost acı der dorudur lakin
Tatlı bir uslüpla incitme sakın
Her zaman dikkatli her zaman sakin
Görüşün önemli dostluk adına!
Sabredip hiddetten, şiddetten kaçıp
Sevgi, ülfet, rahmet itimat saçıp
Samimi şekilde kolların açıp
Sarışın önemli, dostluk adına!
Her an yardımcı ol dostunu kayır
Adil davranmazsan bunda yok hayır
Öfkeni hıncını düşmana ayır
Barışın önemli, dostluk adına!
Her haklı oluşta vurma satırı
Kalbini kırarsın bundan ötürü
Gördüğün her yerde hal ve hatırı
Soruşun önemli dostluk adına!
Fazla öğüt verip kesilme molla
Meramını bildir en makul yolla
Sabır göstererek ilacı balla
Karışın önemli dostluk adına!
Der Mikdadî bazen gülmeyi dene
Hali ahvalini bilmeyi dene
İyilikte önde olmayı dene!
Yarışın önemli, dostluk adına!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Dostluk ve naziklik
Dostluk ve naziklikle gönüller fethedilir
Her zaman yalnız kalır kabaların kabası
Mütevazi insanlar sevilir methedilir
Kendini beğenenler boşa gider çabası
Kötü alışkanlıktır alçaltır kibir gurur
Yücelmek isteyenler, tevazü edip durur
Faydalı işler yapan mükafatını görür
Hayırlı her evladı sever ana babası
Omuzlarda dolaşır kendini taşıyanlar
Üçten dokuza kadar nefreti boşayanlar
Saygıyı muhabbeti üşümez yaşayanlar
Yuvası sıcak olur yanmasa da sobası
Selamlaşmak sevgidir, mü’mine sünnet olur
Aza kanaat güzel bu cana minnet olur
Haline şükredene, dünya bir cennet olur
Kuru soğan bal olur, saray olur obası
Külüne muhtaç olur komşu komşuyu kollar
Elbirliği içinde kolay aşılır yollar
İğnesinden ipliğe müşterek olur mallar
Gidip gelir sürekli dirgen, tırmık, yabası
Der Mikdadi ne yazık kendimizi avuttuk
Değiştik son zamanlar birçok şeyi unuttuk
Maneviyattan koptuk, yanlış yolları tuttuk
Bencillik sardı bizi asrımızın vebası!
....Egoist olanların kaçınılmaz hebası
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Dostun sanma! ........Vezn-i Aher
Her yüzüne.........gülenleri...................peşinen..................dostun sanma
Gülenleri.............tecrübe et.................sözüne...................hemen kanma
Peşinen................sözüne.....................kanıp, yanılıp.........derde konma
Dostun sanma......hemen kanma..........derde konma..........konma ha!
Dışı başka..............içi başka.................kullanır.................bir planı
İçi başka................şey düşünür...........hazırlar..................her olanı
Kullanır..................hazırlar..................seni bu onun..........bir yalanı
Bir planı.................her olanı................bir yalanı...............kanma ha!
Şimdi gülme.........kursları var............maskeli.................balo gibi
Kursları var..........imaj derler.............sanırsın................yok rakibi
Maskeli.................sanırsın..................şeker sanki bir......bal terkibi
Balo gibi...............yok rakibi...............bal terkibi..............sanma ha!
Kursu veren..........öğretmendir...........ne dosttur..............ne düşmandır
Öğretmendir.........para alır.................bir nevi..................danışmandır
Ne dosttur.............bir nevi.................hırsız, danışan........bin pişmandır
Ne düşmandır.......danışmandır..........bin pişmandır.........yanma ha!
Der Mikdadi.........uyanık ol.............sahtekar.................tuzak kurar
Uyanık ol.............o bir avcı..............sürekli...................keklik arar
Sahtekar...............sürekli..................işte, sağlıyor.........bundan yarar
Tuzak kurar.........keklik arar............bundan yarar........onma ha!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Dua üç aylar
Recep, Şaban Ramazan oruç tutulan aylar
Feyizli, bereketli geçirt bize Allah’ım!
Terk edilir yemekler. meşrubat kahve, çaylar
Cennete koy Kevser’den içirt bize Allah’ım!
Habibi’ne layık kıl gül bağından derelim
On bir ayın sultanı ramazana erelim
Gönlümüzü aydınlat önümüzü görelim
Hidayet et yolunu seçtirt bize Allah’ım!
Barışın hoşgörünün temelini atalım
Fakirin yoksulların ellerinden tutalım
Vatan aşkı, cihadı ruhumuza katalım
İslam düşmanlarını kaçırt bize Allah’ım!
Sen adilsin Ya Rabbim biz hakkettik azabı
Yahudiler koyunken olmuş İslam kasabı
Tövbemizi kabul et kaldır bizden gazabı
Bomba değil melekler uçurt bize Allah’ım!
Mikdadî der Ya Rabbim sana bir yol bulalım
İslam’a uygun yaşat kardeş gibi olalım
İman ettik kaydırtma hep yolunda kalalım
Sevgi saygı merhamet saçtırt bize Allah’ım!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-duramıyorum
Yazmam derim ama olmuyor işte
Haksızlık görünce duramıyorum
Birçoğu tanıyıp bilmiyor işte!
Ben kendime hasım aramıyorum
Müsamaha etmem babama dâhi
Meydanda tanımam ne dost ne ahi
Sakınmam kimseden olsa da dahi
Çekinirsem işe yaramıyorum!
Olmaz benim ağam ne de beylerim
Yere düşmemeye dikkat eylerim
Allah ne verdiyse hemen söylerim
Düşünüp kafamı yoramıyorum
Dalarım aniden paça sıyırmam
Kimseyi acıyıp asla kayırmam
Hasar tespitine vakit ayırmam
Kanayan yaramı saramıyorum
Ben dobra dobrayım çevirmem dümen
Atışma olursa hazırım hemen
Meydana çağrılsam aramam çimen
Hiç kimseyi asla kıramıyorum
Bana hakareti sezdiğim zaman
Bir başka olurum kızdığım zaman
Hatam belki olur yazdığım zaman
Ustam yok kimseye soramıyorum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Dün gece!
Yorgun argın döne döne yatakta
Hayal kurdum, kafa yordum dün gece
Zikir gibi bir kelime dudakta
Canım yurdum, dedim durdum dün gece
Hasret beni uyutmadı ağladım
Hıçkırıklar hucüm etti çağladım
Aceleyle bavulumu bağladım
Yola girdim, köye vardım dün gece
Mezarımı vatanımda kazdırdım
Bir mermere öldü diye yazdırdım
Üzerine “Huvel Baki” çizdirdim
Beton kardım, duvar ördüm dün gece
Uyku kaçıp gider gözü şişikten
Şafak attı gördüm sızan ışıktan
Bir “lâhavle” çektim kalktım döşekten
Postu serdim, mola verdim dün gece
Gerçeklere boyun büktüm uyandım
Pencerenin kenarına dayandım
Hayallerden artık bıktım usandım
Nokta vurdum, sona erdim dün gece
Der Mikdadî gözlerimden dökülen
Kaderin bir cilvesidir çekilen
Bir seraptır göz önüne dikilen
Köye vardım, rüya gördüm dün gece
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Dününü unutmayan!
Geçmişimizden ibret alabilmemiz için
Hayat arşivimize bakmamız gerekiyor
Gerçek bir tefekküre dalabilmemiz için
Enaniyet modundan çıkmamız gerekiyor
Ne makam mevki ne de yetki güç şöhret para
İnsanı mutlu etmez vicdan olunca kara
Bizleri esir almış, derim ki çare ara!
Ördüğümüz surları yıkmamız gerekiyor
Bencillik illetinin belini kırmak için
Birazcık düşünerek gerçeğe varmak için
Çevremizdekilerle empati kurmak için
Feraset gözlüğünü takmamız gerekiyor
Dününü unutmayan insan bilinçli yaşar
Mütevazi olanlar ne sapıtır ne şaşar
Kendini sıfırlayan karanlıkları aşar
Mutlaka bir meşale yakmamız gerekiyor
Maksadım ikaz etmek başka bir gayem yoktur
Hakkına razı olan her daim gözü toktur
Zengin olup sonradan iflas edenler çoktur
Bendimizi aşmadan akmamız gerekiyor
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-dünya barut fıçısı tedirgin oluyoruz!
Dünya barut fıçısı tedirgin oluyoruz!
Çıkarları uğruna savaşıyor insanlar
Hiç kimse dönüp sormaz ne diye ölüyoruz
Oturup düşünmekten savuşuyor insanlar
Yalancıdır katildir Allah için kan döken
Bu işin arkasında ya mezhep var ya köken
İnsanlık korkusundan diken üstünde iken
Diplomasi firarda kovuşuyor insanlar
Tefrikayı sokmuşlar önce Bin Ladin ile
Sonra “Daiş” türemiş nefret ile kin ile
Hiç alakası yoktur iman ile din ile
Yalnız menfaat için dövüşüyor insanlar
Dünyanın cılkı çıkmış hat safhada çılgınlık
Asla beklemesinler bu milletten yılgınlık
Ekabir-i devletten bekliyoruz olgunluk
Konuşmaktan ne diye sıvışıyor insanlar
NATO’ya güvenilmez ihanet eder durur
Hainlerin ceminde ne şeref var ne gurur
Bu Emperyalist güçler üzerimize yürür!
Geç de olsa gerçeğe kavuşuyor insanlar
Tehditkâr tavırlarla çılgın Ruslar delirmiş
İçi dışına vurmuş düşmanlığı belirmiş
Ezeli bir düşmandır Mikdadi hep bilirmiş!
Yine de Nataşayla sevişiyor insanlar!
Mikdat Bal
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a-Dünya böyle olmazdı
Sevgi, vicdan bir de ilim, üçünü!
Yapışsak da bırakmasak ucunu
Uyansa da insanoğlu gücünü
Bilebilse dünya böyle olmazdı
Zalimlerin ellerinde kalmazdı
Dert edinse dertlerini kulların
Kabul etse dikenini güllerin
Göz yaşını yetimlerin dulların
Silebilse dünya böyle olmazdı
Acılarla elemlerle dolmazdı
Müslümanlar sarılsalar bu dine
Uyur muydu sığar mıydı bendine
Kükreyerek, titreyerek kendine
Gelebilse dünya böyle olmazdı
İnsanoğlu birbirinden bulmazdı
Yalanları katmasaydı sözüne
Bir son verse stres ile hüzüne
Baktığında insanların yüzüne
Gülebilse dünya böyle olmazdı
Şu insanlar birbirine dalmazdı
Bıraksaydı zalimlerin peşini
Güvenirdi dik tutardı başını
Yoksullarla, yetimlerle aşını
Bölebilse dünya böyle olmazdı
Hiç bir insan aç kalarak ölmezdi
Der Mikdadî sen devam et çağrına
Bir ışık yak insanların bağrına
Şu insanlar vatan bayrak uğruna
Ölebilse dünya böyle olmazdı
Düşmanları ülkesine gelmezdi
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dünya çürük diş gibi! .
Bu dünyanın renga renk hayalleri solacak
Her kes ölüme mahkum, kabirlere dolacak
Ne vahşi yer orası herkes yalnız kalacak
Ahret ebedi mekan, Dünya ayrılık yeri
Yoldan çıkartmak ister nefis, şeytan hilesi
Dünya da rahatlık yok eksik olmaz çilesi
Ölmek yaşamak bize, imtihan vesilesi
Bize bunu bildirir Kur’anın ayetleri
Dünya fani diyorken, peşinden gidiyoruz
Bu dünyanın uğruna ne zulüm ediyoruz
Helal haram bakmadan ne bulursak yiyoruz
Böyle mi tembih etti Allahın Peygamberi
Aklıselim bir insan amel-i salih işler
Allah korkusu onun her zerresine işler
Her zaman ümitlidir ters gitse bile işler
Böylece belli olur Müslüman’ın değeri
Dünya çürük diş gibi çıkmadan rahat vermez
Ahrete inananlar dünyayı mühim görmez
Bu fani hayat için büyük günaha girmez
Kadere razı olur ayırır hayrı, şerri
Elimizde değildi bu dünya ya gelmemiz
Elimizde de değil nerde, nasıl ölmemiz
Bizden istenen tek şey Rabbimizi bilmemiz
Bunları bilen Mü’min Kur’an olur rehberi
Mikdadi: uyanalım elde vakit var iken
Geç olur uyanırsan sana kabir dar iken
Pişmanlık fayda vermez her tarafın nar iken
Güllük gülistan olur Mü’minlerin makberi
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Dünya mü'mine zindan, kâfire cennettir
Cennet nurun âlâ nur, dünya Mümine zindan
Bu gerçektir hilâf yok tevili bilinmiyor!
İdrakine erenler kurtulur su-i zandan
Çok konuşan oluyor sadede gelinmiyor
Hakkıyla bilinseydi cehennem’in şiddeti
Anlatılmaz dil ile vahşet, dehşet, hiddeti
Oradaki bir günün sanki bin yıl müddeti
Azabı süreklidir orada ölünmüyor
Cennete varmak için doğru yoldan gitmeli
O kadar ucuz değil biraz gayret etmeli
Bu dünyada yanmalı bu dünyada tütmeli
Kuru bir tövbe ile günahlar silinmiyor
Allah’a yalvarmalı samimi nida ile
Tövbe dönüştür, bir de hakları eda ile
Umudu yitirmeden dağlarca hata ile
Ümidini kesenler cennete alınmıyor
Sabırla şükrü bilen her zorluğa alışır
Cömerdin alâmeti nimetleri bölüşür
Ebedi hayat için aklı olan çalışır
Fanide bir mihmanız ebedi kalınmıyor!
Cennetlik olan için bir zindandır burası
İnanan denge kurar, umut korku arası
Kâfire bura cennet cehennem’se orası
Ateşe atılınca bir daha salınmıyor
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Dünya senin olsa!
Mu'mine cehennem, kâfire cennet
Ona da sırt dönüp salınır bir gün!
Böyle bir dünya ya kim eder minnet
Hepsi senin olsa alınır bir gün!
Ömür gelip geçer sanki düş gibi
Gençlik bir mevsidir uçar kuş gibi
Dünyada bir varmış bir yokmuş gibi
Senin de izlerin silinir bir gün!
Hem dünya hem ahret dengeli yaşa
Ölüm bir geçittir gelecek başa
En sonunda adın kazınır taşa
Ne kadar yaşansa ölünür bir gün!
Musalla taşına tabut varınca
Cemaat arkanda saf saf durunca
Hali hayatından imam sorunca
Senin niceliğin bilinir bir gün
Dünya yı titretse kuvvetin gücün
Beka alemine kesindir göçün
O halde herkesle çok iyi geçin
Cenaze namazın kılınır bir gün
Dünyada dolmadan senin emelin
Mikdadi der anî gelir ecelin
Takip eder ehlin, mülkün, amelin
Sadece amelle kalınır bir gün!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-dünya üç günlük!
Dünya üç günlük!
Dünyada rahat yoktur deyip de yan yatılmaz
İspatı hayatımız rahata eren var mı?
Aklı olan evet der,deli bana katılmaz
Onda sorumluluk yok, deliyi yeren var mı?
Sorumluluktan kaçar, bakarım kolayıma
Ömrün kısalığından söz ederiz daima
Size bir şey diyeyim ben de kendi payıma
Dünya üç günlük dünya gerçeği gören var mı?
Hayatın her safhası mücadele olmalı
Tecrübe ede, ede, güvenle yol almalı
Her şeyden ders alarak hayattan yılmamalı
Her şeyin bedeli var, bedava veren var mı?
Temkinli ol düz yolda, sakın gitme koşarak
Hedefe giden yoldan engelleri aşarak
Eğer engel yok ise ondan uzaklaşarak
Eğri yola bilerek gönüllü giren var mı?
Mikdadi çalışmalı, amelsiz kul olur mu?
Hayat denen cadde de engelsiz yol olur mu?
Artı eksi olmalı dikensiz gül olur mu?
Zahmetsiz çizilmeden gülleri deren var mı?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-dünya ya gelmek elimde olsa
Dünyaya gelmek elimde olsa!
Gelip ya gelmemek elimde olsa
Gelmezdim, dünyayı gördükten sonra
Eğer kurtuluşum ölümde olsa
Kalmazdım birkaç gün durduktan sonra
Göz verdi Rabbimiz gördük mü nuru?
Teslim aldı bizi dünyanın zoru
Neden yaratıldık önemli soru!
Gülmezdim kafamı yorduktan sonra
Yorsam neye yarar dertli başımı
Gaflet terk etmiyor benim peşimi
Ağlardım devamlı akan yaşımı
Silmezdim, bir gönül kırdıktan sonra
Mikdadi ölüm var yakındır sorgun!
Hem kendi kendine olacak yargın
Bu dünya uğrunda kimseyle dargın
Olmazdım dostluğu kurduktan sonra
Şair Mikdat Bal

Mikdat Bal
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a-Dünya yalancıymış!
Dünya yalancı da hangi sözünde
Ondan tek kelime duyan oldu mu?
Yalancılar biziz şu yeryüzünde
Bindiği bineği sayan oldu mu?
Gözlerimiz açsa bizdedir sorun
Gelip geçmedi mi Musa’yla Harun
Dünyayı sömürdü Firavun, Karun
Acaba gözleri doyan oldu mu?
Adı ‘yer’ dir, yiyor gelen gideni
Anlamıyor kimse olup biteni
Bedbahtlığın işte budur nedeni!
Ölenleri görüp cayan oldu mu?
Kuruntu, temenni faydasız işler
Gönlümüzü yorar hayller düşler
Kahraman kesilir yürüyen leşler
Yaşama gayesi beyan oldu mu?
Yuttu her canlıyı salmadı dünya
Kimseye vefalı olmadı dünya
Sultan Süleyman’a kalmadı dünya
İşin vehameti ayan oldu mu?
Der Mikdadî dünya verdiğin alır
Herşeyi fanidir Allah’a kalır
Kendini tanıyan Allahı bilir
Allah’ın emrine uyan oldu mu?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Dünya’da işim neydi?
Herkes gibi ben de dünya’ya gelip
İnsanca yaşayıp ölmekti işim!
Esbabı hayatın sırrını bilip
Burada Muvakkat kalmaktı işim!
Dünya’ya kalacak kadar yurtlanıp
Ahrete yetecek azık sırtlanıp
Dertlilerin dertleriyle dertlenip
Vicdanlı bir insan olmaktı işim!
Faydalı, lahuti amaç güderek
Azmedip dosdoğru yoldan giderek
Fıkhını öğrenip tatbik ederek
Beş vakit namazı kılmaktı işim!
Azrail aniden gafil bulmadan
Konfor, makam, para teslim almadan
Geçici hazlara esir olmadan
Sonsuz mutluluğu bulmaktı işim!
İnsanın fıtratı güzeli arar
Çok iyi seçmeli vermeden karar
Dünya menfaati ne işe yarar
Zararlı şeyleri salmaktı işim!
Gaflete düşerek nefse uymadan
Kimsenin methine gerek duymadan
Düştükten sonra da yoldan kaymadan
Nefsi yerden yere çalmaktı işim!
Her nefese tövbe, umudum sonsuz
Rahmeti ilahi, yaşanmaz onsuz
Bir gün çağıracak huzura cansız
Sonunda huzura gelmekti işim!
Mikdadi; Rabbime can fedam olup
Ya Allah Ya Rahman hep sedam olup
Kelime-i Tevhit son nidam olup
Ölürken de bile gülmekti işim!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Dünya’ya aldananlar
Kimi henüz kırkında, kimi aşmış yaşını
Dünyanın ekseninde dönerler fırıl, fırıl!
Yılların eskitmesi kar etmişken başını
Hala bu dünya için parlıyor parıl, parıl!
Onun için savaşır al kana boyanırlar
Kahrolası zorbalık gücüne dayanırlar
“İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.”
Bırak değme şimdilik, uyusun horul, horul!
Emrinde çalışanın canlarını yakarak
Hep ben yaptım, ben ettim edasını takarak
İnsanlara tepeden kasılıp da bakarak
Gururla böbürlenip geziyor gırıl, gırıl!
Ölümü unutmaktır derin gafletin başı
Olmaz dünyadan başka gafillerin telaşı
Akıl etmez, düşünmez ilerlese de yaşı
Rastlarsın bu tipleri, gülerken harıl, harıl!
İnkıraza uğradı ahiret inancımız
Maneviyat ölünce, dünya olmuş sancımız
Gaflet neticesinde hüsrandır kazancımız!
Üstümüze musibet yağıyor şarıl, şarıl!
Heyhat Allah sevgisi bazı gönüllerde yok
Gönülde varsa bile tavır ve hallerde yok
Zor hale düşmedikçe duada dillerde yok
Söz şarkıya gelince söylüyor mırıl, mırıl!
Der Mikdadi ölüm var bu gaflet devam etmez
Bu gidiş çıkmaz bir yol hayırlı yere gitmez
Ricat Allah’a olsun kendine dönmek yetmez
Hatasından dönenler oluyor pırıl, pırıl!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-düşenin dostu olmaz
Düşenin dostu olmaz!
Bankadan borç alarak biri iş kuracakmış
Gerçekçi olmak gerek boş hayaller var olmaz
Dostu varmış çok iyi başında duracakmış
Ah bir bilse dostumuz elin oğlu yar olmaz
Dünya kimine cennet bazısı da sürünür
Öyle kişiler var ki maskelere bürünür
Elinde fırsat yokken doğru adam görünür
Ele fırsat geçince ondan sahtekâr olmaz
Yaklaşır sinsi, sinsi sanırsın doğru sözlü
Dua eder, şükreder, zikreder hızlı, hızlı
Eksik değil tespihi riyakar, iki yüzlü.
Sonra yüzsüzlük eder böylesinde ar olmaz
Salih sandığın zatlar hakkını çiğ, çiğ yerler
Bir iki palavrayla aklını celp ederler
Şöyle yap ta zengin ol, bu işte kâr var derler
Güvenme hiç kimseye elden sana kâr olmaz
Dikkat et dikkatli ol kapılma hayallere
Kendi gerçeğine bak, kulak asma ellere
Yalanlara kapılıp düşmeyesin dillere
Düşenin dostu olmaz, hiç kimse medar olmaz
Mikdadi işte böyle çok dikkat etmek lazım
Yeni iş kuranlara rehber olsun bu yazım
Nice kazıklar yedim zannetmeyin kurnazım
Doğru yoldan koş kardeş hayat kumar zar olmaz.
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Düştük kendi derdimize
Düştük kendi derdimize hal bozuk
Deva var da balla karan bulunmaz
Dünya girdi virdimize yol bozuk
Rehber var da kafa yoran bulunmaz
Yılan değil, insanlıktır sürünen
Yol değil ki felakettir yürünen
İkiyüzlü olmuş artık görünen
Dilde var da kalpte Kur’an bulunmaz
Zalim işler mazlum öder diyeti
Aldatıyor birçoğunun rüyeti
Sömürüdür onların da niyeti
Vaat var da sözde duran bulunmaz
Panzehirle yok etmeli zıkkımı
Hal böyleyken kimi seçer yıkımı
Her bir derdin elbette var hekimi
Bilen var da ona soran bulunmaz
Der Mikdadi kiminin yok hayası
Öyle olur bozuk ise mayası
Ne yazık ki beyanatlar siyasi
Yara var da, bez de saran bulunmaz
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Düşün!
Sağında sollunda kollayanın var
Ona göre davran sonunu düşün
Ne kadar da koşsan sollayanın var
Arkanda biri var önünü düşün
Her adım her nefes bitmekte iken
Dünya senden kayıp yitmekte iken
Up uzun bir yolda gitmekte iken
Hedefe odaklan yönünü düşün
Peyderpey büyüdün değişti rengin
Zayıfken geliştin, fakirken zengin
Belki Karun kadar, belki yok dengin
Azıtıp sapıtma dününü düşün
Her canın ölümü tattığı zaman
Toprağın herşeyi yuttuğu zaman
Kıyamet saati çattığı zaman
Bir sayha ki onun tonunu düşün
Kendin oku derler, ne diyor kitap
O dehşet içinde kolay mı cevap!
Yalnız amelinle günah ya sevap
Başbaşa kalacak gününü düşün
Pul işe yaramaz, para da geçmez
Dolar, euro, paunt, lira da geçmez
Ne rüşvet ne torpil orada geçmez
Dünya'dayken bir de ününü düşün
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Düşündüm bu gün
Kırk yıl geçti hala unutamadım
Baba ocağını düşündüm bu gün
Kendimi bir türlü avutamadım
Ana kucağını düşündüm bu gün
Saçlarım bembeyaz, kaşlarım kömür
Hasrete gark olmuş gurbette ömür
Bir kırlangıç gördüm ağzında çamur
Evin saçağını düşündüm bu gün
Başımı alıp da gittiğim yerler
Sisli havalarda yittiğim yerler
Bazen çam sakızı ettiğim yerler
Çakı bıçağını düşündüm bu gün
Aklımdan çıkmıyor akrabam soyum
Amca, hala, teyze, yengemle dayım
Gözümün önünde canlandı köyüm
Köşe bucağını düşündüm bu gün
Sabahtan çayıra koşardık hani
Umutla yolları aşardık hani
Dört mevsim bir günde yaşardık hani
Soğuk, sıcağını düşündüm bu gün
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Düzenbazın çoktur nazı!
Düzenbazın çoktur nazı ortama uyum sağlar
Güldüğünü göremedim gülse de rol icabı!
Canlı canlı yolar kazı ayaklarını bağlar
Saldığını göremedim salsa da rol icabı!
Kanmam artık tatlı dile ezberlemiş bir kaç söz
Aklı fikri yalnız hile tuzak kurar paragöz
Fukaraya zırnık bile vermez hatta biraz tuz
Aldığını göremedim alsa da rol icabı!
Zikir eder nefes nefes duyurarak o kelek
Sakal koymuş başında fes görünüşte bir melek
Cemaata olsun bir kez abdest alıp bu şelek
Geldiğini göremedim gelse de rol icabı!
Üstü başı kokar kirle parfümün yok faydası
Kanmam bir kuru zikirle o da olmuş gaydası
Ekmeğini bir fakirle az olsa da paydası
Böldüğünü göremedim bölse de rol icabı!
Meslek etmiş ihtikârı yeri gelir yok satar
Mubah sayar her bir kârı malına haram katar
İnamam o sahtekârı sorsan eli bal tutar
Sildiğini göremedim silse de rol icabı!
Der Mikdadî bu konuda bir nebze olsun yazdım
Hem sizleri hem onu da bel ki de biraz üzdüm
Çok anlattım ben bunu da altını kalın çizdim
Bildiğini göremedim bilse de rol icabı!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Efkara dalan kişi
Efkara dalan kişi uyanıktır her anda
Meşguldür gece gündüz yatakta olsa bile
Faydalı işler görür şu dünya-i viranda
Gönlü hoş duygu dolu batakta olsa bile
Ona kardeş gibidir insanların her türü
Yaratılanı sever, Yaratandan ötürü
Birini tartetmeye mani olur kültürü
Sözüne dikkat eder dudakta olsa bile
Yiğittir yüreğinde koca bir aslan yatar
Kalbi vatan aşkıyla, milleti için atar
Ufak bir melal duymaz, işin uçundan tutar
Altı yönden düşmanlar atakta olsa bile
İnleri işgal eden ayıya önem vermez
Onları destekleyen dayıya önem vermez
Sürüler kurda yemdir sayıya önem vermez
Sellere meydan okur çatakta olsa bile
Şartlar bağlamış olsa ayağını kolunu
Umudunu yitirmez yine bulur yolunu
Düşünmez daha artık evladını dölünü
Vatana sahip çıkar uzakta olsa bile
Tarihin sahnesinde örnekler var çok şükür
Titrer kendine döner yüreği fokur fokur
Sath-ı vatan dar gelir dünyaya meydan okur
Eşkıyayı kovalar Irakta olsa bile
Bazı yanlışlar oldu telafi olmaz hasar
Bunlardan yüz bularak hainler zehir kusar
Eline fırsat geçse apo’yu hemen asar
Tüm dünya karşı çıksa ayakta olsa bile
Şehitlerini ağlar, karamsarlık bürümez
Bilir ki onlar sağdır bedenleri çürümez
Aklı ermeyenlerin arkasından yürümez
Kendisinden başkası sokakta olsa bile
Der Mikdadî yiğitim başı göğe değerek
Koşar vatan aşkına çizmesini giyerek
Erteler her şeyini önce vatan diyerek
Yavuklusu o anda duvakta olsa bile
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Efsane 13.Balıklar
Daldım bir ummana yüzeyim dedim
Başka bir alemde gezeyim dedim
İnciden mercandan dizeyim dedim
Bu dünyada başka dünyalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Masmavi suların derinliğinde
Ruhumu okşayan serinliğinde
Küçük çocukların şirinliğinde
Güzeller içinde Leylalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Yoktu telaşları ne de çenkleri
Başka hiç bir yerde yoktu denkleri
Türlü mahlukatın ayrı renkleri
Boyalar içinde cilalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Pırıl, pırıl renkler, hoştu her yönüm
O gizli alemde yıldı bir günüm
Etrafım sarılı, doluydu önüm
Uçanlar içinde yayalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Balıklar raks edip yüzüyorlardı
Dostane bakışla süzüyorlardı
“Seni seviyorum” yazıyorlardı
Desenli çiçekli oyalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Bana zor gelmişti ayrılma demi
Beni yollamaya toplandı cemi
Yunus peygamberin bindiği gemi
İnciden yakuttan kayalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Bir çok deniz kızı otağ içinde
Türlü, türlü kuşlar var bağ içinde
Bir saraya vardık bir dağ içinde
Burçları altından kalalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
O an balık beni sindiriverdi
Midesinden attı indiriverdi
Periler acımı dindiriverdi
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Ahu gözlerinde elalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Gayesiz etrafta gezdim dolaştım
Güneşin battığı yere ulaştım
Neler, neler gördüm gördükçe şaştım
Alçağından tut da âlâlar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Çok adalar gördüm mercan dizili
Hepsi işaretli hepsi yazılı
Beyazın yanında vardı kızılı
Kahve rengi, yeşil alalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Bir tekne gördüm ki rengi kırmızı,
Sanki güvertede kaptanın kızı.
Saçını savurur akşam ayazı,
Ummanlar içinde balalar gördüm,
Rüyalar içinde hülyalar gördüm.....
Mikdadî ayrılmak çetin ve zordu
Hayal değil bunlar gözlerim gördü
Orada olanlar dünyadan sordu
Dünyada sadece belalar gördüm
Rüyalar içinde, hülyalar gördüm
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Egoist!
Çok kalın kafalıdır atıl durur işlemez
Çare değiştirmektir bunun başka yolu yok!
Hep kendi ile meşgul başka bir şey düşlemez
Egoistin biridir, onun sağı solu yok!
Isırgan otu ne ki ondan daha yakıcı
Umursamaz tutumu olukça can sıkıcı
O kadar boşboğaz ki moralleri yıkıcı
Edepli söz demeye lisanı yok dili yok!
Lâkırdı ebesidir maval uydurup durur
Zaten kaktüs dillidir her dem bel altı vurur
Çıkarı zedelense azgınlaşır kudurur!
İşi ye, iç, gül, oyna, sanki başka rolü yok!
Dik durmaz hep diklenir kibir eder çökemez
Ona sorsan hiç kimse bileğini bükemez
Böyle biri çıksa da kıskanır hiç çekemez
İçin, için yanar da ateşi var külü yok!
Asla fırsat tanımaz meydan ona kalırsa
Susması mümkün değil eğer sözü alırsa
Ukalanın tekidir dinleyeni bulursa
Ne hikmetler yumurtlar kümesi yok folu yok!
Der Mikdadi ben yazdım bu tipi herkes tanır!
O kadar zevzektir ki dinleyenler usanır
Kendi mahallesinde kendini bir şey sanır!
Deplasmanda ZAVALLI henüz hiçbir golü yok!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-ehli sünnete savaş açanlara!
Akıl yürütüyorlar akait alanında
"yenilikçi" soytarı softalar atar durur!
İbrahim’i din derken din yıkma planında
Hak din İslam’dır ancak dine din katar durur!
İslamî kılıflara büründürüp sözleri
Aman dikkatli olun aldatmasın sizleri
Dışı bizden görünür nifak dolu özleri
Sırat-ı müstekımin önünde yatar durur!
Mezhebi inkar eder İslam’da şu bu derken!
Şükür ehli ilim var maskeler düşmüş erken
Yetmiş üç fırka olduk yüce dinimiz bir’ken
İnsanlar birbirine cahilce çatar durur!
Bile, bile yakmışlar ateşini fitilin
Kalpler nefretle dolmuş sayesinde batılın
İnsan kaptansız gemi, bir mezhebe katılın!
Alim sanılan zatlar dinini satar durur!
Tashih edeyim derken çukur eşer bu densiz
Ehli sünnet yoluna mayın döşer bu densiz
Mikrofonu bulunca söyler şişer bu densiz
Batılı kusup durur gerçeği yutar durur!
Der Mikdadi akıldır Resulü efendisi
Hadisleri yok saymış çoktur onun “indi”si
Zanna dayalı bir din uydurmuştur kendisi
Ehli sünnet dışında bir yolu tutar durur!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Eli kalem tutan yazarsa eğer
Eli kalem tutan yazarsa eğer
Sözlerin hakkını versin de yazsın
Özgürlüğe şayet verirse değer
Çevreyi etrafı görsün de yazsın
Saygıyı işleyip sevgi saçarak
Hoşgörü bağında güller açarak
Edebî sözleri bulup seçerek
Türkçenin sırrına ersin de yazsın
Şiire tat versin okkalı sözü
Acı konuşanlar kaçırır dozu
Okunduğu zaman kızarır yüzü
Önce benliğini yersin de yazsın
Çok düşünsün, aklı serinde olsun
Baltaları gömsün derinde olsun
Taşlarsa da yerli yerinde olsun
Oku düz yayını gersin de yazsın
Yararlı olmalı yazılan şiir
Bal diye sunduğu çıkmasın zehir
Doğru varsa yazsın etmesin tehir
Onu göz önüne sersin de yazsın
Mikdadî der yazdım burası yerim
Boş sözler yazana veremem pirim
Bilmiyorsa eğer susmalı derim
Şairler safına girsin de yazsın
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Elim boş!
Ölçtüm biçtim, hiç bir hesap tutmadı
Geldim, gördüm, gidiyorum, elim boş
Dünya işi hiç aklıma yatmadı
Aldım verdim, gidiyorum, elim boş
Zarardayım hesapta giderimce
Ağlayışım paralel kederimce
Ömrümce, ben dünyada kaderimce
Kaldım, durdum, gidiyorum elim boş
Günahlarım karadırlar karadan
Tek ümudum bağışlasın Yaradan
Amelimi bulmak için buradan
Saldım, sürdüm gidiyorum elim boş
Kuruntular doldurmuştu döşümü
Neye yarar akıtsam da yaşımı
Pişman olup kayalara başımı
Çaldım, vurdum gidiyorum elim boş
Hesabı zor, sorulsa her günahın
Sorsa Allah olmaz senin iflahın
Rahmetini bize yüce Allah’ın
Bildim, sordum, gidiyorum elim boş
Mikdadi der doğmadık ki kazara
Kefen almak için girdim pazara
Amel sandığı, denilen mezara
Öldüm, girdim gidiyorum elim boş
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-En büyük fitne!
Fitnenin çoğu sözde hocalardan geliyor!
Mikrofonu bulmasın çatarlar hiç korkmadan!
İşleri yokmuş gibi birbirini eliyor
Meşhur olma adına satarlar hiç korkmadan!
Allâme kesiliyor, kıyamet alâmeti!
Bitmiyor kınaması, sonsuzdur melâmeti
Onlara kulak veren kalır mı selâmeti?
Anında cehenneme atarlar hiç korkmadan!
Gözyaşına bakmazlar zaten yoktur önemin!
Kimi cennet simsarı, kimi de cehennemin
Sözde âlimler böyle, hele şu son dönemin!
Dine farklı yorumlar katarlar hiç korkmadan!
Bazı cüretkâr zatlar dinde yenilik diyor!
Ehlisünnet dışında bir yol tutmuş gidiyor
Mezhep saliklerini, şirkle tehdit ediyor!
Doğru yol kavşağına yatarlar hiç korkmadan!
İslâm'a ve imana bunlar savaş açmışlar
Din-i İslâm'ı sanki ifsada ant içmişler
Dünyanın her yerine fitne fesat saçmışlar
Sıra dışı bir yolu tutarlar hiç korkmadan!
Der Mikdadî fark etmez sarıklı, föterlisi!
Sapık olduktan sonra yabancısı yerlisi
Unvan âlim de olsa, şerlilerin şerlisi
En büyük günahlara batarlar hiç korkmadan!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-En büyük nimet
En büyük nimettir Allahı zikir
Mizanı doldurur Elhamdü-lillâh
Yetmiş yıl ibadet, bir anlık fikir
Peygamber bildirir Elhamdü-lillâh
Yüce Allah seni var etti yoktan
Dileseydi helak ederdi çoktan
Nefsine kul olma ayrılma Haktan
Şeytanlar çıldırır Elhamdü-lillâh!
Boşa kürek çekme dinini öğren!
Bir gün öleceksin yok başka çaren
İslam bir gemidir kurtulur giren
Bu seni güldürür Elhamdü-lillâh!
Her şeyi kuşattı O’nun rahmeti
Müjdelenmiş Muhammedin ümmeti
Bu yolda çekersen eğer zahmeti
Salih kul oldurur Elhamdü-lillâh!
Sayısız nimetler ihsan eyledi
Saysanız saymakla bitmez söyledi
Kardeşim şu nefsin sana neyledi?
Bu seni yıldırır Elhamdü-lillâh!
Şimdi inanırsan sevap alırsın
Yarın inanırsan yaya kalırsın
Son pişmanlık fayda vermez,bilirsin
Sacını yoldurur, Elhamdü-lillâh!
Der Mikdadî ölür hem kelli felli
Yaşına bakılmaz otuz, kırk, elli
İmanlı yaşarsan netice belli
İmanla öldürür Elhamdü-lillâh!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-enisan ta kilitza enisan ta çayira
Enisan ta kilitza enisan ta çayira
Asemune metesas, to merak kolizime
Ey kidi ta beziya borbatun sa bayira
Plestiya istibağo kabiyos cilizime
Ntemofa ta raşiya ey kidi kriyo nero
Azahances nto binum eteroyen etero
Bola e garibefta ulo sozromo tero
E zeseme to gurbet bode na elizime
Emro estivazame kuriya ce zaziya
Kapos e fortusane alateno kalziya
Banda kruğune sonum aykidi e beziya
Asaftume tabsomo to tzumat ulizime
Merotade emena ta derdam ine bola
Bonune ta muşiyam kala ucime kala
Tromazo antağveno eksunces ğala ğala
Elebo ta kilitza ireyha dilizime
Avuto o beğrafse eğo emune eğo
Ecirose to harti uksero ntenaleğo
E bemina saksena banta kahmece kleğo
Ema staz asomatim To zakrim alizime
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Er kişi!
Devr-i âlem devranını bitirir
Gün aynıdır dün aynıdır an aynı
Ondan alır yine ona getirir
Yön aynıdır ön aynıdır son aynı!
Tadar ölüm acısını her kişi
Bu gerçektir kurtulamaz bir kişi
Ünvanları düşer olur er kişi
Kan aynıdır gen aynıdır ten aynı!
Nice paşa seraskere askere
Dünya fani kasılmasın boş yere
En sonunda herkes dönüşür ere
Ün aynıdır şan aynıdır san aynı!
Der Mikdadî bu dünyada zevk alan
Şunu bilsin geçicidir yok kalan
Ölüp gider lakin olmaz yok olan
Cin aynıdır İn’ aynıdır can aynı
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Erbab-ı kelam
Sözün bittiği yerde insana bir hal olur
Yine de sözcükleri dizer erbab-ı kel&#515; m
Ne kadar edip olsa bazen insan lal olur
Şaşkınlık deryasında yüzer erbab-ı kel&#515; m
Fuzuli konuşmanın bedeli çok ağırdır
Kel kâhya susmak bilmez herkes ile öğürdür
Artık ondan sonrası hep kulaklar sağırdır
Sadece hadsizlerden bezer erbab-ı kel&#515; m
Cahillerin aksine bağırmaz haklı olan
Az söyleyip öz söyler düşünür aklı olan
Er geç tezahür eder manada saklı olan
Alnı açık başı dik gezer erbab-ı kel&#515; m
Gürültü olsun diye düşünmeden azanlar
Boş teneke misali çok konuşur az anlar
Bir susuş bin cümleyi özetler bazı anlar
Gerekince ağzını büzer erbab-ı kel&#515; m
Ego denen canavar esir olur cüceye
Kelime lime lime hayat verir heceye
Mevzu karmakarışık dönmüşken bilmeceye
İmkânsız muammayı çözer erbab-ı kel&#515; m
Der Mikdadi yazarak anlatır meramını
Ustalıkla düzenler bireysel kuramını
Satır aralarında gizletir dramını
Son noktanın yerini sezer erbab-ı kel&#515; m
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Eskitti
Gittiğim yerlerde gezip dolaştım
Beni yollar değil, yıllar eskitti
Nice sıkıntıya derde bulaştım
Beni kullar değil, haller eskitti
Farkına varmadım hayat hızlıydı
Bazen hüzünlüydü bazen hazlıydı
Ellerim kanadı diken gizliydi
Beni güller değil, dallar eskitti
Zararla ulaştım dünden bu güne
Utanırım dönüp bakınca düne
Hep kürek salladım aksi bir yöne
Beni göller değil, sallar eskitti
Öyle ağır bir yük sırtıma bindi
Rüzgarım kesildi fırtına dindi
Ateş sönüverdi küllerim sindi
Beni küller değil, yeller eskitti
Yaş kemale ermiş yorgunum artık
El ayak tutmuyor durgunum artık
Kem sözlerden hayli kırgınım artık
Beni eller değil diller eskitti
Mikdadi Rabbime ayandır halim
Eller hoş sanırken nefsine zalim!
Yarar sağlamadı yaptığım talim
Beni ballar değil yallar eskitti
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-eşeğin işini öküz alınca
Eşeğin işini öküz alınca
Dünya altüst olmuş bundan ötürü
Öküz, cahil kalmış işe dalınca
Sanki hep işleri almış götürü
İthal boğa gelmiş kapanmış hara
Eşekler çalışmış görünce para!
Mantar gibi bitmiş her yerden sera
Sekteye uğramış tarım kültürü!
Çaktırmadan olmuş hep azar, azar
İşte böyle insan mezarın kazar
Her köşede vardır organik pazar
En fahiş fiyatta böcekli türü!
Eş-Ek dedik ancak eşek ekmedi
İnat etti suyu bile çekmedi
Ne sopa ne dayak ona sökmedi
Kalmadı eşeğin artık hatırı
Sadece bir kere bitiyor mısır
Farkına varmadan alındık esir
Hormonlu ürünler ediyor kısır
Yarışa sokarlar şimdi katırı
Anlayın ne için ederiz biz ah
Dünya işlerimiz kara bir mizah
Dedim birkaç şeyi edeyim izah
Der Mikdadi yazdım birkaç satırı
Ozan Mikdad
Mikdat Bal
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a-Eşkıya
İnsan bir şekil alır, yediğinin eseri
Helal yerse saittir, haram yerse eşkıya
Bildiğinin sultanı dediğinin esiri
Doğru derse sadıktır yalan derse eşkıya
Gizlenip arkasında kuyruklu yalanların
Yetimlerin hakkından habersiz olanların
Devletin malı deniz deyip de calanların
Hatayla yapsa ahmak, aklı erse eşkıya
İstismar alanında usta olduğu halde
Hırsız der, hem de bunu yalan bildiği halde
En yüksek seviyede aylık aldığı halde
Milletin vergisiyle sefa sürse eşkıya
Sanki bu memleketin parası çokmuş gibi
Çekilişte piyango kendine çıkmış gibi
Milyonları harçayıp hiç bir şey yokmuş gibi
Eğer bunu kendine bir hak görse eşkıya
Der Mikdadi utanmaz üstelik yapar caka
Zeytinyağı misali hep üste çıka çıka
Hakkımı kullandım der yüzsüzce baka baka
Pişkince utanmadan cevap verse eşkıya
....Arılar bala konar sinek konar dışkıya
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Evladım var diye!
Evladım var diye güvenme sakın
Öküz gibi bakar, halini sormaz!
Uzakta dursa da, olsa da yakın!
İş verirsin diye, diyalog kurmaz!
Diyelim ki gençtir, cahildir toydur
İster kitaptan de istersen uydur
Fırsatını bulup çıtlayıp duydur
Hikmetli söz dersin, kafayı yormaz
Çiğnenir hunharca ilahi akit
Öyle bir devir ki insanlık sakıt
Her zaman işi var ayırmaz vakit
Dostları arasa, onları kırmaz
Düşünme Mikdadî yoksa bunarsın
Artık bir gayzerle iki pınarsın
Bir köşede için, için yanarsın
Ziyaret etse de yanında durmaz!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Evlat Terbiyesi
Kimliği oluşturan aile bağlarıdır
Babayı model insan seçer evlatlarımız
En verimli dönemi çocukluk çağlarıdır
Çeşitli evrelerden geçer evlatlarımız!
O halde ey Müslüman süreklidir görevin
Allah ve Resulü’nü tanıtmaktır ödevin
Çünkü anne babadır öğretmeni her evin
Elinden ab-ı hayat içer evlatlarımız
Mutlaka okutmalı Kur’an kalplere cila
Zeki olup Kur’anı ezberlerse ne âlâ
İstidadı yok ise yapacak iş var hâlâ
Allah’ın kitabını açar evlatlarımız
İyi terbiye alan faydalı bir fert olur
Baba vefalı ise evladı da mert olur
Eğer baba hoyratsa hâsılatı dert olur
Babanın ektiğini biçer evlatlarımız!
Zerrece çelişmeden kendi kültürü ile
Yetiştirmek gerekir İslâm şuuru ile
Kur’anı ezberleyip Allah’ın nuru ile
Aydınlanınca ışık saçar evlatlarımız
Böyle yetişen evlat engin olur saygısı
Değerli ziynetidir edep, hayâ duygusu
Buna sahip olanın olmaz dünya kaygısı
Ölmeden de Cennete göçer evlatlarımız
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-evlat terbiyesi Öğüt
Ağaç yaşken eğilir öyle demiş atalar
Bunun geçerliliği maşrıktan garba olur
Elbet karşına çıkar işlediğin hatalar
Eğmezsen seni eğer, büyür de zorba olur
Hiçbir şey yapamazsan tabiatı alıştır
Cam değil ki kırılsın, korkma bazen çalıştır
Kırda bayırda gezdir kaslarını geliştir
Bilgisayar başında şişer de kırba olur!
Şükür, teşekkür ile olmaz ise aşına!
Şımartırsan bozulur bela olur başına!
Acıyıp bakmaz senin gözlerinin yaşına!
Pişmanlık fayda vermez gözlerin torba olur!
Telefonla bırakma tek başına odaya
Öyle bir eğitim ver teslim olsun Hüda’ya
Sana isyan eylemez kapılıp da modaya
Evladın hayırlısı üstünde urba olur!
Der Mikdadî ilgilen günahsız sabi iken
Ona iyi örnek ol babaya tabi iken
İlla okusun diye zorlama gabi iken
Bir meslek öğretirsen, tasında çorba olur!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Evlikik programları kapatılsın ya da RETÜK kapatılsın
Herkes şikayet eder seyredip bakanlar da
Dur demek kime düşer rezaleti durdurun!
Vatandaş bıktım diyor, biliyor Bakanlar’da
Medyada devam eden bu laneti durdurun!
Hiçbirinin bir zerre toplumsal yararı yok
Aile birliğini kökünden yıkmaktadır
Düşmanın silahından inanın zararı çok!
Neslimiz yok oluyor nereye bakmaktadır?
İzlemeyin diyecek çıkıp da bazıları
Vereceğiniz cevap bundan mı ibarettir?
Sürekli savsaklarlar yazılan yazıları
Bu tavrınız milletin aklına hakarettir!
Reklamlar veriliyor, çoluk çocuk izliyor
Rencide oluyorlar, ar damarı da çatlar
Acaba RETÜK böyle bir şeyi mi özlüyor
Yapmayın, sonra mayın avucumuzda patlar
Bir sürü kadın-erkek güpe gündüz açıkca
Ekmek su ister gibi kırıtır birbirine
Biriyle anlaşmışken satıverir kancıkça
“Elektrik alamadım” der gerine gerine
Kendini beğenmişler ukala takımları
Yorum yapıp dururlar gülerek yılışarak
Ağzından salya akar ekside rakımları
Sözde aralarını bulmaya çalışarak
Maddiyat ön planda tutuluyor orada
Arttıran alır gibi sanki bir müzayede
Nanelerin her türü yutuluyor orada
Onları seyredenler fıttırır bu sayede
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Evlilik programlarındaki rezillikler!
Hayâsızlık yayılmış ayıp bir şey kalmamış
Bir kahve ister gibi evlenelim “der” sapık!
Elektrik almamış derken onu almamış
Sırada bekleyen çok başka nane “yer” sapık!
Biri sepetlenince başka biri atanır
Her kim ne derse desin güzelleri o tanır!
Ne ar bilir ne haya ne yaşından utanır!
Yüzünde meymenet yok her tarafı şer sapık!
Tarlası bahçesi var bir kaç dönüm çaylığı
Evi arabası var emeklilik aylığı
Hiç farkına varmadan sömürülür toyluğu
Soyulmaya layıksın neyin varsa “ver” sapık!
Ava çıkar adaylar mala mülke paraya
Adamı rezil eder çevirir maskaraya!
Beraber konuşurken biri girer araya
Talipleri çoğalmış asabını “ger” sapık!
Eğer birbirlerini çekiçi bulurlarsa
Hep adaylar ellenip ikisi kalırlarsa
Beraber çıkmak için bir karar alırlarsa
Alkışlıyor onları orada ki “her” sapık!
Der Mikdadî cahili bir mal gibi güderler
Şov icabı ey gafil seni rezil ederler!
Sonra kalkıp oradan başkasıyla giderler
İstersen neyin varsa yollarına “ser” sapık!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-evrim Teorisi!
Evrim Teorisi!
Aslım maymun, neslim maymun diyene
Hayvan oğlu hayvan desem kızar mı? !
Bizi taklit edip urba giyene
Bir kuyruğu var mı, varsa uzar mı?
Evrime yeter mi zaman ya mehil
Vahşi maymun konuşur bak çok ehil
İşkembeden atar durur bu cahil
Peygamberi bir İngiliz yazar mı?
Hep saçmalar bitmez onun hatası
Kahrolası çamurlara batası!
Kazılarda bulunmuş mu atası
Kitabesi tarihten bir mezar mı?
Bilmiyor ki ne kader ne kazayı
Fitneleri dolduruyor uzayı
Kesip biçer çirkin diye azayı
İnsan olan hilkatini bozar mı?
İnsanlığa kesin savaş açmıştır
Hayvanlığı rızasıyla seçmiştir
Çok alçalmış onları da geçmiştir
İnsan olan sapıtarak azar mı?
Der Mikdadi insanlıktan mı bezdi?
Dört ayaktı, nasıl dikilip gezdi?
Sahip çıkın, şu hayvanı kim çözdü?
Hayvan olan öyle gezer tozar mı?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ey Allah’ım!
Ey Allah’ım!
Ey Allah’ım yanlız sana muhtacım
Namertlere kul eyleme Allah’ım!
Hidayet et İslâm olsun minhacım
Küfrü bana yol eyleme Allah’ım!
Rahmetin bol, hazinen bol Ya Kerim
Senden gelen her ne gelse, çekerim
Rahmetini umarım yaş dökerim
Engelimi pul eyleme Allah’ım!
Sana layık kullarına dahil et
Kur’anı bir gemi dini sahil et
Mü’min yaşat cennetine rahil et
Ateşinde kül eyleme Allah’ım!
Yaşarken hayırlı bir insan eyle
Rahmetini bizlere ihsan eyle!
Kelime-i tevhidi asan eyle!
Son nefeste lâl eyleme Allah’ım!
Hem afiyet hem sıhhat ver, hem fikir
Hem kanaat, hem iktisat hem şükür
Hem ibadet aşkı bana hem zikir
Beni gafil BAL eyleme Allah’ım!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ey Allah’ın Resulü
Yerde gökte övülensin Ya Muhammed Mustafa
Hem elçisin hem bir kulsun ey Allah’ın resulü
Uyulansın, sevilensin Ya Muhammed Mustafa!
Rehberimiz hem bir yol’sun ey Allah’ın resulü
Lâ ilahe illellah’tır anahtarı cennetin
Muhammedün Resullüllah deyip açar ümmetin
Şefaatin zirvesidir Âlemlere rahmetin
Sana salat selam olsun ey Allah’ın resulü
Biliriz bize düşkünsün Yüce Allah duyurmuş
Sıkıntıya düşerseniz onu üzer buyurmuş
Seni bize göndermekle Allah bizi kayırmış
Müminlere kanat, kolsun ey Allah’ın resulü!
Kur’an sana inmiş ancak sahiplendi bir güruh
Sünnet dışı tevil eder ne hikmet var ne de ruh
Allah’a havale ettik ne tüh deriz ne de yuh
Fasıklar saçını yolsun ey Allah’ın resulü!
Boş döndüğü vakî değil, senden bir şey soranın
İnsanoğlu bakî değil mihmanıdır buranın
Sana uyan şakî değil, talibidir Kur’anın
Gönlümüz sevginle dolsun ey Allah’ın resulü!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ey gencim
Ey gencim dinlersen, bir kaç sözüm var
Dünya kalleş olsa, sen namert olma!
Yapıcı ol, buna çok ta lüzum var!
Dertlerimiz çoktur, sen de dert olma!
Bazı genç var merttir, çoktur saygısı
Bazı genç var serttir, yoktur kaygısı
Bazı genç var derttir, ölmüş duygusu
Yumuşak ol, sakın ola sert olma!
Tarihini, geçmişini dünü bil
Etrafa bak, çevreye bak, günü bil
Sen davanı anlatırken şunu bil
Adamlıktan ödün verip tart olma1
Biliyoruz canınızı sıkan var
Her manevi şeye karşı çıkan var
Ahlakını, kültürünü yıkan var
Sen onlara yardım eden fert olma!
Ah bir bilsen neler, neler oluyor
Göz dikenler, gözcüsünü yolluyor
Dikkatli ol düşman fırsat kolluyor
Gafletinden yere değen sırt olma!
Mikdadî der, akıllı ol saldırma
Sana gelmek isteyeni yıldırma
Sen olduğun gibi görün aldırma
Tavrın açık, seçik olsun art olma!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Eyvah ki eyvah!
Eyvah ki eyvah!
Gaflet ile ömrü bitiriyoruz
Nereye gideriz eyvah ki eyvah
Nice hasletleri yitiriyoruz!
Taşkınlık ederiz eyvah ki eyvah!
Etrafımız dolu zayıf ve hasta
Dul, yetim, öksüzler, matemde yasta
Bizden başkasına yarene dosta
Gam ile kederiz eyvah ki eyvah
Şişirdik mideyi ceset yağ gibi
Dünyayı dolaştık viran bağ gibi
Sermaye kalmadı borçlar dağ gibi
Ne ile öderiz, eyvah ki eyvah
Nefis denen ego taşırttı bizi!
Şeytan avutarak şaşırttı bizi!
Yasak hudutları aşırttı bizi!
Yanlış iz güderiz eyvah ki eyvah!
Ey gafil ne diye uydun havana?
Avukatın yok ki baksın davana!
Mahşer kurulup da Yüce divana
Varınca ne deriz eyvah ki eyvah!
Mikdadi, zalime ne etsin Rahim
Öyle bir hal aldık bencillik muhim
Bir ömür yaşadık sonucu vahim
Hüsranız, hederiz eyvah ki eyvah!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Eyvallah demez bu halk!
Bize vatan, özgürlük mevzubahis olunca!
Tek bir millet oluruz ırk da hayrete kalır!
Serdengeçti milletim işi ele alınca
Dünya gıptayla bakar Türk de hayrete kalır!
İhanet edenlerin inlerine girilir
Kurdukları tuzaklar hepsi yere serilir
Bağrı yanık bir millet küllerinden dirilir
Garptan doğan güneşe şark da hayrete kalır!
Artık demokraside düzeltildi hatalar!
Türklerin sayesinde yükseltildi çıtalar
“Su akar yatağını bulur” diyor atalar
Mecrasında yol alır ark da, hayrete kalır!
Eyvallah demez bu halk hiçbir Allah kuluna
Vatan mevzubahisse bakmaz sağı soluna
Çeker arabasını koyar tankın yoluna
Böylesi çılgınlığa park da hayrete kalır!
Beraberlik ruhuyla her bir engel aşılır
Aynı amaç uğruna tek hedefe koşulur
Bazı fırıldakların hallerine şaşılır
Takibi mümkün değil çark da hayrete kalır!
Der Mikdadî bazısı bağlı kalmaz vefada
Eski tas eski hamam hala aynı kafada!
Müzmin hastalığı var çark eder her defada
Ara sıra şaşırtır fark da hayrete kalır!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Ezelden yaralıyım,
Dedin diyeceğini anlaşıldı meramın
Duyunca eyvah dedim, ne yürekler yanıyor
İlacı yok dünyada delik deşik yaramın
Ezelden yaralıyım, kanadıkça kanıyor
Bu gün virane olan şahaneydi şahane
Gönül kolay kırılır aramaz ki bahane
Sağlık var yaşıyorsun, aradığın daha ne?
Kıymeti bilinmeli hayat bizi sınıyor
Mutluluklar çok kısa bunlar da bize yetmez
Meşakkatli bu hayat insanın derdi bitmez
Cennette iskan eden dünyada rahat etmez
Dünyayı insanoğlu bir cennet mi sanıyor?
Onun için çocuklar ağlıyor beşiğinde
Budur Leyla’nın derdi, mecnunun, aşığın da
“Dünyada rahat yoktur” hadisin ışığında
İşte insan böylece geçmişini anıyor
Gözler Sema’ya doğru, bulutlar perde perde
Güneş battı ay da yok, hani yıldızlar nerde
Gönülde taht kuranlar aranırken her yerde
İnci gibi damlalar gözlerinden iniyor
Hazineler enkazdan daha da derindedir
Yeter ki umutlu ol inan ki yerindedir
Kuyuları çapala mutlaka birindedir
Çalışmayı bırakan elleri boş dönüyor
Akılla birleşmeli sevenlerin yüreği
Mecnun çöllere düştü görüldü mü ereği?
Yerine gelmez ise aşk derdinin gereği
Kapılanlar er ya geç, fıttırıyor bunuyor
Mikdadî der çok yandım bu yollarda yoruldum
Gençliğim boşa geçti bir güzele vuruldum
Zulme uğratıldım ben, memleketten sürüldüm
Gönlüme kurban oldum, aklım beni kınıyor
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Fanisin fani!
Bir nefes sonrayı kestiremezsin!
Hiç hayaller kurma fanisin fani
Agah olsan böyle estiremezsin!
Boş konuşup durma fanisin fani
Çalışıp çabala, helalden geçin!
Azami şekilde haramdan kaçın
Ahreti unutup sırf dünya için
Gel kafanı yorma fanisin fani
Niyetini bozma olan olacak
Mukadder hakkını herkes alacak
Nasibin ne ise seni bulacak
Fazlasını sorma fanisin fani
Arada sırada kendini yokla!
Hatalıysan onu tövbeyle pakla
İfşa etme sakın içinde sakla
Sen açığa vurma fanisin fani
Bir anlık tefekkür dünyaya değer
Başka her bir şeyi yalanmışmeğer
Rahmetle anılmak istersen eğer!
Sakın gönül kırma fanisin fani
Der Mikdadi asla düşmanlık etme
İslam barış demek intikam gütme
Kısas hakkın ancak ileri gitme
Son noktaya varma fanisin fani
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Farkı kalmadı
İnsanlar şaşırmış, değişmiş yönü!
Hayatın ölümün farkı kalmadı!
Bir o onu vurur bir de bu şunu
Mazlumun, zalimin farkı kalmadı!
Helali haramı araştıran yok
Kitabı okuyup, karıştıran yok
Kavgaya son verip, barıştıran yok
Gaddarın, halim’in farkı kalmadı!
Torpille rüşvetten şikâyet eder
Bir işi çıkarsa önce o öder
Bu işler böyledir, ne yapalım der
İhlâsın, çalımın farkı kalmadı!
Vergiyi kaçırır, tespih elinde
Bir hesabı vardır, her amelinde
Faizi çekerken, zikir dilinde
Riyanın filimin, farkı kalmadı!
Hepsi de bulaşmış, rüşvet, torpile
İşini yürütür, iltimas ile
Hacısı, hocası, müftüsü bile
Ümminin, âlimin farkı kalmadı!
Mikdadî der aman, yandı çıramız
Bize torpil yoksa, gelmez sıramız
Alınır mutlaka bir kaç liramız
Malının, malımın farkı kalmadı!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Felaha er!
Kainatta her şey Allah’ı anar
Bu engin imanla dol felaha er!
Bu yolda Rabbimiz kulları sınar
Gafil olma agah ol felaha er!
İki ana yol var, Hak ile batıl
İmtihanın budur birine katıl
Dosdoğru yolu seç cennete atıl
Bu nurlu caddeyi bul, felaha er!
Yol ömür, yolcu da insanın kendi
Onun yol azığı ameli, fendi
Görür ki aniden yolu tükendi
Bazen tefekküre dal felaha er!
Mutlaka huzura gelir her nefis
Yaşadığı gibi ölür her nefis
Ne göndermiş ise bulur her nefis
Kendine bir şeyler sal felaha er!
İnananın kalbi nurlu ve paktır
Öldüğünde onun yüzü de aktır
Allah’ın varlığı, birliği Haktır
O’na inan O’nu bil felaha er!
Allah’ı bir bilmek bir kula yetmez
Teslim olmak da var, ibadet bitmez
Ölünce pişmanlık hiç fayda etmez
Tövbeyle, imanla öl felaha er!
Hazreti Muhammed onun kuludur
Sünnetleri peygamberin yoludur
Tövbenin faydası kula uludur
Gözünün yaşını sil felaha er!
Son verip şüpheye su-i zanlara
Bir kulak verelim şu ezanlara
Kanmayın medyatik borazanlara
İlmi kaynağından al felaha er!
İnanıp şehadet ettikten sonra
Vade dolup ömür bittikten sonra
Gösterdiği yoldan gittikten sonra
O mübarek yolda kal felaha er!
Günahı affolur her tövbe eden
Yolunu düzeltip dosdoğru giden
Onun yanmasına kalmaz bir neden
Bunu yap ey Mikdat BAL felaha er!
Şair Mikdat BAL
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Mikdat Bal
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a-Felek denen uyduruk!
Felek denen uyduruk!
Bahtım kara, bir kerecik yüzüme!
Gül ne olur, felek denen uyduruk!
İtirazım yoktur alın yazıma!
Bil ne olur, felek denen uyduruk!
Hasta oldum aldırtmadın hapımı
Güldürtmedin şenletmedin yapımı
Ele güldün bir kere de kapımı
Çal ne olur, felek denen uyduruk!
Ne katıymış, ne vicdansız, ne kafir
Bana taşı verdi ele de safir
Bir gece de bizim evde misafir
Kal ne olur, felek denen uyduruk!
Ne ettim ki benden haksız öç alma
Ya adil ol, ya da kaybol hiç olma
Ömür boyu çok beklettin geç kalma
Gel ne olur, felek denen uyduruk!
Yeter artık kurcalama zihnimi
Ya da bir gül, gider benim vehmimi
Esirgeme hakkım olan sehmimi
Böl ne olur, felek denen uyduruk!
Der Mikdadî yük etmişim bu gamı
Bana işi ele verdin makamı
Yeter artık bırak benim yakamı
Öl ne olur, felek denen uyduruk!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Affet Allahım affet
Bitti bende hevesler
Bir mekan beni sesler
Değişecek adresler
Affet Allahım affet
Artık yaklaştı ölüm
Nefsime ettim zulüm
Çok günahkar bir kulum
Affet Allahım affet
Bu gidiş değil bitiş
Bu gidiş Hakka gidiş
Rabbim sana kaldı iş
Affet Allahım affet
Bir canım var vereyim
Rahmetine ereyim
Günahkar biçareyim
Affet Allahım affet
Ben hazırım ölmeye
Huzuruna gelmeye
Rahmetine ermeye
Affet Allahım affet
Her şeyi bilen sensin
Günahı silen sensin
Akla ilk gelen sensin
Affet Allahım affet
Sen affet Mikdat kulu
Defteri günah dolu
Sana ulaştı yolu
Affet Allahım affet
Mikdat Bal
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Affetti! (Şehit anasının feryadı)
Bu devleti yönetenler bilesin
Seni benden alanları affetti
Vatan için bayrak için ölesin!
Çıyanları yılanları affetti
Ah şehidim şimdi anan ağlar da
Fırat gibi göz yaşalarım çağlar da
Hem şehirde, hem köyde, hem dağlarda
Vahşet dehşet salanları affetti
Boş yere mi başınızı yediler
Birlik olmuş farelerle kedier
Demokrasi açılımı dediler
Unutturup olanları affetti
Dindirmeden yüreğimin yasını
Arkasına almış, medya basını
Atıırdılar kafamızın tasını
Üstünüze dalanları, affetti
Bizi kötü lakaplarla sesleyip
Bölücülük fitnesini süsleyip
Teröristi ülkesinde besleyip
İçimize salanları affetti
Onca zehir gönlümüze zerkedip
Tek milletken iki deyip şirkedip
Kaçanların arkasını terkedip
Dağda geri kalanları affetti
Ah şehidim kemiklerin sızlıyor
Bunca zulmü arşı ala izliyor
İşbirlikçi niyetini gizliyor
Seni benden çalanarı affetti
Mikdat Bal
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Affeyle Ya Rab!
Sen affedicisin affı seversin
Bizleri bağışla, affeyle Ya Rab!
Tövbe edenleri sever översin
Tövbe ettik bizi affeyle Ya Rab!
Razı olmadığın işleri yaptık
Gunahlara daldık ihlastan saptık
Bitatlere uyduk sünnetten koptuk
Gafursun Rahimsin affeyle Ya Rab!
Lutfunu umarak kapına geldik
Mescidine koştuk yapına geldik
Şefatçi bildik Nebine geldik
Nebine bağışla affeyle Ya Rab!
Hidayet üzere daim et bizi
Komşu akrabaya rahim et bizi
Dininden kaydırtma kaim et bizi
Nurunu eksiltme affeyle Ya Rab!
Rabbim şu kulların hep sana muhtaç
Kur’an’ın nuruyla gönlümüzü aç
Meccanen bağışla rahmetini saç
Bizi rahmetinle affeyle Ya Rab!
İman nuru ile doldur bizleri
Müslüman yaşatıp güldür bizleri
Müslüman olarak öldür bizleri
Yolundan ayırma affeyle Ya Rab!
Mikdat Bal
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a-Firavunun torunları, yuh size!
Davar demem, hayvandan da aşağı
Amerika, ingilizin uşağı
Arapların despot lider yavşağı
Orta doğu sorunları, yuh size!
Batı zahmet edip dönüp bakmıyor
Müslümanım diyen gıkı çıkmıyor
Mısır’daki ihanetten bıkmıyor
Firavunun torunları, yuh size!
Satılmışlar hep zalimin yanında
Sessiz kalır vahşet dehşet anında
Kıptilerin ihaneti kanında
Sürünesi burunları, yuh size!
Osmanlı’yı dün sırtından vurdunuz
El aleme peşkeş oldu yurdunuz
Filistine şimdi tuzak kurdunuz
Yok ettiniz yarınları, yuh size!
Amerika uşağıdır her zaman
Şahsiyetsiz liderlerden el aman
Zalimlerde ne vicdan var ne iman
Bu cihanın karunları, yuh size!
Halkınıza kininizi kustunuz
Müslümana ianeyi kıstınız
Yahudiye göz yumarak sustunuz
Öldürdünüz Harunları, yuh size!
Kokutuyor dünyamızı leşiniz
Ey İsrail alçaklıktır işiniz
Daha dündü kurumadı yaşınız
Unuttunuz fırınları, yuh size!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Fitne bırakmaz!
Kardeşlik uğruna öfkeni yutup
Barışmak istersin fitne bırakmaz
Aymazları ayıp elinden tutup
Erişmek istersin fitne bırakmaz
Her söylem, her eylem açık yoruma
Bir didişme başlar kurum kuruma
Haklıyken düşersin haksız duruma
Görüşmek istersin fitne bırakmaz
Gerilir cehreler döner sırtlar da
Herkesin kozları ayrı kartlarda
Aynı kurallarla eşit şartlarda
Yarışmak istersin fitne bırakmaz
Bübül güle konar kuzgunlar leşe
Eksik olmaz bizde şüphe, endişe
Halkın yararına yeni bir işe
Girişmek istersin fitne bırakmaz
Her türlü çabayı verdiğin halde
Haini çepçevre sardığın halde
İnlerine kadar vardığın halde
Vuruşmak istersin fitne bırakmaz
Mikdadî sen de mi efkara daldın?
Bunları ne diye kaleme aldın?
Konuşmak gümüşse susmaksa altın
Karışmak istersin fitne bırakmaz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Fitne fırsat kolluyor!
Hüsn-i zan besleyerek birbirine yaklaşıp
İnsanları üzmekten sakınmamız gerekir!
Kardeşlik şuuruyla barışıp kuçaklaşıp!
Buna paralel tavır takınmamız gerekir!
Tefrikaya düşmeden yarışta hayır vardır
Barışın der dinimiz “barışta hayır vardır”
Zıd da olsa her türlü görüşte hayır vardır
İnsanları kırmaktan çekinmemiz gerekir!
Aşırıya kaçmadan orta bir yol tutmalı
Sağa sola çatmadan nezaketi gütmeli
En güzel bir şekilde mücadele etmeli
Etliye ve sütlüye dokunmamız gerekir!
Kimi tehdit ediyor, kimi parmak sallıyor
Kimi aldatmak için yalan mesaj yolluyor
İhtiyatlı olmalı fitne fırsat kolluyor
Dikkatlice etrafa bakınmamız gerekir!
Kardeşlik şemsiyesi altına girmeliyiz
Mazluma umut olup kol kanat germeliyiz
Onları koruyarak zalimi yermeliyiz
Bunu da yapamazsak yakınmamız gerekir!
Mikdadi ümitvar ol, umudu salmak olmaz
Vatan mevzubahisse bigâne kalmak olmaz
Hazırlıksız bir halde yangına dalmak olmaz
Üstümüze soğuk su dökünmemiz gerekir!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gafili ne bekler?
Her nefis tadacaktır ölecek canı olan
Vade dolduğu zaman alacak canı alan
Allah için varız biz, yoktur ebedi kalan
Ondan gelenler yine O’na döndürülecek
Korku her yanı sarar kapı çalındığında
Her zerresi hisseder canı alındığında
Hayatı sona erer ruhu salındığında
Yaşına bakmaksızın fer’i söndürülecek
İnsanların dilinde cenaze olur adı
İyi bir kimse ise minnetle olur yadı
Duruma göre çıkar ailenin feryadı
Yetimlerin gözyaşı nasıl dindirilecek
Falancı öldü diye Essela okunacak
Hazırlık başlayacak ceseti yıkanacak
Beyazlar giyinecek, beyazlar takınacak
Eli ayağı bağlı sala bindirilecek
Peşinden ağlayanlar saçını yolsa bile.
Yaz kış çamur fırtına mezar su dolsa bile
Buzlu karlı bir günde çok soğuk olsa bile
Tabuttan çıkarılıp kabre indirilecek
İnsanlar birer birer sona erince tören
Çekilir yavaş yavaş döner akraba yaren
Hazırlıklı olmalı en uzun yola giren
Çünkü bu uzun yola yalnız gönderilecek
Amelleri az ise keder üstüne keder
Öyle pişman olur ki ölümden daha beter
Gözleri toprak dolar böcekler hucüm eder
Kemiklerine kadar yenip sindirilecek
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Garip Anam!
Anam işe giderdi henüz şafak atınca
Akşam eve dönerdi ancak güneş batınca
Belki yerdi, çocuklar yemek yiyip yatınca
Çünkü onlar yemeden hiç bir şey yutamazdı
Kalan öteki işler bitmeden yatamazdı!
Tuttuğu iş bitmeden istirahat etmezdi
Yaz kış gece ve gündüz telaşları bitmezdi
O kadar işi vardı vakitleri yetmezdi
Günler yirmi dört saat günü uzatamazdı
Yorgunluğu bir türlü üstünden atamazdı!
Sırtında dolu sebet bebeği kucağında
Uçunda azık bağlı baltanın nacağın da
Babam önde yürürdü o günün sıcağında
Hiç bir şeyin uçundan lütfedip tutamazdı
Tutsaydı kılıbıkmış fiyaka satamazdı!
Ey gidi garip anam dünyada neler çekti
Küçüktüm hatırlarım nice gözyaşı döktü
O kadar yıprandı ki elliden sonra çöktü
Haz duyup hayatına mutluluk katamazdı
Kaderine razıydı kimseye çatamazdı!
Der Mikdadi özledim ah anam bu gün seni
Öksüz kalamk çok acı bulsam bile sekseni
Issızdır garip kaldı evimizin ekseni
Gerçekleri yazmadan ne desem yetemezdi
Meşakkatli hayatı cefasız bitemezdi
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-garip günlerim!
Garip günlerim!
Aylardır Terme’de kalmaktayım ben
Yatarak geçiyor garip günlerim!
Saçımı başımı yolmaktayım ben!
Tutarak geçiyor garip günlerim!
Çarşıya uymuyor evin hesabı
Zaten ince hesap bozar asabı
Doktorumun bana yazdığı hapı
Yutarak geçiyor garip günlerim!
Duyulmaz elbette acı feryadım
Sıhhat alabora bozuldu tadım
Mezarıma doğru her gün bir adım
Atarak geçiyor garip günlerim!
Eller düşeş atar bana da hep yek
Bu hayat yolunda bitmiyor kötek
Neler yazılmışsa onları tek, tek
Çatarak geçiyor garip günlerim!
Gülme bu halde dertten hüzünden
Üzüntü yaş olup akar gözünden
Nice yanlışlara bunun yüzünden
Batarak geçiyor garip günlerim!
Mikdadi bilir ki bu dünya yalan
Ötesidir beni dertlere salan
Değersiz dünyayı varsa bir alan
Satarak geçiyor garip günlerim!
Mikdat Bal
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A-gariplik
Çok bilen yanlış yapar, az bilenler yanılmaz
Alimi ayıplarlar hocam derler cahile!
Hafıza öyle bir şey bilinmeyen anılmaz
Zahire hükmedilir, bigâneyken dahile!
Nice değerler var ki satışı yok utanır!
Kendini yetiştirir yalnız ilme atanır
Ancak yakın çevresi ne bilir ne de tanır
Deryasında boğulur ulaşmadan sahile!
Akıllı bir şey dese hunharca susturulur
Çakallar korosuyla anında bastırılır
Garip kalır her zaman hayattan küstürülür
Maruz kalır nagehan onlarca müdahile
Der Mikdadî; rolü yok şu alemin sirkinde
Ha yaşamış ha ölmüş, kimse değil farkında
Darı bile sayılmaz değirmenin çarkında
Fani dünyada ömrü geçer ah-ı Vah ile
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Geceler!
Geceler zindan olmuş dön oyana bu yana
Kafamı toplayıp da uykuya dalabilsem!
Hep koyun sayıyorum, komik gelir duyana
Keçileri kaçırdım davarı bulabilsem!
Bazen derim kendime malihülya son bulsun
Hoş bir şey hatırlayıp içime neşe dolsun
Her anım her halime hamd-ü senalar olsun
Dünya beni bırakmış, ben onu salabilsem
Eski anılarımı yeni baştan yaşarım
Ne idim de ne oldum son halime şaşarım
Vesvese uyutmuyor bunu nasıl aşarım?
Olmaz ya, keşke olsa sizinle olabilsem!
Derdim dünya değil ki onu dilemiyorum
Beni hep meşgul eden nedir bilemiyorum
O takdirde sadede neden gelemiyorum?
Şu stresten kurtulup coşkuyla dolabilsem!
Tövbeyle affolunur çok da olsa cürümüm
Allah’ın Rahmeti bol diye olur yorumum
Hep beni aldatıyor şu çetrefil durumum
Son anımdan korkarım hep böyle kalabilsem!
Der Mikdadî yazınca güzel derim hoş derim
Nasılsa öleceksin menziline koş derim
Dünya kuruntuları fani derim boş derim
Uyku mağlup etmeden sabahı kılabilsem!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Geç artık!
Geçti benden sevdalık, yol göründü, el veda
Allaha ısmarladık, “dur” desen de geç artık!
Uzak dur ki yakmasın, matemlerle bu sevda
Başa gelen çekilir, “zor” desen de geç artık!
Geldi geçti başımdan, fırtınalı bir devir
Elinde midir sanki? Zamanı geri çevir!
Senden tek beklediğim, anlayışlı bir tavır
Gidişin yakar beni, “kor” desen de geç artık!
Zaman yıprattı beni, eskidim buruşuğum
Sükût-u hayaldeyim, özlemle karışığım
Dünyanın hali böyle kaderle barışığım
Talihim kara benim, “kör” desen de geç artık!
Bu öyle bir kâbus ki korkarım uyanamam
Beni bana terk etme ben buna dayanamam
İntihar edip kendim al kana boyanamam
Al eline piştovu “vur” desen de geç artık!
Senin sevgin gönlümde koca bir dünya idi
Bir araya gelmemiz, sadece hülya idi
Aramızda geçenler tatlı bir rüya idi
Gel bu rüyayı hayra “yor” desen de geç artık!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-geçen koca sene!
Her geçen yıl ölüme daha da yaklaşırken;
Doğum günü, yılbaşı kutlayan kutlayana
Bir kazanımmış gibi öpüşüp koklaşırken
Ölüm denen gerçeğe atlayan atlayana!
Geçen koca senenin yapmadan hesabını
Karının zararının tutmadan kitabını
Belki de yaşıyorken ömrün son etabını
Hasar üstüne hasar katlayan katlayana!
Hiç farkına varmadan şımarıp azıyorken
Sayısız nimetlerin içinde yüzüyorken
Ellerin ulaştığı nimete kızıyorken!
Hasedinden hırsından çatlayan çatlayana!
Ömür sermayesinin eridiğini görmez!
Vakit nakittir ama ona bir değer vermez
Bilir ki bu sefahat sonsuza kadar sürmez
Gözlerinin önünde kütleyen kütleyene!
Kendine dön ey gafil, dem bu demdir, an bu an!
Vaktin kıymetini bil emanettir hem bu can
Kendini gözden geçir beni ne sanırsan san!
Zaten doğru diyeni şutlayan şutlayana!
Der Mikdadi bazısı insanlıktan geçtiler
Dünyada hayvan gibi yalnız yiyip içtiler
Ahretin tarlasıyken ne ekip ne biçtiler
Meraya çevirdiler otlayan otlayana!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Geçerken ayakta merhaba demek
Geçerken ayakta merhaba demek
Hatır sormak ise, merhaba dostlar
Düşünmüş ya bu da ister çok emek
Kafa yormak ise merhaba dostlar
Nedir bu acele hey arkadaş hey
Selamı sabahı bilmiyor bu bey
Elini kaldırıp gösterdiği şey
Bir kaç parmak ise merhaba dostlar
Arayıp da sormaz ölsen yatakta
Ama çok uyanık karşı atakta
Beklerim gel diyor, görmüş sokakta
Eğer varmak ise merhaba dostlar
Kimseye dert değil çektiğin cefa
Sen dostlarım söyle günde bin defa
Bu mudur bir dosttan, dostuna vefa
Biraz durmak ise merhaba dostlar
Mikdadî! . Dostlukta kaldı mı değer?
Telefon edermiş, silinmiş meğer
Davet etti diye gitmezsen eğer
Gönül kırmak ise merhaba dostlar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-geçti ömrümüz!
Su gibi akarken durmadan ömür
İtile kakıla geçti ömrümüz!
Kimi kül olurken kimi de kömür
Yakıla, yakıla geçti ömrümüz!
Hayatı bir oyun, eğlence bildik
Ne doğru oynadık, ne doğru güldük
Yaşayalım dedik mademki geldik
Takıla, takıla geçti ömrümüz!
Önemli işleri aldık askıya
Direndik, gelmedik hiçbir baskıya
Eskiye, eskiye döndük eskiye
Döküle, döküle geçti ömrümüz!
Başın derde girer birisi ile
Ya verem ya kanser virüsü ile
Dertler, ızdıraplar sürüsü ile
Çekile, çekile geçti ömrümüz!
Olgunlaşıp daldan düşene kadar
Farkına varılmaz pişene kadar
Dostların bir çukur eşene kadar
Yıkıla, yıkıla geçti ömrümüz!
Ömrünü gayesiz ne diye harca!
Bu bir uyarıdır değil ki fırça
Ne yenisi kalır ne yedek parça
Söküle, söküle geçti ömrümüz!
Neden ömür böyle heba edilir?
Kulluk unutulup benlik güdülür
Eli boş gelinir boş mu gidilir?
Yok ola, yok ola geçti ömrümüz!
Der Mikdadi fani olan dünyada
Bizi dertten derde salan dünyada
Rahatı olmayan yalan dünyada
Sıkıla, sıkıla geçti ömrümüz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gel
İlim ışığında, Hakkı bularak,
Müslüman olarak,teslim olarak,
Allah’ın emrini, rehber alarak,
Necata adeta uça uça gel!
İbadede yönel, geçerek serden
Hemen Allah’a dön, olduğun yerden.
Seçme yetin varsa doğruyu şerden
Allah’ın nurunu, seçe seçe gel!
Ne büyük nimettir, İslam bu yapı,
İnanan herkese, açıktır kapı,
Seni tatmin etmez şarabı, hapı
Lazım değil deyip, saça saça gel!
Aklını kullanıp, doğruyu seçip,
Münkeri terkedip, şeytandan kaçıp,
Kalbini hoş tutup,benlikten geçip,
Ufalıp, küçülüp, cüce cüce gel!
Rabbine yalvarıp, bir ah çekerek,
Tövbe’yi ederken yaşlar dökerek
Umudu kesmeden, boyun bükerek
La Havle diyerek, yüce yüce gel!
Unutma müslüman bu hakikatı
Şairi okuyup, duy beyanatı,
Burada sunulan, abı hayatı,
Usu usul alıp, içe içe gel!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gel de kafayı yeme!
Değişmiyor hiç bir şey, devran akıp gidiyor
Hayat bizi üzüyor, gel de kafayı yeme!
Ütopya uydurulur, aklım çıkıp gidiyor
İnsanoğlu azıyor, gel de kafayı yeme!
Bir yanda çıkarcılar öte yanda hainler
Bir tarafta keklikler, diğer yanda şahinler
Felaket tellalları, kehanetler, kâhinler
Kafamızı bozuyor, gel de kafayı yeme!
İnsanlara bakarım, sevdikleri boş işler
Yesin içsin oynasın, sokaklara düşüşler
Dost sandığından gelir sırtımıza bu şişler
İkaz etsen kızıyor, gel de kafayı yeme!
İşbaşında olanlar kakışıp itişiyor
Hainler satılmışlar yan yana bitişiyor
Evlatlarımız asi, ahlaksız yetişiyor
Derimizi yüzüyor, gel de kafayı yeme!
Ne kadar hain varsa, ülkemize sürüldü
Polis ve askerimiz kahpelikle vuruldu
ABD’yi dost sandık dönekliği görüldü
Bize kuyu kazıyor, gel de kafayı yeme!
Gerek yok kehanete ne de hayaller kurup
Etrafına bakıp da biraz kafayı yorup
İlerde olacağı daha önceden görüp
Mikdadî hep yazıyor gel de kafayı yeme!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Gel diye yazdım!
Eline geçti mi yazdığım name
Eğer okuduysan gel diye yazdım
Gözüme bakarak almadım deme
Benim durumumu bil diye yazdım
Sözünde durmadın severim yine
Gönlümde yer yoktur öfkeye, kine
Gözlerim sel oldu yandı bu sine
Yüreğim kavruldu çöl diye yazdım
Gözlerim yollarda bakarım dedim
Sel oldum yoluna akarım dedim
Kendimi hasretle yakarım dedim
Ferhat ol dağları del diye yazdım
Gözler unutsa da şeklin cismini
Unutmak ne mümkün senin ismini
Bakıp da ağlarım soluk resmini
Senden başka herkes el diye yazdım
Seneler peş peşe aktı tükendi
Her biri gönlüme hasret ekendi
Gül değil birçoğu birer dikendi
Soldurur gülleri yel diye yazdım
Mikdadî der her gün yoluna baktım
Çok bekledim artık kalmadı vaktim
Bildiğin yerdeyim gemiyi yaktım
Kalmadı dönüşe yol diye yazdım
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Geldi geçti
Yıllardır ördüğüm ömür duvarı
Üst üste yığıldı yaş geldi geçti
Güzel yaşamadım yazı baharı
Güzünde uyandım kış geldi geçti
Kalmadı mecalim yaşarken kışı
Gönlüme taht kurdu firak ateşi
Söküldü ömrümün son köşe taşı
Mezara bir nişan taş geldi geçti
Ölmezmiş dünyada iyilik eden
Zaten kötülüğe yok ki tek neden
Dünyada mağurken bu naciz beden
Kurtlara ziyafet aş geldi geçti
İnsan yaptığından duymaz mı hicap
Yaşama gayesi ne idi acep
Ezanlar okunur verilmez icap
Yine akşam oldu beş geldi geçti
Mikdadi yolcuyum, mezarım sesler
Göğsümden zor çıkar kalan nefesler
Tükendi arzular, bitti hevesler
Emeller, hayaller düş geldi geçti
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gelişen DÜNYADA DEĞİŞEN İNSAN...Mikdadi OZAN-Osman ŞAHİN
Kalmadı merhamet kalmadı ülfet
Varsa kitaplarda yazıda kalmış
Hal hatır sormalar bu çağda külfet
Komşuluk yarenlik mazide kalmış….Ozan Mikdadî
İnsanoğlu düşmüş dünya derdine
Antika değerler kazıda kalmış
Nadiren rastlanır oldu merdine
Çok iken bu günler bazı da kalmış....Osman ŞAHİN
Kimi bu günleri inkişaf görür
Ben göremem bunda kıvanç ve gurur
Dedem anam babam aklıma vurur
Eski hatıralar güzide kalmış……..Ozan Mikdadî
Nostaljik geçmişin renkleri solmuş
"Dostların" yerini "Kanka'lar almış
Eyvallah'ın adı "bye bye" "cüss" olmuş
Algılar medyalar Yezide kalmış........Osman ŞAHİN
Kimi var kendini muktedir sezer
Külhanbeyi gibi kasılıp gezer
Hak hukuk tanımaz zayıfı ezer
Gücün alameti azıda kalmış……..Ozan Mikdadî
Herkes tek kişilik yaşar hayatı
Duyulmuyor "biz"in hazin feryadı
"Egozim"dir bunun adı soyadı
Değişik sıfatlar sezide kalmış........Osman ŞAHİN
Azılı çeteler dişleri keskin
Kimi egoisttir tanımaz miskin
Garibi fakiri kim etsin teskin
Garibanın aklı sızıda kalmış……..Ozan Mikdadî
Şairdir ediptir bilmez heceden..
Cehlin alimidir atar yüceden
Eser gürler yağmaz öter face'den
Boranı karı yok buzu da kalmış..........Osman ŞAHİN
Yürekler kaskatı dünya elemde
Bazısını yazdık birkaç kalemde
Şu gençlik uyuşmuş sosyal alemde
Onun heyecanı "Gezi'de" kalmış……..Ozan Mikdadî
Herkesin "Ayfon’u" odası ayrı
TiVi'si programı kesişmez gayrı
Annenin çocuğa olmuyor hayrı
Çünkü aklı fikri dizide kalmış.......Osman ŞAHİN
Ne dersen de herkes yolunu seçmiş
Mikdadî buradan gelip de geçmiş
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Ecel şerbetini dikleyip içmiş
Yazdığı şiirler sazı da kalmış……..Ozan Mikdadî
Osman der ki batsın bilişim çağın
Şükürsüz duasız tütmez ocağın
Bu gidişle kesmez bu kör bıçağın
Koyunlar kurtulmuş kuzu da kalmış........Osman ŞAHİN
Mikdat Bal
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a-Geliyorum Türkiye’m!
Seyri sefer ile sana uzandım
Geldim, hanlarında yer var mı bana?
Ömür gurbetinde elem kazandım
Öldüm, canlarında yer var mı bana?
Kalmadı hesabım gelir-giderle
Hiçbir kavgam yoktur benim kaderle
Özlemle, hicranla, gamla kederle
Doldum yanlarında yer var mı bana?
Durmam artık durmam bu cehennemde
Çok duygusal oldum bu son dönemde
Her yer bana vatan seni sinemde
Buldum şanlarında yer var mı bana?
Bu sevgi ezeldir, bu özlem yeni
Aç gönül kapını bekletme beni
Gece gündüzümde sadece seni
Bildim, anlarında yer var mı bana
Gümrükte bekletme açılsın serhat
Dindir gözyaşımı, dursun şu feryat
Aslı mısın bilmem, ama ben Ferhat
Oldum, sonlarında yer var mı bana
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gene yazdım
Bir çok konu ele aldım
Beni aştı gene yazdım
Hiç durmadan kalem çaldım
Gece beşti gene yazdım
Çok yoğundu duygularım
Bundan kaçtı uykularım
Şiir oldu kaygılarım
Kafam şişti gene yazdım
Hayatımın her dönemi
Değerlidir var önemi
Gurbet hasret cehennemi
Sinem pişti gene yazdım
Olgunlaştım kızmam dedim
Hiç kimseyi bozmam dedim
Bundan böyle yazmam dedim
Sabrım taştı gene yazdım
Tehlikeden yanlamadım
Zalimleri dinlemedim
Bu dünyayı anlamadım
Aklım şaştı gene yazdım
Yaş doldu avuçlarıma
Ateş döktüm içlerime
Kömür gibi saçlarıma
Aklar düştü gene yazdım
Bazen cezire tutuldum
Dosttur bilirken satıldım
Hak dedim öne atıldım
Gönlüm coştu gene yazdım
Dünya yalan ey Mikdatî!
Harcadın güç ve takati
Felekten yedim tokati
Dertler koştu gene yazdım
ozan mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gerçek dost!
Servetin kadardır senin değerin!
Eğer paran yoksa neye yararsın!
O zaman beş para etmez ciğerin
Ha varsın ha yoksun külli zararsın
Can ciğer görünür, gözü parsada!
Gerçek dostlar şimdi kara borsada
Sana hiç denk gelmez eğer varsa da!
Bulacağım diye hayal kurarsın!
Çaktırmadan hortum takar bazısı
Seni limon gibi sıkar bazısı
Velinimet diye bakar bazısı
İnsanlık mı kaldı, neyi ararsın?
İflas ettim dersen gerçek, farazi
Hiç kıymetin kalmaz kayar terazi
Tanıdığın herkes olur arazi!
Mahallende bile adres sorarsın?
Toslarsın bir yere ibre şasınca!
Yalınızsın artık derde düşünce
Bir de yaşın altmışı da aşınca
Düzler yokuş olur sarpa sararsın
Ey arkadaş şikayetin bitmez mi?
Aydın kişi iyimserlik gütmez mi?
Dost olarak sana Allah yetmez mi?
Mikdadi sen neye kafa yorarsın?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a---Gerçek dost!
Gerçek dost uyarandır tehlikeye göz yummaz
Yerinde ikaz eder uğramadan belaya
Gözetip kayırandır bundan bir çıkar ummaz
Dostluk kolay değildir almaz onu alaya
Bir hata gördüğünde gizlice ikaz eder
Acı söylese bile aralarında kalır!
Bunu sürekli yapmaz bu işi çok az eder
Üzülse de sorun yok hemen gönlünü alır
Öyle zamana geldik kalmadı hatır soran
Bir pula satar seni dost diye sandıkların
Hakiki dost arama cebinde yoksa paran
Birçok adamın olur doluysa sandıkların
Kankalar icat olmuş birbirini görmeyen!
Nerde eski dostluklar muhabbet eskidendi
Yolda rastlandığına selam bile vermeyen
Belki “Hello” “merhaba” selama eski dendi
Dostun varlıkta değil darlıkta belli olur
Her yüzüne gülenin hesabı sana uymaz
Dost dediğin bir iki “kanka” bin elli olur
Der Mikdadi düşüp de inlersen kimse duymaz
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gerçek mutluluk!
Mutluluğu Allah’tan başka şeye bağlayan
Peşinen kaybetmiştir asla huzur bulamaz!
En mutsuz kişi odur en çok odur ağlayan!
Ne yapsa bu dünyada muradını alamaz
Konumu, makamıyla övünen aldanmıştır
Kendi başarısına sevinen aldanmıştır
Dünyalık nimetlere güvenen aldanmıştır
Durumları değişir bir minvalde kalamaz!
Mal hırsına kapılıp beyhude yorulanlar
Allah’ın mülkü için çekişip darılanlar
Ahireti unutup dünyaya sarılanlar
Hayatı gergin geçer mesut, mutlu olamaz!
Gücü kendinde görüp, Allah'ı unutanlar
Helal haram demeden ne bulduysa yutanlar
Ben kazandım deyip de kendini avutanlar
Hayır için ahrete zerre bile salamaz!
Tövbe ile hakiki, salih mümin olunur
Karun gibi yaşayıp Harun gibi ölünür
Ebedi hayat için infakta kim bulunur!
Dönen Allah’a döner başka kapı çalamaz!
Der Mikdadi zenginlik güzeldir, azmamalı
Sözlerim bir ikazdı bana da kızmamalı
Geçici hayat için kafayı bozmamalı
Mümin uyanık olur gafletlere dalamaz!
Şair Mikdat bal
Mikdat Bal
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A-gerçek sevgi!
Gönülden, gönülle serbest dolaşım
Sevgi kapısından girmekle olur!
Yollar engebeli zordur ulaşım
Aracı dikkatli sürmekle olur!
Tatlı dilli olup bet söz etmeden!
Çalım çaka satıp kaş göz etmeden
Ayırım yapmadan fark gözetmeden
Herkese selamı vermekle olur!
İyilerin vardır hüsnü zanları
Aynı gözle bakar bütün canları
İnsanların çoktur eksik yanları
Güzel tarafını görmekle olur!
Öfkeyi kontrol edip yutarak
Empatiye biraz sabır katarak
Herkesi kendinden dertli tutarak
Kendi egosunu yermekle olur
Güzelleri sevmek olay değildir!
Güllere ulaşmak kolay değildir
Ebedi sabırdır, yıl ay değildir
Dikenine rağmen dermekle olur!
Sevenin naziği, zarifi budur!
İşte sevenlerin arifi budur
Hakiki sevginin tarifi budur
Yoluna her şeyi sermekle olur!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-gerçek yoksula Öğüt…….vezni Aher
Sabırlı ol vakarlı ol sızlanma geçim darsa
Vakarlı ol umutlu ol hal olur derdin varsa
Sızlanma hal olur ancak, iyi bak biri sorsa
Geçim darsa derdin varsa biri sorsa söz etme!
İnsanların iyileri halinden sorarlarsa
İyileri hacetini simanda görürlerse
Halinden simanda görüp, gizlice verirlerse
Sorarlarsa görürlerse verirlerse naz etme!
Sakın ola kibirlenme derim ki yoksulsan al
Kibirlenme çünkü günah sen fakir değilsen sal
Derim ki sen fakir isen, kerhen al olsa da bal
Yoksulsan al değilsen sal olsa da bal haz etme!
Aklında tut karşında ki insandır o da birey
Karşındaki senin ile eşittir olsa da bey
İnsandır eşittir yalnız, bekleme fazla bir şey
O da birey olsa da bey fazla bir şey gözetme!
Haksız yere dilenirsen çoğalmaz toplayarak
Dilenirsen haram olur ateşe zıplayarak,
Çoğalmaz ateşe dalıp, çıkılmaz hoplayarak
Toplayarak zıplayarak hoplayarak toz etme!
Der Mikdadi biliyorsan o halde sor, az soru
Biliyorsan biliyorsun birazcık haya bürü
O halde birazcık düşün, istersen karda yürü
Sor az soru haya bürü karda yürü iz etme!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-gibiydim
Gibiydim
Yellere kapılan yaprak misali
Savrulup uçarken konar gibiydim
Yağmurlara hasret toprak misali
Hararet saçarken yanar gibiydim
Ayazı soğuğu aştıktan sonra
Cemreler gönlüme düştükten sonra
Durum vaziyete şaştıktan sonra
Ne oluyor diye bunar gibiydim!
Lâle’yle sümbülü sardım gurbette
Umutla hasreti kardım gurbette
Aşılmaz bir yola girdim gurbette
Rüyamda yurduma döner gibiydim
Sema bulutluyken bahtı karalı
Bir anlık ışıktan gördüm meralı
Kalbimi çalıp da beni yaralı
Terk edip kaçarken donar gibiydim
Sevdaya kapılmak drammış bana
Tonlarca eziyet grammış bana
Bir bade mutluluk harammış bana
Başkası içerken kanar gibiydim
Der Mikdadi nice gurbette kaldım
Yeter artık deyip bir selâm saldım
Bir çiçekçi gördüm içeri daldım
Gülleri seçerken sunar gibiydim
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gönlü kasıp kavuran!
Ayrılıktır gönlü kasıp kavuran
Ölüm ağır basar mizan arama!
Şartlardır insanı ele savuran
Baharı kış olur hazan arama!
İlk çağrı insana gelir kabirden
Hayatın müddeti iki tekbirden
Doğunca okunmuş ikisi birden
Ölün namazında ezan arama!
Kelime-i tevhit en tatlı kelâm
Onunla kulluğu ederiz ilâm
Dünya hayatında huzur ve selâm
Huzur sinededir bozan arama!
Dokunur yanlışa ucu kalemin
Tembelliktir sırrı bunca elemin
Tarlasıyken dünya fani alemin
Sam yeli kavurmuş hozan arama!
Bayrağın al rengi şerefmiş meğer
Başın göğe değer, verirsen değer
Ensen kalın olsun istersen eğer
İşini kendin gör sazan arama!
Der Mikdadi hayat dans eder bizle
Bak dostum agah ol iyice gözle!
Pür dikkat çevreni ibretle izle
Alem bir destandır ozan arama!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gönlümü saran ateş
Gönlümü saran ateş yurduma aşkımdandır
Kavuşmamak korkusu yakar beni nâr gibi
Of çekip ağlayışım, sanmayın coşkumdandır
Bazen umut yeşerir tıpkı bir bahar gibi
Anarken acılarım gözlerimden akseder
Yedi iklim dört mevsim yaşanır aynı anda
Kalbim yerinde durmaz çocuk gibi rakseder
Tabiat harikası eşi yoktur cihanda
Unutmak mümkün değil belleğimde kazılı
Her lahza ayrı kalmak, hasretimi büyütür
Açar açar okurum yüreğimde yazılı
Efsuni bir güzellik, bu nasıl bir büyü’dür
Duman yüklü dağlardan nehirlerin akışı
Seyredini mest eder deva her derde olur
En berrak gün ortası, bulutların çıkışı
Her şeyi değiştirir yağmurlu hava olur!
İlahi bir kudretle ilahi resimleri
Türlü türlü meyveler gıda olur her ferde
Çiçekler elvan elvan muhtelif isimleri
Bitkiler baharatlar deva olurlar derde
Bana memleketimin doğanı bülbül olur
Bunlar gurbette de var diyenler çıkabilir
Gubette günler geçmez aylar bana yıl olur
Hasret deyip geçmeyin canını yakabilir
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gönlün konuşsun!
Beni mi denersin gerçek mi sözün
Susacaksan sus da gönlün konuşsun!
Sana yalancı der yaş akan gözün
Küseceksen küs de gönlün konuşsun!
Ne küsmek diledim ne kızışmayı
Nereye bağlarsın bu bozuşmayı
Selam sabah dahi her yazışmayı
Keseceksen kes de, gönlün konuşsun!
Hem bana hem sana reva mı zulüm
Ab-ı hayat içen tadar mı ölüm
Sam yeli olsan da yeşerir gülüm
Eseceksen es de, gönlün konuşsun!
Hani bir zamanlar dilin şakırdı
Ne sitem duyarım ne bir lakırdı
Bari anlatıver seni ne kırdı?
Pusacaksan pus da, gönlün konuşsun!
Der Mikdadi özür ne işe yarar!
Peşin hükümlüde adalet firar
Boynum kıldan ince verdiysen karar
Asacaksan as da, gönlün konuşsun!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gönül
Viran dağlarında harabe olup
Cananından ayrı yaşıyor gönül
Kaptırıp kendini serabe dalıp
Daha öteleri aşıyor gönül
Bulutları yorgan edip bürünür
Güller diyarından ıtır sürünür
Ya Zühal’de ya da Ayda görünür
Saman yollarında şaşıyor gönül
Kaptırıp ruhunu esen yellere
Göğüs gerip birçok acı hallere
Kavrulayım diye düşüp çöllere
Ağustosta donup üşüyor gönül
Çağırır yâr diye titrek bir seste
Hüzün var ateş var her bir nefeste
Öyle bir ateş ki yakar aheste
Zemheride yanıp pişiyor gönül
Aradığı yoktur baktığı yerde
Gül biter göz yaşı döktüğü yerde
Oturup kalıyor çöktüğü yerde
Dünyanın yükünü taşıyor gönül
……Dertten kaçıp derde düşüyor gönül
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gönülde ki volkanlar,
Saatler cellât olur, günler ipimi çeker
Sensiz geçen her anım çarmıha gerer beni
Şaşırdım döne, döne, yönler ipimi çeker
Tek yön oldu her yanım, meçhule sürer beni
Gönülde ki volkanlar, büyüyüp gürleşince
Çaresizlik sensizlik, hasretle birleşince
Kavuşmamak korkusu, kalbime yerleşince
Ürperip donar kanım, yerlere serer beni
Aşk şarabı yasaktır, birden diklerim diye
Yol yokuş yürünmez ki, korkum teklerim diye
Kışın açan çiçekten meyve beklerim diye
Hezeyandır bu zanım, duyanlar yerer beni
Mikdadî der sevenin kurtulmuyor yakası
Sert bir kayaya toslar, fazla sürmez cakası
Gönül bu dalar gider, yok bu işin şakası
Sadece bu dünyada yalnızlık gerer beni
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-gönülsüz!
Gönülsüz!
Menfidir ihtilâfı hırs ile şiddet ile
Yüzüne güler ama, kuyu kazar gönülsüz!
Daimî kin ve nefret, doludur hiddet ile
Çıngarı hep hazırdır menfi yazar gönülsüz!
İnancı zayıf hem de vicdanı bozulmuştur
Başkasında gördüğü nimete üzülmüştür
Halbuki Allah verdi, kaderde yazılmıştır!
İlahi lütuflardan olur bizar gönülsüz!
Allah’ın taksimine nasıl kafayı takar? !
Hasetçinin hasedi, önce kendini yakar!
Gönlünde rahmeti yok hep hain gözle bakar!
Senin her sevincine kalkıp kızar gönülsüz!
Mevki makam sevdası gönülleri pas eder
Öyle kirli bir gönül hep kıskançlık hisseder
Her zaman hile kurar ne hoş ne de has eder!
Biraz refah görürsen aklın bozar gönülsüz!
İnsanlıktan çok uzak kütükten bir yarmadır
Çalıştığına bakma zembereği kurmadır
Görünüşü beşer de sanırsın ki karmadır
Bam teline dokunma hemen azar gönülsüz!
Der Mikdadi taşladım yine geri geliyor
Sana akıl verecek, senden iyi biliyor
Niyeti de iyiymiş yalnız hayır diliyor
Sadede gelmez asla sözü uzar gönülsüz!
Şair Mikadat Bal
Mikdat Bal
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a-Gör ey kör dünya!
Ateşe tapanlar zulüm estirir
Yakıp yıkıyorlar, gör ey kör dünya!
Kimini yaktırır kimi kestirir
Kurşun sıkıyorlar, gör ey kör dünya!
Katliam olurken kör dünya nerde?
Nice ölüler var ceset her yerde!
Gönüller mühürlü gözlerde perde
Bön bön bakıyorlar, gör ey kör dünya!
Açlar ekmek bulup doymasın diye
Doktor ilaç bulup baymasın diye
Yaralılar acı duymasın diye
Kur’an okuyorlar, gör ey kör dünya!
Varil bombaları kimyasal zehir
Oluk oluk akan kanlar bir nehir
Yanıyor sineler, yanıyor şehir
Ateş döküyorlar, gör ey kör dünya!
Bu meşum gecenin yok mu sabahı
Nasıl taşır dünya onca günahı
Ayyuka çıkmıştır mazlumun ahı
Arşa çıkıyorlar, görey kör dünya!
Der Mikdadî halka hisar ördüler
Sudan bahaneler öne sürdüler
Bir mezarı bile fazla gördüler
Yerde kokuyorlar, gör ey kör dünya!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gör ne eder O yalan
Büyük bir yalancıdır kim derse aşk’a yalan
Bir gün aşka düşersen gör ne eder o yalan!
Yıldırım gibi çarpan, savurup yere çalan
Yok bunda yalan dolan gör ne eder o yalan!
Bulduğu yere konar aşkın gözü kör imiş
Düştüğü yeri yakar adeta bir kor imiş
Tatmayan ne bilecek bir bilse ne zor imiş
Aşığı derde salan gör ne eder o yalan!
Gözle görülmese de mümkün değil inkarı
Öyle bir ateştir ki yakar bile hünkarı
Dışardan belli olmaz gönüldedir çıngarı
Ömürden bir pay alan gör ne eder o yalan!
Elle tutulmaz ancak aşk yaşayan varlıktır
Tecrübesi acılı, tatmak bahtiyarlıktır
Onunla hissedilir onsuz gönül darlıktır
Sevgidir arda kalan gör ne eder o yalan!
Der Mikdadi sevenler ne usanır ne bıkar
Kimini mecnun eder çöllere atıp yakar
O öyle bir cevher ki o girer akıl çıkar
Mutludur onu bulan gör ne eder o yalan!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gördük sayılı
Gülü değil gördüğümüz dikense
Boş şeylere kafa yorduk sayılır...
Güncel konu şimdi sorun kökense
Dağları boş yere vurduk sayılır...
Düdük öttü ancak bitmedi oyun
Gevşeyip de eğer eğersek boyun
O halde oluruz kurbanlık koyun!
Cezamızı peşin gördük sayılır...
Sahtekarlar koyun postu büründü
Gafillere hoş ve cazip göründü
Tıpış tıpış yanlış yolda yüründü
Bu yolun sonuna vardık sayılır...
Bozgunculuk için gösterir çaba?
Bu uğraşta gerek duymaz hicaba
Hedefi, gayesi nedir acaba?
Kendimize bin kez sorduk sayılır...
Bir yanda hendekler ötede çukur
Hainler birleşip hep meydan okur
Büyük badireden kurtulduk şükür
Uçurumda ancak durduk sayılır..
Mikdadi sus ya da uzatma sözü
Kıvamında söyle kaçırma dozu
Hainlerin asla utanmaz yüzü
Çoğunu kaçırttık, sürdük sayılır..
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Göründüğü gibi değil!
Çiği salar dağ utanmaz!
Göründüğü gibi değil!
Diken dolu dal budanmaz
Barındığı gibi değil!
Kalpler katı sanki kaya
Ne ar mevcut ne de haya
Çirkinliği örten boya
Süründüğü gibi değil!
Yaşı seksen saçı kömür
Demez artık geçti ömür
Dışı duvar içi çamur
Öründüğü gibi değil!
Uzak gönül şenliğinden
Okur eski günlüğünden
Haberi yok benliğinden
Yerindiği gibi değil!
İlmi çok da, iman kesat
Sözü fitne, derttir hasat
Rehbersizdir yolu fesat
Yüründüğü gibi değil!
Yaşı geçmiş işi bitmiş
Elden gelmez tövbe etmiş
Hatırlayıp içi gitmiş
Arındığı gibi değil!
Ne hacet var fazla söze
Kimse vakıf değil öze
Ne kisveye bak ne yüze
Sarındığı gibi değil!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gözden uzak olanlar
Gözden uzak olanlar,
Gözden uzak olanlar, gönülde yakın olur
Çok eskiden atalar bize öyle dediler
Sevgi bir cereyandır, yakması sakin olur
Mutlaka ecdadımız, size böyle dediler
Hatıralar zamanla, bir hasret olabilir
Yaşatmak istiyorsan müze eyle dediler
Başkaları bilemez, sinende kalabilir
Uzaktan sevmek olmaz yüze söyle dediler
İnsanda duygu yoğun, sevilince algılar
Girer aşkı uğruna köze reyle dediler
Sevdalar şarkı oldu, yarış etti çalgılar
Sazla sözler söylendi, dize “ney”le dediler
Seviyorum demeli, her yerde her sahada
Onlar fayda vermezse öze meyle dediler
Bir anda mecnun olup şaşıranca vahada
Sevenler çöle düşmüş düze yayla dediler
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Gurbet acılıarı!
Gurbet acılıarı!
Hasretten yandı canım şu gurbetin yüzünden
Zorluklara direndim çöküverdim hüzünden
Gurbeti terk etsen de kimse gelmez izinden
Acımı hicranımı yüreğimde gizledim
Nice seneler geçti gurbet elde süründüm
Bir parça ekmek için ne zillete büründüm
İçim yanıp kül oldu dıştan mutlu göründüm
Bir an unutamadım hep yurdumu özledim
Gurbet ne kadar zormuş önceden bilemedim
Mutlu olmak isterken ağladım gülemedim
İşlerimi halledip ülkeme gelemedim
Hep içimde yaşattım hep uzaktan izledim
Dumanımdan eser yok hasret beni yakarken
Göçmen kuşlar belirir ufuklara bakarken
Gıpta ile izlerim göz yaşlarım akarken
Ben de bir gün göçmenin fırsatını gözledim
Der Mikdadî mamafih dayanmaya çalıştım
Gümanımı kesince hasrete de alıştım
Hayat devam edecek acılarla geliştim
Yüreğimi ben sabrın mangalında közledim
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gurbet kervanı
Gurbet kervanında hasret yükümü
Atıp gelemedim eziyor hasret!
Zincir halga halga, ağır takı’mı
Satıp gelemedim büzüyor hasret!
Müebbet sorunlar vermez vizemi
Anlamadım gitti nedir gizemi?
Özlem çöllerinde vuslat zemzemi
Yutup gelemedim uzuyor hasret!
Garip bir mezar mı en son definem
Eriyip yanıyor ömür rafinem
feneri görmüyor yüklü sefinem
Batıp gelemedim üzüyor hasret!
Kaderin hükmüne boyun eğerek
İki büklüm olmuş yere değerek
Gönlümün hırsına yeter diyerek
Çatıp gelemedim çiziyor hasret!
Yüreğim sılada kendim burada
Ruhum başka yerde tenim arada
Engeller binlerce dağlar sırada
Yetip gelemedim azıyor hasret!
Mikdadî gurbetin zor her nefesi
Yabancının gayet zordur “life”si
Elimin tersiyle altın kafesi
İtip gelemedim bozuyor hasret!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-GURBET……..Şematik satranç Vezn-i Aher yeni
Gurbette ben yıllar yılı kaldım da ne sağladım
Yıllar yılı hasret ile söyledim ve çağladım
Kaldım da söyledim durdum ağladım hep ağladım
Ne sağladım ve çağladım hep ağladım gülmedim
Hiç istemem heves de yok pulunu parasını
Heves de yok ölüm bozar dostların arasını
Pulunu dostların sormaz bilirler yarasını
Parasını arasını yarasını bilmedim
Hâlden hâle döndüm artık ihtiyar eli tutmaz
Döndüm artık tecrübem var bu adam külü yutmaz
İhtiyar bu adam şimdi karada Salı batmaz
Eli tutmaz külü yutmaz Salı batmaz salmadım
Yaşıyorum geçmişimi bu günüm ahu zarda
Geçmişimi Unutamam dünya'da ne mezarda
Bu günüm dünyada çok zor, olsam da lalezarda
Ahu zarda ne mezarda lalezarda olmadım
Der Mikdadi ömür geçmiş tükendi heveslerim
Ömür geçmiş bundan öte sayılı nefeslerim
Tükendi sayılı anlar ben daha ne seslerim
Heveslerim
Mikdat Bal
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a-Gurbetçinin hali!
Gurbetçinin hali!
Hasreti çekenlerin kor düşer sinesine
Yıllar yılı kovalar alışır yana yana!
Bir köşede ağlarken büzülür sine sine
Gönlü çeliğe döner gelişir yana yana
Ömrünün baharında sağnak sağnak yağarak
Ucuz olduğu için küçük eve sığarak
İstikbal sevdasıyla toplayarak yığarak
Gününü feda edip çalışır yana yana
Yarından sonra yarın, asla gelmez yarınlar
Hasret alışılınnca tatlı olur torunlar
Bir sorun çözülürken çıkar başka sorunlar
Derdine başka bir dert ilişir yana yana
Bavulu hazır iken yolculuk ertelenir
Gizli gizli ağlayıp gözleri perdelenir
Açık bir kitap gibi her hali irdelenir
Çevresinde engeller oluşur yana yana
Kimi fabrikalarda kimileri gemide
Çalışır gurbetçinin boş değil her demi de
İşsizler kahvelerde, bazıları camide
Lokallerde sürekli buluşur yana yana
Der Mikdadi gülümser gördüğünde gurbetçi
Memnun olur yanında durduğunda gurbetçi
Halini ahvalini sorduğunda gurbetçi
Zoraki acı acı gülüşür yana yana
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gurbetin büyüğü!
Gözlerim nemlenir yok olur ferah
Memleket aklıma vurduğu zaman
Derin nefes alıp çekerim bir ah
Neredeyse kalbim durduğu zaman
Gurbeti gönlünde yaşayan bilir
İçin için yanıp ışıyan bilir
Vatan sevgisini taşıyan bilir
Bu hasret insanı yorduğu zaman
Üç saatlik yoldur gidip gelinir
Kelepir fiyatla bilet alınır
Uzun zaman bile yurtta kalınır
Gurbetçi vatana vardığı zaman
Lokmanı birlikte yuttuğun dostlar
Başının üstünde tuttuğun dostlar
Hasretiyle yanıp tüttüğün dostlar
Burnunu kıvırır gördüğü zaman
Bulamazsın artık eski neşeyi
Kimi meşgul kimi, dönmüş köşeyi
Kimi sana tercih eder şişeyi
Firavun sofrası kurduğu zaman
Değerli dostlarım selam ederim
Her yerde yabancı mekanım yerim
Gurbetin büyüğü ülkemde derim
Biri Mikdadi’ye sorduğu zaman
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Gurbetin içinde gurbet var!
Gurbetin içinde gurbet var!
Gurbetin içinde öyle bir gurbet
Surdur ki aşılmaz, asla aşılmaz!
Her şeyin bitmişken gel de sen harp et
Zordur ki şaşılmaz, buna şaşılmaz!
Pranga takılmış, bağlı kolları.
Gurbetçi ne etsin, geçmez pulları!
Vuslatın uzayan yokuş yolları
Dardır ki koşulmaz, kolay koşulmaz!
Aklımdan hiç çıkmaz ne yurt ne yörem!
Gözünde zül olur Aslı hem Kerem
Gönlünde hicran var ciğerde verem
Mordur ki deşilmez, zinhar deşilmez!
Konumum iyi de huzur bulsaydım
Ülkeme göçeydim orda kalsaydım
Dağları delerdim Ferhat olsaydım
Bordur ki eşilmez zordur eşilmez!
Kafaya takarsın abur cuburu
Cesaret kırılır bundan ötürü
Bir kapa az, gelir almaz öbürü
Kardır ki boşalmaz o kap boşalmaz!
Yıllardır duymadım sabah ezanı
Mikdadi dünyada çektin cezanı
Pişirir insanı hasret kazanı!
Hardır ki düşülmez ona düşülmez!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gurbette anadan babadan ırak
Gurbette Anadan Babadan Irak
Seyredip balkondan ufuğa bakıp
Bir başka âleme daldım ağladım
O âlemde biraz seyrana çıkıp
Yalnız olduğumu bildim ağladım
Bir hasret bir figan gönlümü sardı
Ruhum daralmıştı, dünya mı dardı
Mutluluktan başka her şeyim vardı
Mendilim elime aldım ağladım
Ne diye üzgündüm bilemiyordum
Bir türlü sadede gelemiyordum
Gözlerim doluydu silemiyordum
Gözümden yaşları saldım ağladım
Gurbette anadan babadan ırak
Gözlerimde hasret gönlümde firak
Gurbetin kazancı ölüm son durak
Düşündüm temsili öldüm ağladım
Mikdadî der zehir zakkum yiyerek
Bu gurbet ellerde kara giyerek
“Karadır bu bahtım kara” diyerek
Eski bir plağı çaldım ağladım
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Gül dalında güller açar
Gül dalında güller açar
Etrafında arı uçar
Biri konar biri kaçar
Bir zerre bal niyetine
Dostlar iyi seçilince
Muhabbete geçilince
Fincandaki içilince
Çevrilir fal niyetine
Savaşında hazarında
Haset vardır nazarında
Şu siyaset pazarında
Bakılır mal niyetine
Ürkütünce katırları
Dağıtırlar çadırları
İnsanların hatırları
Kırılır dal niyetine
Haksızlığı dilemezler
Ne diyecek bilemezler
Bir araya gelemezler
Susulur lal niyetine
Söylediği abuk sabuk
Sazı çalar teli kopuk
Böylesine bir kaç topuk
Çakılır nal niyetine
Bet sözleri anmasınlar
Tövbe etsin, yanmasınlar
Kefenleri sanmasınlar
Giyilir şal niyetine
Mikdadi’yim artık gülmem
Herkes ölür ben mi ölmem?
İnsanlık mı ölmüş bilmem?
Taşınır sal niyetine
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Güllerim kırıldı
Güllerim kırıldı boyun eğdiler
Gel bülbülüm gonca güle kon demem
Dallarını deste deste yığdılar
Bekleyip onlarla sen de yan demem
Ötme bülbül ötme bağrımı delme
Bu bağ viran oldu bir daha gelme
Başka bir yer ara kahrından ölme
Bırakıp da gitsen artık dön demem
Bülbül iyi tanı gül’ü diken’i
Koparıp kökünden onu sökeni
Eğer bulunmazsa gülün dikeni
Ben kendim dikerim buna son demem
Dar geliyor artık altın kafesin
Havan da kalmadı, bitti nefesin
Çok uzun zamandır kesildi sesin
Dut yuttun bilirim beni an demem
Aşk ile sevenin aktır gülleri
Daimi zikirde Haktır dilleri
Dikenler kanadır titrek elleri
Gülün rengi derim ona kan demem
Mikdadi sözünü nasıl bağlaya
İstemez sonunda yürek dağlaya
Hayat devam eder güle ağlaya
Beni mutlu zannet, dertli san demem!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Güncel Vezni aher……..Satranç
Güncel Vezni aher……..Satranç
Sorumsuzca çağrı yapıp herkesi tahrik etmiş
Çağrı yapıp köpekleri kışkırtıp öne itmiş
Herkesi kışkırtıp sonra, seyretmiş o ne it'miş
Tahrik etmiş öne itmiş o ne it'miş zırlamış
Deliklerden çıkmışlardı kudurmuş kanlı ekip
Çıkmışlardı sürü, sürü caniler inden çıkıp
Kudurmuş caniler artık, her şeyi yakıp, yıkıp
Kanlı ekip inden çıkıp yakıp, yıkıp hırlamış
Geni bozuk hayvancıklar o melun ite uyup
Hayvancıklar korkusundan don giyip, etek giyip
O melun don giyip çıkmış oradan, öyle tüyüp
İte uyup etek giyip öyle tüyüp turlamış
Sinek mide bulandırır pislikler mundar gibi
Bulandırır içte, dışta ülkeye kindar gibi
Pislikler ülkeye sızmış,çıkmışlar mantar gibi
Mundar gibi kindar gibi mantar gibi fırlamış
Havlayarak dolaşıyor bunların bağı çözük
Dolaşıyor sokaklarda utanmaz kanı bozuk
Bunların utanmaz hali, üzüyor halkı yazık
Bağı çözük kanı bozuk halkı yazık zorlamış
Askerimiz Polisimiz canhıraş niyet halis
Polisimiz teyakkuzda o asla bilmez kulis
Canhıraş o asla korkmaz, kahraman asker, polis
Niyet halis bilmez kulis asker, polis gürlemiş
Şeref bizim şan bizimdir bizdedir, bizde celal
Şan bizimdir vatan bizim korurken olmaz melal
Bizdedir korurken yurdu,dalgalan şanlı hilal
Bizde celal olmaz melal şanlı hilal parlamış
Usanmadan hiç bıkmadan her zaman Mikdadi der
Hiç bıkmadan gözden gezden bakarak yayını ger
Her zaman bakarak koru, sarmasın etrafı şer
Mikdadî der yayını ger etrafı şer kirletmiş
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Güncele dair.
Konuştukça batıyor bu yurdun elitleri
Sözüm ona demokrat ahlâkı, arları yok
Sürekli körüklüyor öyledir el itleri
Edepsizlik aleni utanma zârları yok!
Her yerde Müslüman’ın kanı aktığı hâlde
Müslüman Müslüman’a yafta taktığı hâlde
Teröriste takılıp genel baktığı hâlde
Dine karşı alerjik İslâm’dan horları yok!
Zikzaklı halleriyle doğru yolda saparlar
O kadar yabancı ki bu milletten koparlar
Kaybedecek sonunda bile, bile yaparlar
Kıvrandıkça kaybeder aksine kârları yok!
Eleştiri okunun uçuna zehir sürüp
Özgürlüğe set iken, özgürlükten dem vurup
Sanki bir arenada boğa gibi kudurup
Sandıktan ürküyorlar başka bir zorları yok!
Der Mikdadi bunların tek yaptığı iş çatmak
İş göreni durdurmak olmazsa çamur atmak
Bir tek hobileri var içip, içip yan yatmak
Sahilde var, taşrada yeterli barları yok!
Mikdat Bal
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A-güncele Dair…..tuğrul Türkeş Diyor ki:
Hayır’da “hayır” var gördük inandık
Sen uyu bakalım bizse uyandık
Gör nelere kadir şu bizim sandık
Kimse konuşamaz herkes yasaklı!
Herkes yanlış eder kendi hep haklı!
Sözleri gerçek mi yoksa şaka mı?
Hesap dersi verir bilmez rakamı
Yalnız düşündüğü kendi makamı
Beyni küçülenin çalışmaz aklı!
Herkes yanlış eder kendi hep haklı!
İntikam hırsıyla kararmış gözü
Hep yanlış yerlerde harcadı sözü
Zaten çok konuşur bulunca düzü
Atar bol keseden “-cekli” ve “-caklı”
Herkes yanlış eder kendi hep haklı!
Meydan okuyanı ustaca savar
Kimini tart eder kimini kovar
Kendisi çoban da gayrisi davar
Camianın gücü kendinde saklı
Herkes yanlış eder kendi hep haklı!
Ne morali kalmış ne de sefası
Buna sebep olan kendi kafası
Kadim dostlarına yoktur vefası
Dün canım dediği şimdi pasaklı
Herkes yanlış eder kendi hep haklı!
Dediğim dedikle lider olunmaz
Bu böyle yürümez böyle kalınmaz
Buna dur diyecek biri bulunmaz
Homurdanan varsa gizli kapaklı
Herkes yanlış eder kendi hep haklı!
Çarparsın araç’ı iyi sürmezsen
Toslarsın duvara şayet görmezsen
Der Mikdadi halka kulak vermezsen
Bir kazık yersin ki dallı budaklı
Herkes yanlış eder kendi hep haklı!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-GÜNDEME DAİR... Mikdadi OZAN- Yavuzoğlu- Osman ŞAHİN
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Aktörlerden başka, sorma arkadaş
Bu günü unuttuk takıldık düne
Geleceğe kafa yorma arkadaş…….Ozan Mikdadi
Değişim zamanı bu gündür asıl
Dün istikrar vardı değişti fasıl
Eski Türkiye'ye döndük velhasıl
Taş atıp kafamı yarma arkadaş...Osman ŞAHİN
Yanıldı bazısı, şaşırdı yolu
Herkes karıştırmış sağ ile solu
Durur mu düşmanın beşinci kolu?
Derin konulara girme arkadaş……….Ozan Mikdadi
Parti ne takımdır ne kutsal dindir
Sen mahallende ki yangını söndür
Ümmet feryat figan acısın dindir
Postu yanlış yere serme arkadaş......Osman ŞAHİN
Anlatmak gerekir yeni nesile
Ne olmuş ne bitmiş, dikkat kesile!
Ne parti ne pırtı değil mesele!
İşleri yokuşa sürme arkadaş……….Ozan Mikdadi
Kuşatıldı ülkem dünya ayakta
Kumdan çıksın kafan etrafa bak da
Tarihte örnekler emsaller çok da
Oyun büyük, basit görme arkadaş! .....Osman ŞAHİN
Tarihe takıldık hiç ders mi aldık?
Nutuk atıp durduk gaflete daldık!
Coğrafyadan zaten ikmale kaldık!
Elmayla armudu karma arkadaş………Ozan Mikdadi
Savaş Hilal ile Haçın savaşı
Dava Osmanlı'dan rövanş davası
Kavga Hakkın batıl ile kavgası
Bu cihattan geri durma arkadaş.....Osman Şahin
Din iman mı sandın milletin derdi? !
Çıkar hesapları herkesi gerdi
O onu bu bunu yerdikçe yerdi
Sen, sen ol kimseyi yerme arkadaş……….Ozan Mikdadi
Oynanmıştı yüzyıl önce bu oyun
Aktörler aynıydı, aynıydı beyin
Osman der tarihi açın okuyun
Aklını kiraya verme arkadaş.....Osman Şahin.
Der Mikdadi yazdık dertler sıralı
Kalemler beyinler artık kiralı
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Olacaklar olur bozma morali!
Asabını fazla germe arkadaş………Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Gündeme dair…..
Önce bir denize at sonra da gidip kurtar
Oynanan bu oyunun tekrarı bıktırıyor
Hınzır malumdur ancak diğer etler de murdar
Ne yenir ne yutulur etrafı kokturuyor
Fitne fücur fesada ehli-sünnet dedirtip
Biçare insanların ümidini bitirtip
Paralı askerleri sağdan soldan getirtip
Her yeri talan ile yaktırıp yıktırıyor
Uyanmak istemedik bunca zulümden sonra
Kalpler taştan sert olmuş nice ölümden sonra
Senaryosu hep aynı onca filimden sonra
Utanmadan bıkmadan, yüz yıldır baktırıyor
Bir on bir eylül günü Buş konuşmuş boş demiş
Bırakmam bundan öte taş üstüne taş demiş
Aynı gün yıllar sonra Obama da IŞ demiş
Alenen açık seçik davayı çaktırıyor…..
Uyansak da ne yazar geçti Bor’un pazarı
Kurtarıcı gözüyle görüp bildik Sezar’ı
Topluca imha eder, çok görürler mezarı
Paşası maşasıyla kanları döktürüyor…..
Der Mikdadi devletim çok uyanık olmalı
Her şeye rağmen yine soğukkanlı kalmalı
Meşru müdafaa Hak, Hakkını da almalı
Ordumuz hazır olda süngüyü taktırıyor……..
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ağam etme eyleme! (şematik)
Aman beyim.......bu ağacı....... tek öküzle.........zor söktüm
Bu ağacı..........kaptırmamki...onun için...........ter döktüm
Tek öküzle....... onun için......yoruldum yere...çöktüm
Zor söktüm......ter döktüm.......çöktüm.......... ağam etme eyleme
Gören görmüş.....işim zormuş.....şimdi işten..............atarsın
İşim zormuş........çalıştırdın.........iş bitince................satarsın
Şimdi işten...........beni nasıl........kovuyorsun ne.........darsın
Atarsın.................satarsın...........darsın.....................ağam etme eyleme
Durum iyi.......değil ise..........aylığımı..................ödeme
Değil ise.........rahat bırak......utanmadan............isteme!
Aylığımı..........utanmadan.....bu ay veremem......deme
Ödeme……isteme……….deme…........... ağam etme eyleme
Zamanında ……..düşünmedin…….sana feryat………kar etmez
Düşünmedin…….senin suçun…….bu durumda………iş bitmez
sana feryat………..bu durumda…….beş para bile……etmez
kar etmez…………..iş bitmez…………..etmez………ağam etme eyleme
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağa'nın Kahyasına emirleri (Cinas)
On uncuyu kenara çek onuncuyu tokatla
Tok at’la gitsin evine devam etsin inatla
İn atla de, şu bahçeye söyle güleç sürat’la
Sür atla de sürsün hemen, akıllansın serseri
Ser serine bir hasırı eşyalar toplanacak
Top’la nacak kaldırılsın gerisi kaplanacak
Kap’la nacak lazım bize baltamız saplanacak
Sap’la nacak çok önemli unutmayın keseri
Keser isen kendi suçun, dilemem yaralan da
Yâr alanda dikkat etsin belâ var dar alanda
Daralanda fırlatmasın istemem paralan da
Paralan da bir iş becer, ver bize bir eseri
Eser ise toz yükselir nesneler kapatılsın
Kap atılsın yaramazsa hurda diye satılsın
Satıl sınai değilsen sahte olan atılsın
Atılsın ya, marabanın olsun izi, eseri
Eseri var, nasıhatler bir işe yarasalar
Yarasalar kanı emip deriye yara salar
Salar seni bir derde ki dersin beni asalar
Asalar hazır bulunsun lazım olur ekseri
Ek, seri çok işler varmış, bildirldi kahya’ya
Kâh yaya kâh at üstünde işçi kaçmış Konya’ya
Kon, yaya git, sersem adam seni gördüm dün yaya
Dünya’ya sen çok güvenme yener seni kanseri
Kan seriymiş çünkü kalbin bir saat gibi işler
İşler iyi gitmez ise gazap seni ateşler
Ateşlerle oynayanlar istemeden suç işler
İşler mi ki yüreğine yakarsak dispanseri
Mikdat Bal
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Ağanın MaharetleriNerden alsam nasıl izah eylesem
Konuşmazsam yüreğime dert olur
Keşke yalan ile, mizah eylesem
Böyle adam bilmem başka nerd’olur
Sayesinde ülke garip yurt olur
Her boyaya girer köyün ağası
Yalaka, yağcıdır, budur doğası
Bunlar mı sadece, vardır dahası
Taklit için bir de kalkar mert olur
Şerefsizin emri ona vird olur
Yalakalık onun meziyetidir
Başarısı halka eziyetidir
Özelliği bozuk vaziyetidir
Bu ağadan ancak böyle fert olur
Bundan kurtulmamız artık şart olur
Hak istemek gider onun gücüne
Hiç demez ki şu mazlumun suçu ne
Tehdit eder bakar gözün içine
İçi kovuk ama dıştan sert olur
Reçetesi bayat olur kart olur
Budur imkanımız, budur yaşam der
Dalkavuklar ona ağam paşam der
Ona bu ne görkem, ne ihtişam der
Benim nazarımda bir namert olur
Beceriksiz onda temmuz mart olur
Yabancıya karşı zerafeti hoş
Düğün düğün gezer kıyafeti hoş
Zengin sofrasında ziyafeti hoş
Ne fakire destek ne de sırt olur
Onlardan konuşur, niyet art olur
Bal der bunu bize yükletenlere
Yuh olsun, azıtıp dikletenlere
Onu kapısında bekletenlere
Bir işi düşünce hep zırt zırt olur
İşini görmezler umut murt olur
Mikdat Bal
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Ağır hayat şartları!
Ağır hayat şartları mutsuzluk verir ama
Yine de sabredersin derde, kedere, gama.
Uykuların bölünür deve çıkınca dama
Yalnızlık vahşetinden öcü bir şey bulunmaz
Hayaller darmadağın emllerin karanlık
Malihülya uzarken gözün dalar bir anlık
Ruhun çıkıp dolaşır cennet olur viranlık
Uyanınca gerçekten feci bir şey bulumaz
Ah Mikdati özlersin şimdi ana, pederi
Tatmışım şu dünyada nice gamı kederi
Beterin var beteri, yine var bin beteri
Unutulmuşluk kadar acı bir şey bulunmaz
Mikdat Bal
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Ağlar ana baba, yetimler ağlar
Bir masum yok olur şiddet içinde
Beyanat verilir hiddet içinde
Her şey unutulur müddet içinde
Ağlar ana baba, yetimler ağlar
Kalpler taş kesilir, yıkılır dağlar
Her gün bir vahşetle irkiliyoruz
Kınayıp, telinle yargılıyoruz
Bir vurdum duymazlık sergiliyoruz
Ağlar ana baba yetimler ağlar
Kalpler taş kesilir yıkılır dağlar
Nerede bizleri koruyacaklar
Ne zaman üstüne yürüyecekler
Hainleri silip kürüyecekler
Ağlar ana baba yetimler ağlar
Kalpler taş kesilir yıkılır dağlar
Der Mikdatî yeter bitsin bu çile
Hesabımız yoktur bizim Buş ile
Farkı farkedilsin dolu boş ile
Ağlar ana baba yetimler ağlar
Kalpler taş kesilir yıkılır dağlar
Mikdat Bal
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Ağlarım durmadan
Ağlarım durmadan nedendir bilmem
Gülmeyecek miyim ben bu dünyada
Mutluluk aradım tadını bilmem
Bilmeyecek miyim ben bu dunyada
Kovaladım durdum onun peşini
Gecede gündüzde ettim düşünü
Ağlarım her zaman gözüm yaşını
Silmeyecek miyim ben bu dünyada
Bu elem bu keder beni bir salsa
Birazcık mutluluk içime dolsa
Ne olur şu gönlüm muradın alsa
Almayacak mıyım ben bu dünyada
Mikdatî zamana değer biçerim
Boş ver dünya fani deyip geçerim
Ne kadar yaşarsam bir gün göçerim
Ölmeyecek miyim ben bu dünyada
Mikdat Bal
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Ağlarım, eski günlere
Bir lokmamız olsa böler de yerdik
Nereye gidersek bile giderdik
Oynardık, gülerdik, sohbet ederdik
Anarım, ağlarım, eski günlere
Birimiz binimiz, binimiz birdi
Sonra aramıza, menfaat girdi
Bu hastalık bizi yedi bitirdi
Yanarım, ağlarım, eski günlere
Samimiyet bitti, menfaat önde
Çıkar nerde ise çoğu o yönde
Bu şiiri yazdım soğuk bir günde
Donarım, ağlarım, eski günlere
Bir şey olamayız böyle giderse
Herkes çıkarına hizmet ederse
Davayı terkedip, bana ne derse
Kınarım,ağlarım, eski günlere
Bal der mazür görün kaygılarımı
Sizinle paylaştım, duygularımı
Selam, muhabbetle, saygılarımı
Sunarım, ağlarım eski günlere
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/2004/alikinik_busarki/01.wma>
Mikdat Bal
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Ağlattın, ağladın gülsen olmaz mı?
Yeter bunca hasret deldi bağrımı
Kendini bulup da gelsen olmaz mı?
Yürek sesidir bu dinle çağrımı
Yolunu bilip de gelsen olmaz mı?
Ağlattın, ağladın gülsen olmaz mı?
Mecnun edip çöle düşürtme beni
Nâr-i hicran ile pişirtme beni
Kalbim dayanmazki şaşırtma beni
Bir haber salıp da gelsen olmaz mı?
Ağlattın, ağladın gülsen olmaz mı?
Yolunu gözlerken yaşarır gözler
O büyük sevdadan kaldı mı izler?
Hani bir birine verilen sözler
Vefalı kalıp da gelsen olmaz mı?
Ağlattın, ağladın gülsen olmaz mı?
Bu acı bu figan yetercesine
Bu hasret ebedi bitercesine
Varlığını ispat edercesine
Kendini alıp da gelsen olmaz mı?
Ağlattın, ağladın gülsen olmaz mı?
Mikdat Bal
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Ağlayıp duruyordu
Uzaklarda bir yerde siz bilin demem nerde
Bir bayan iki yetim, el açmış gök yüzüne
Eşi vefat etmişti, başı düşmüştü derde
Ağlayıp duruyordu, kulak verdim sözüne
Senden başka çalacak başka kapım kalmadı
Aç susuz yetimlerim acıyanım olmadı
Bırakıp gidecektim sevgim beni salmadı
Ağlayıp duruyordu, ateş düşmüş özüne
O yalvarıp dururken çocuklar çağırıyor
Biri diyor ki ana karnım çok ağırıyor
Komşu rahatsız olmuş sus diye bağırıyor
Ağlayıp duruyordu, boğdu beni hüzüne
Ne millet ne de devlet bize sahip çıkan yok
Malım yok gelirim yok yetimlere bakan yok
Kazanım kaynamıyor ocağımı yakan yok
Ağlayıp duruyordu vuruyordu dizine
Ya Rab sana malümdür, halimiz ahvalimiz
Sen bize medet eyle kalmadı mecalimiz
İnsafı mı kalmadı halkımız ahalimiz
Ağlayıp duruyordu, kan dolmuştu gözüne
Mikdatî duygulandı Ramazana girerken
Onların imdadına yetişmeliyiz erken
Bir fakir düşünelim akşam iftarı yerken
Ağlayıp duruyordu, kulak verin sözüne
Mikdat Bal
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Ağlıyor
Gönlüm hüzün dolu, neşeden yoksun
Yaşlar şıpır şıpır, gözler ağlıyor
Hayalin gözümde yanımda yoksun
Dilimde kıvranan sözler ağlıyor
Virane gönlümün baykuşu öter
Yanlızlık çok acı, ölümden beter
Bitsin şu ayrılık, artık gel yeter
Geç’lerden geçmişim tezler ağlıyor
Nazlanmasın artık gaddar tarafın
Nerde merhametin, nerede affın
Yaktın kül eyledin yok mu insafın
Beni kül eyleyen közler ağlıyor
Bal der benim sabrım bittikten beri
Birbirine veda ettikten beri
Ardına bakmadan gittikten beri
Evde senden kalan izler ağlıyor
<embed src=http://www.delikan.net:8016>
Mikdat Bal
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Ağyar’ı yâr eyleyen bir diyâr arıyorum
Ağyar’ı yâr eyleyen bir diyâr arıyorum
Küre-i arzı gezdim bulamadım ne yazık
Sevgiyi hoşgörüyü bal ile karıyorum
İçine fındık ezdim yalamadım ne yazık
On sekiz bin alemde gurbetten şer bulunmaz
Konuşanlar çok olur sözünde er bulunmaz
Çevrem bıktırdı beni kaçacak yer bulunmaz
Tatlı canımdan bezdim gülemedim ne yazık
Sahibi korkma derken iti süründü bana
Bir labirente düştüm duvar öründü bana
Dost sandıklarım dıştan şirin göründü bana
Yıllarca dağda kazdım delemedim ne yazık
Hiç kendimi övmedim ne de hiç cakalandım
Yıllarca ayrımcılık, maraza yakalandım
Böyle bir cemiyette itilip kakalandım
Tiksinti, haset sezdim kalamadım ne yazık
Derdimi anlatmadım kendimi yaraladım
Etrafıma bakındım perdeyi araladım
Hasbihâl etmek için bir şeyler karaladım
Yüzlerce name yazdım salamadım ne yazık
Mikdat Bal
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Ah aklıma yanayım ben
Seni sevip koklamadım
Ah aklıma yanayım ben
Arayıp da yoklamadım
Ah aklıma yanayım ben
Sana alım balım dedim
Beyaz gülüm alım dedim
Konacağım dalım dedim
Ah aklıma yanayım ben
Gülüm dedim deremedim
Muradıma eremedim
Ben hakkını veremedim
Ah aklıma yanayım ben
Hep kendine çektin beni
Kırdın ezdin döktün beni
Oyaladın yaktın beni
Ah aklıma yanayım ben
Mikdatî’yim gel de bana
Diler isen öl de bana
Bana yârim ol de bana
Ah aklıma yanayım ben
Mikdat Bal
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Ah anam vah anam deyip ağladım
Sahura kalkmışım sofra başında
Ah anam vah anam deyip ağladım
Ne suyunda tat var ne de aşında
Yutkuna yutkuna yeyip ağladım
Eski ramazanlar aklıma vurdu
Özledim anamı özledim yurdu
Annemin hayali önümde durdu
Dertlerimi ona sayıp ağladım
Hikmeti sorulmaz kaderi yazan
Bu garip yerlerde geçer ramazan
Ne davul ne boru ne de bir ezan
Saatin sesini duyup ağladım
Toplanırdık her gün bütün aile
Çok zevkli olurdu sahurlar hele
İftarı ederdik komşular ile
Elimi alnıma koyup ağladım
Mikdat der gurbette kara bağlarım
Korkarım üzerek sizi dağlarım
İbadet ederken bile ağlarım
Seccadeyi yere yayıp ağladım
Mikdat Bal
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Ah Ankara Ankara devran kara an kara
Ah Ankara Ankara devran kara an kara
Yolunda eşkıyalar, kervan kara han kara
Kara kara bulutlar, seman kara tan kara
Doğacak güneşini görebilecek miyiz?
Eşkıyayı inine sürebilecek miyiz?
Dehşetle seyrederiz, bağlı mıdır kolumuz?
Nerde koruyanımız, nerde bizim ulumuz?
Törenle uğurlanır şehidimiz, ölümüz
Nasip olup rahata erebilecek miyiz?
Terörün defterini dürebilecek miyiz?
Ya bu işi halledin, ya teslim olduk deyin
Uniforma çok güzel, bir de miğferi giyin
Dünya boşa dönmüyor diyeti var her şeyin
Kahramanca bir emir verebilecekmiyiz?
Haydutları yerlere serebilecek miyiz?
Mikdat Bal
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Ah bir gelebiseydim
Tütüyor gözlerimde
Dilimde sözlerimde
Yurdumu özlerim de
Ağlarım, yana yana
Ah bir gelebiseydim
Murat alabilseydim
Orda ölebilseydim
Canım kurban vatana
Bitmez bu ahü zarım
Durur durur yazarım
Kazılmadan mezarım
Ah.. bir ulaşsam sana
Gurbetin kahrı acı
Dertler ağartır saçı
Bazen döner bir kaçı
Sıra gelir mi bana?
“Aşk yoktur” demiş biri
Konuşmuş iri iri
Sevgiyi diri diri
Gömmüş mezaristana
Bu sözü duyayım mı?
Bir veri sayayım mı?
Ahmete uyayım mı?
Ne diyeyim ben ona!
Mikdat Bal
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Ah bu ayrılık!
Aklımdan çıkmıyor şeklin şemalin
Yâr, bana ne etti ah bu ayrılık!
Hülyamın süsüdür güzel cemalin
Sor, bana ne etti ah bu ayrılık!
Ateşten gömlektir aşkı taşımak
Yakıyor, yanmadan olmaz ışımak
Yârden ayrı gurbet elde yaşamak
Zor, bana ne etti ah bu ayrılık!
Her yerde ararım yol, izlerini
Özledim duymaya bal sözlerini
Lütfedip dön bana aç gözlerini
Gör, bana ne etti ah bu ayrılık!
Hasret buram buram, gözlerim perde
Vuslat olur ancak çare bu derde
Geliyorum bekle olduğun yerde
Dur, bana ne etti ah bu ayrılık!
Mikdatî der saçıp ektirme beni
Gurbeti uzatıp bıktırma beni
Silahını çek de çektirme beni
Vur, bana ne etti ah bu ayrılık!
Mikdat Bal
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Ah bu gurbet, ah bu hasret, ah vatan!
Türkiyede gezip tozmak var şimdi
Ah bu gurbet, ah bu hasret, ah vatan!
Sahilleri gezilecek yer şimdi
Ah bu gurbet, ah bu hasret, ah vatan!
Tomurcuklar yavaş yavaş açıyor
Kuşlar kimi konup kimi uçuyor
Hayatımız gurbet elde geçiyor
Ah bu gurbet, ah bu hasret, ah vatan!
Güzellikler hayalimin nakışı
Hırçın olur derelerin akışı
Ani olur nebadatın çıkışı
Ah bu gurbet, ah bu hasret, ah vatan!
Gece ayaz, gündüz sıcak havalar
Güzel günler birbirini kovalar
Mutluluktan cıvıl cıvıl yuvalar
Ah bu gurbet, ah bu hasret, ah vatan!
Mikdat Bal
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Ah bu sevda
Gülü verdim dalı verdim almadı
Ah bu sevda gör ne hale getirdi
Ölüverdim salıverdim olmadı
Ah bu sevda sor ne hale getirdi
Kül ediyor elemi de, hazzı da
Ateş yakar dayanılmaz azı da
Çekilmiyor hasretide nazı da
Ah bu sevda zor ne hale getirdi
Engel çıkar yokuş olur düzlerin
Bir yel eser kayıp olur izlerin
Artık başka bir şey görmez gözlerin
Ah bu sevda kör ne hale getirdi
Göz yaşlarım iki çeşme akıyor
perdelenmiş gözüm yola bakıyor
Bir hasret ki yüreğimi yakıyor
Ah bu sevda kor ne hale getirdi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah canım memleketim
Çiçekler beyaz kızıl
Ah canım memleketim
Arılar vızıl vızıl
Ah canım memleketim
Çayırlar yeşil yeşil
Her taraf ışıl ışıl
Uyursun mışıl mışıl
Ah canım memleketim
Kırları diken çalı
Çimenler yeşil halı
Her balı anzer balı
Ah canım memleketim
Duman yüzer karadan
Güneş doğar aradan
Nasıl çıktım oradan
Ah canım memleketim
Pınarlar pırıl pırıl
Çayları şırıl şırıl
Uykusu mırıl mırıl
Ah canım memleketim
Duru suları akar
Ormalar çıra kokar
Ağaçlar göke bakar
Ah canım memleketim
Erimez karı buzu
Yaylada koyun kuzu
Çobanlar verir tuzu
Ah canım memleketim
Bitmez telaşı işi
Başkadır yazı kışı
Bulunmaz onun eşi
Ah canım memleketim
Dar yollar kıvrım kıvrım
Onlar tanımaz evrim
Araba yolu devrim
Ah canım memleketim
Nakrat
Sensiz her geçen günüm
Ağlarım inim inim
Sen yarınım, sen dünüm
Ah canım memleketim
Mikdat Bal
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Ah deyip ağladım yaram sızladı
Ah deyip ağladım yaram sızladı
Dertlerime derman beklerim gayrı
Merhem diye dosta gittim, tuzladı
Acılara elem eklerim gayrı
Allah düşürmesin sağ eli sola
En yakının seni satar bir pula
Birine güvenip girince yola
Düzler yokuş oldu teklerim gayrı
Gençtim, sorumsuzdum yoktu karışan
Ne nasıhat eden, ne bir görüşen
Sıhhatimi bozdum, ettim perişan
Bu suçu ben kime yüklerim gayrı
Mikdar der gençliği elden kaçırdım
Kıymetli vaktimi boşa geçirdim
Nefsime zulmettim zehir içirdim
Şimdi az bir şeyde diklerim gayrı
<embed src=http://www.cilekfm.com/cagri/askradio.wma>
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Ah dünya insanları.....
Ah dünya insanları cazibenle kışkırttın
Bir adım önde gittin yaklaşanı püskürttün
Kah sallandın depreştin kah ateşler fışkırttın
Lavların küllü tozlu sön sönebildiğince
Sende gezip dolaşan her canlıyı öldürdün
Bir avuç toprağınla gözlerini doldurun
Ne Mecnuna yar oldun ne Leylayi güldürdün
Çöllerin korlu közlü yan yanabildiğince
Sana güvenenlere taaccüp ediyorum
Alan varsa buyursun ben seni satıyorum
Daha dun uğramıştım şimdi de gidiyorum
Geçer günlerin hızlı dön dönebildiğince
Yer dediler adına yutarsın her doğanı
Pireden file kadar karga ile doğan’ı
Uzayı araştırdık anlamadan doğa’nı
Kutuplar karlı buzlu don donabildiğince
Her gelen ölüp gider yine sana gelen var
Gizemli bilmecenin hikmetini bilen var
Açlık bir yana dursun susuzluktan ölen var
Suların tatlı tuzlu kan kanabildiğince
Der Mikdati Ah dünya yine de sana mihnet
Ahiret tarlamızsın hasat olur her zahmet
Hayat bir ganimetse ölüm en büyük rahmet
Zalimler iki yüzlü yen yenebildiğince
Mikdat Bal
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Ah Dünya!
Gözler kamaştıran renge büründün
Çoğunu kör eden süsün değil mi?
Bazı insanlara cazip göründün
Afağı dolduran sisin değil mi?
Bizi bizden alıp şaşırtan sensin
Garibin hakkını aşırtan sensin
Zalime bendini taşırtan sensin
Mazlumun rızkını yesin değil mi?
Hiç oldu mu sende baki kalanlar?
Sende azdır gülen, çoktur solanlar
Elinden gelenler, güçlü olanlar
Yeryüzünde fesat essin değil mi?
Yolunda savaşıp kırılıyorlar
Senin için küsüp darılıyorlar
Neden hala sana sarılıyorlar?
Herkes için ölüm kesin değil mi?
Mikdatî erdin mi sen muradına
Gezerken geçersin bir alt katına
Neden “Yer” dediler senin adına?
Hep canlılar sana besin değil mi?
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/56/www_antoloji_com_545556_464.MP3'>
.......Okuyan Mustafa Eren........
Mikdat Bal
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Ah gurbet garip Gurbet
Ah gurbet garip gurbet, acı mı akıyorsun?
Beni de garip buldun içimi yakıyorsun
Senelerimi verdim, aldın ama ne verdin?
Acıyla nişanladın hasret ile everdin
Bırakmazsın yakamı, yoruldum çeke çeke
Oturup da ağlarım göz yaşı döke döke
Gücümü kuvvetimi seneler aldı benden
Ne kazandım gurbetten, gör neler çaldı benden
Daha dündü dedemle vedalaşıp geldiğim
Bir çoğu dede oldu çocuk diye bildiğim
Nice dost arkadaşı yıllardır göremedim
Gurbette çefa çektim hiç sefa süremedim
Mikdat Bal
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Ah gül yüzlü yârim
Ah gül yüzlü yârim peşinden koştum
Dikene takıldım kan revan oldum
Acıttın, tabibin peşine düştüm
Gördün mü ne ettin berhavan oldum
Gönlüm pare pare budur hakikat
Hani seviyordun nerde sadakat
Kalmadı mecalim kalmadı takat
Balı yağmalanmış bir kovan oldum
İçime doğmuştun, batmış gibisin
Gönlüme ateşi katmış gibisin
Pabucumu dama atmış gibisin
Evin direğiyken bir tavan oldum
Mehtaba bakardık aylı yıldızlı
Gülüşüp dururduk hep nazlı nazlı
Sen önümde oldun gölgeden hızlı
Kaçtıkça kaçtıydın ben kovan oldum
Kalbimi kavradın salacaksan sal
Yeter bu kaçtığın kalacaksan kal
Yoruldum gelemem alacaksan al
Sana adanmışım bedavan oldum
Mikdat Bal
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Ah şu yeni nesil
Bahsedilmez artık yurttan yuvadan
Ah şu yeni nesil, eyvah ki eyvah!
Sanki bir uzaylı inmiş havadan
Ah şu yeni nesil, eyvah ki eyvah!
Şu bizim evlatlar bir hoş oldular
Uçup duruyorlar bir kuş oldular
Bir düşün uğruna berduş oldular
Ah şu yeni nesil, eyvah ki eyvah!
Dilleri değişik görüşleri de
Her söze löb diye girişleri de
Tarzları çok kaba duruşları da
Ah şu yeni nesil, eyvah ki eyvah!
Durmadık, geceyi gündüze kattık
Ne yedik. ne içtik. ne doğru yattık
Biz istikbal diye kenara attık
Ah şu yeni nesil, eyvah ki eyvah!
Mikdat Bal
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Ah Şu Zalim Gurbet!
Ah şu zalim gurbet onca dertleri
Gönlüme sığdırıp acı doldurdu!
Merhamet duymadı elin fertleri
Acılar yığdırıp saçım yoldurdu
Karlara büründü saçım kıllarım
Dizlerim aşınmış, tutmaz kollarım
Kasırgalı geçen gurbet yıllarım
Belalar yağdırıp benzim soldurdu!
Kurtuluş aradım zehirdi çare!
Candım, bir insandım değildim fare
Kahroldum üzüldüm öldüm kaç kere
Yeniden doğdurup derde saldırdı
Salmadı şu özlem asla peşimi
İçime akıttım, sildim yaşımı
Devekuşu gibi dertli başımı
Yerlere değdirip kuma daldırdı
İşe yaramazsın dinçlik yitince
Emekli ederek yana itince
Gurbet pabucumu işim bitince!
Boynumu eğdirip dama kaldırdı
Memleket sürekli aklımda kaldı
Özlem beni nice dertlere saldı
Hayat kazanırken ömrümü aldı
Bir ömür sağdırıp beni öldürdü
Der Mikdadi bıktım çıkmaz bu can ki
Vuslat vakti öyle mutlu bir an ki
Ölüm meleğini hissettim sanki
Yüzümü ağdırıp son kez güldürdü
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
İçime dert oldu çekip de gitmen
Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
Yakıştı mı sanki dertlere itmen
Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
Coşturmuyor artık şarkılar beni
Kadere küsersem yargılar beni
Hasret zalim oldu kargılar beni
Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
Her yerde gözlerim arıyor seni
Sadece yüreğim görüyor seni
Gönül bu dinlemez soruyor seni
Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
Gönül dürbününde mercek olursun
Hayali aşarım gerçek olursun
Renklerin tümünde çiçek olursun
Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
Sevda sürgününe gel diyen olmaz
Fırtınalar kopsa yel diyen olmaz
Çağlar göz yaşlarım sel diyen olmaz
Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
Mikdatî, umutla ufka bakıyor
Vuslatı düşlerken firkat yakıyor
Ömür göletinden zaman akıyor
Ah ulan ayrılık gözü kör olsun
Mikdat Bal
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Ah vatanım AH! !
<embed
src='http://www.yaylacik.org/modules/Siirci/midi/Ah-Vatanim-Ah-Mikdat-Bal.mp3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......
Alnımın teriyle gözüm yaşıyla
Yaşarım gurbette, ah vatanım, ah!
Bayrağı,toprağı kumu taşıyla
Öyle bir hasret ki, edilmez izah
Gözümde tütüyor ah vatanım, ah!
Sana canım feda aziz vatanın
Hasretim, istiyor seni her yanım
Feryat ile geçer vaktim, her anım
Ağlarız sızlarız her gün, her sabah
Ah anam, ah babam, ah vatanım, ah!
Senden ayrılmazdım mecbur ettiler
Kazandık kazandık onlar yediler
Üstelikte bize neler dediler
Ne idi suçumuz, ne idi gunah
Gözden ırak kaldık ah vatanım, ah!
Buralara geldi bir kaç murai
Fabrika va’d etti aldı parayı
Kendine maletti bizim orayı
Sizin olsun her şey, ah vatanım,ah!
Senden uzak kalan gençliğim eyvah
Mikdat’ım özlerim yurdumu candan
Oradayım hâlâ ayrılmam ondan
Bekliyen var mıdır bizi vatandan? !
Senden uzak kalan gençliğim eyvah
Sen gözümde kaldın, ben burda seyyah
Mikdat Bal
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Ah, zalim gurbet!
Yüreğimde hasret fırını yanar
Söndüremem anam Ah, zalim gurbet!
Gönlüm vatan deyip sılayı anar
Kandıramam anam Ah, zalim gurbet!
Genç yaşta terkettim ev ile barkı
Kısmetsiz işlemez feleğin çarkı
Şıpır şıpır akar gözlerin arkı
Dindiremem anam Ah, zalim gurbet!
Kader esirgedi bahtiyarlığı
Başa belâ etti işgüzarlığı
Yetiştirdi bana ihtiyarlığı
Döndüremem anam Ah, zalim gurbet!
Kar beyazı olmuş dik duran başım
Teselli etmiyor beni döl döşüm
Yaşadıkça her an yükselir yaşım
Donduramam anam Ah, zalim gurbet!
Gam, keder stres zevkı unuttum
Ölümü her zaman aklımda tuttum
Sabrettim azmettim herşeyi yuttum
Sindiremem anam Ah, zalim gurbet!
Her türlü hastalık etmiş ihata
Haller itti beni pasif kanada
Direnme gücümü şimdi inada
Bindiremem anam Ah, zalim gurbet!
Mikdat Bal
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a-Ha ha!
Ha ha!
Ret eder gördüğü bildiği hâlde
Koca bir adaya vaha der vaha!
Felâketten haber verir her yelde
Dinleyenler yalnız oha der oha!
Onu susturursan alır gerisi
Ondan daha kaba daha irisi!
Tırtıklayacaksa şayet birisi
Çambazı gösterip aha der aha!
Körler diyarında kral şaş olmuş
Her şey altüst olmuş ayak baş olmuş
Bilenler horlanmış işler yaş olmuş
Birçoğu ahmağa deha der deha
Tarihi ters okur bakarak güne
Hep geriden alır hiç bakmaz öne
On kere okusa şaşırır yine
Yüz yıllık caddeye saha der saha!
Zavallıda yoktur fazla bir hüner
Gündem olmak için her şeyi dener
Tokat yiye yiye serseme döner
Yetti mi dedikçe daha der daha
Yine de severim böyle safları
Aleyhine olur sivri lafları
İşkembeden atar çoktur gafları
Mikdadî duydukça ha ha der ha ha! &#61514;
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Habersiz!
Onmayan derdime derman ararken
Zehri ilaç diye aldım habersiz!
Gizemli şeylere kafa yorarken
Gerçeklere gafil kaldım habersiz!
Vaktimi boş yere heder etmişim!
Faraziye vehmi keder etmişim!
Kendime kendimi kader etmişim!
Yanlış kapıları çaldım habersiz
Kendimi unutup özendim ele
Yarıştım sürekli başkası ile
Yarar sağlamadı çektiğim çile
Başımı dertlere saldım habersiz!
Der Mikdadi: yanlış bakış açımdı
Ne çattıysam hepsi benim suçumdu
İmkan değil, mahdut olan gücümdü
Bomboş hayallere daldım habersiz!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Haddi aşma -Öğütİslam dini, fitneyi şiddetle yasakladı
Fitneye çanak tutmak yasaktır haddi aşma!
Mücrimdir görevini her kim ki savsakladı
Gaflet içinde yatmak yasaktır haddi aşma!
Fitneye sebep olan fiiller varsa kaybet
Suizan, Dedikodu bühtan, iftira gıybet:
Bunları işleyende ne vakar var ne heybet
Mümine çamur atmak yasaktır haddi aşma!
Sürekli gözetliyor her şeyi gören Allah!
Büyüklük taslayanı Kur’anda yeren Allah,
Dilerse geri alır fazlından veren Allah
Kasılıp caka satmak yasaktır haddi aşma!
Hırka giyip kendini iyi adam sandırma
Yalandan yemin edip kandırıp inandırma
Hileli mal satarak insanları kandırma
Yani süte su katmak yasaktır haddi aşma!
Yetimi gözet, kolla gözünün yaşını sil!
Okuyup münevver ol, dostunu, hasmını bil
Bu dünyada insanın en büyük düşmanı dil
Sözle sataşıp çatmak yasaktır haddi aşma!
Tövbe gibi fırsatı Allah bahşetti kula
Geçerlidir ölüme yalnız bir nefes kala!
Sakın yaklaşma diyor zinaya giden yola
Memnu meyveden tatmak yasaktır haddi aşma!
Mikdadi yazar, ancak kimseden âli değil!
Karşımda, nazarımda hiç kimse tali değil
İnsan beşer olarak kusurdan hâli değil
Bilerek suça batmak yasaktır haddi aşma!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Hain!
Şerefsizin her zaman söyleyecek sözü var
Bir tavşan gibi yılar feryadı basar hain!
Onuru ahlakı yok ne utanır yüzü var
Tükürdüğünü yalar zehrini kusar hain!
Kıvrım, kıvrım kıvrılır sanki çölde bir yılan
O kadar sinsidir ki alçaldıkça alçalan
Sözünün eri değil konuşur yalan dolan
Hep çark edip yan çalar suratın asar hain!
Gidip arayıp bulur kendi gibi yozları
Mahareti döneklik, iftiradır kozları
Hem korkaktır hem ürkek yanıltmasın pozları
Emin oldukça dalar, tırstıkça pusar hain!
Bir bakarsın hainle oluyor haşir neşir
Yara bulmayıversin onu durmadan kaşır
Sanki başka işi yok sürekli pislik taşır
Gonca gülleri yolar sam olup eser hain!
Dış düşman hafif gelir onu bile solluyor
Bizim sırlarımızı şer güçlere yolluyor
Devlete düşman iken hainleri kolluyor
Ayrık otunu sular, bağları keser hain!
Der Mikdadi halleri dokunur asabına!
Avukatlık yapıyor Suriye kasabına
Müslüman kanı akar bir bakın hesabına
Kin ve nefretle dolar sevgiyi kısar hain!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Hak’tır Ölüm ……………Vezn-i aher
Hayatımız iniş, çıkış çekeriz bazen cefa
İniş, çıkış var elbette dünyada azdır vefa
Çekeriz dünyada lakin, gel buna takma kafa
Bazen cefa azdır vefa takma kafa ezele
Şu bir gerçek mümin, kafir bilir ki haktır ölüm
Mümin kafir ayırmadan kimseye etme zulüm
Bilir ki kimseye kalmaz, harama deme gülüm
Haktır ölüm etme zulüm deme gülüm güzele
Yüreğini ferah tutmak inan ki en doğru yol
Ferah tutmak hoşnut eder mahluka sevgiyle dol
İnan ki mahluka sevgi, yetmez ki saygılı ol
En doğru yol sevgiyle dol saygılı ol özele
Der Mikdadi dünya yalan gafletten aymak lazım
Dünya yalan gönül yıkma gerçeği duymak lazım
Gafletten gerçeği seçip, behemehâl uymak lazım
Aymak lazım duymak lazım uymak lazım tüzele
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Hakka mal etme
Hakka mal etme
Sorunum seninle ey insanoğlu!
Çektirdiklerini Hakka mal etme!
Çıkıp engelleme dosdoğru yolu!
Bıktırdıklarını Hakka mal etme!
Kendine ayırıp balı peteği
Parmak yalayana vurup köteği
Bir çıkar uğruna eli eteği
Öptürdüklerini Hakka mal etme!
Dilekleri bağlatarak çaputa
Mezara, yatıra, ağaca puta
El sürdürüp yalvartarak tabuta
Taptırdıklarını Hakka mal etme!
Bir ayaküstünde bunca yalanı
Söyleyip kandırma cahil olanı
Kanlarını emip geri kalanı
Aktırdıklarını Hakka mal etme!
Korkutup günahla kötü ölümle
Oynayıp hadiste her bir bölümle
Hayır, şer Allah’tan deyip zulümle
Söktürdüklerini Hakka mal etme!
Avamı kandırıp, basıp dalına
Göz dikerek onun bunun malına
Sözde medyum olup yıldız falına
Baktırdıklarını Hakka mal etme!
Fakirin elinden alıp işini
Bulamazken ekmeğini aşını
Kadermiş diyerek gözün yaşını
Döktürdüklerini Hakka mal etme!
Mikdadî; imanın bellidir şartı
Sahtekarlar halkın üstüne vardı
Kimisi ekledi kimi çıkardı
Sokturduklarını Hakka mal etme!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Hal ve gidiş!
Gönlümün tenha, kafam dolu efkâr karmakarışık
Biri bana der gibidir bilmeceyi çöz gibi
Canım ruhum birbiriyle, ne küskün ne barışık
Yandığımı sanıyorum, tenim soğuk buz gibi
Şimşek gibi gelip geçer günde ki bu hâl nedir?
Bir kuşku bir endişe var canda ki bu hâl nedir?
Bu nasıl şey anlamadım tende ki bu hâl nedir?
Üfledikçe tutuşuyor mangalda ki köz gibi
Fark etmeden akşam olmuş güneş dönmüş batıya
Mihmanlık devam ediyor yine kaldım yatıya
Aynalardan dikiz ettim, kar birikmiş çatıya
Değişik bir suret gördüm buruşuk bir yüz gibi
Ömür denen sermayeyi çarçur ettikten sonra
Şaşırırsın onca fırsat kaçıp gittikten sonra
Kafa mı kalır insanda her şey bittikten sonra
Kaval, kaval yaşarsın da, çalınırsın saz gibi!
Uyan artık gafletinden kendini böyle salma
Tek yapacak bir işin var sakın ona geç kalma
Hazır ola geçmen gerek tövbe et meyus olma!
Bu başına gelen her şey bence biraz az gibi!
Yan yatardın ey Mikdadi şimdi tüter dumanın
Tekrar başa dönmek gibi yoktur böyle gümanın
Kendine gel uçundan tut akıp giden zamanın
Kıymetini bilmez isen yolunursun kaz gibi!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Halet-i Ruhiye
Dünyada tek başına şu güvensiz alemde
Nice musibet çattım dertlerden sakındıkça
Bakmazlar göz yaşına kıvransan da elemde
Dertlerime dert kattım fertlerden yakındıkça
Bir belaya düşersen dostluğu sürdürmezler
Seni koşuştururlar bir lahza durdurmazlar
Herkes düşer peşine sana iş gördürmezler
Topu hep taca attım mertlerden çekindikçe
Devirirsin aracı aniden teker patlar
Fırsattan istifade herkes üstüne atlar
Zehri katar aşına en güvendiğin zatlar
Bir bıçak olup battım sertlerden takındıkça
Sen yardım bekliyorken o malını pazarlar
Borcuna yetmeyecek deyip seni azarlar
Sitem gitmez hoşuna, üstelik de kızarlar
Sanki ırmağa ittim sırtlardan dokundukça
Bu dünyanın işine kafayı takmıyorum
İlerisi meçhuldür geriye bakmıyorum
Mağdur falan değilim fazladan çekmiyorum
Ne aldım ne de sattım kartlardan tıkandıkça
Der Mikdadi geliştim, derdimi gizliyorum
Şu an ki tek merakım ülkemi özlüyorum
Selam dağı taşına sürekli izliyorum
Tarifsiz bir zevk tattım virtlerden okundukça
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Hali perişan!
Gözünü, gönlünü mal hırsı ile
Bürüyen insanın hali perişan
Özenip hayvana tırısı ile
Yürüyen insanın eli perişan
Cebinde var ise bir kaç kuruşu
Kendine güvenip sakat duruşu
Gerçek ayan olup köhne görüşü
Çürüyen insanın malı perişan
Çalıştım kazandım mal benim deyip
Yetimin fakirin hakkını yiyip
En iyi kumaşı ipeği giyip
Sürüyen insanın solu perişan
Böbürlenen kişi kaba kereste
Tek başına gezer aheste beste
Mecnunca Leyla’yı Arzu, heveste
Arayan insanın çölü perişan
Çarpık çurpuk yönde edip seyrini
Tanımaz kârını, bilmez hayrını
Bir yanlış bulurum diye gayrını
Tarayan insanın yolu perişan
Maraba beğenmez şimdi ağayı
Elbette sevmezler böyle boğayı
Hayvan sever imiş, sözde doğayı
Koruyan insanın dölü perişan
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Halk uyandı!
Sağda solda “tiwit” atan soysuzlar
Bu milleti tanımadan ürüyor!
Şerefsizler, ahlaksızlar, huysuzlar
Ürüyorken bile kervan yürüyor!
İnsan olan işkembeden atar mı?
Ulan sizin iftiranız tutar mı?
Halk uyandı yalanları yutar mı?
Milletimiz olanları görüyor!
Hep yanıldı tanımadı bizleri
Titrer oldu şer güçlerin dizleri
Üç kuruşa kiralayıp sizleri
Elin oğlu bize kumpas kuruyor
Üç beş çakal güveniyor nesine?
Geberecek köpek pisi pisine
Kulak verin şu milletin sesine
Devletinin arkasında duruyor!
Hadlerini artık herkes bilecek
Pek yakında sıra size gelecek
Bir korku ki bağrınızı delecek
Devletimiz şimdi hesap soruyor
Der Mikdadi düşmanımız dessastır
Bu durumda birlik olmak esastır
Her kumpasa karşı artık hassastır
Bu necip halk vatanını koruyor
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-HAMSİ…….Vezn-i Aher……..Şematik…….14 hece
Bugün hamsi diyorum hayalimde yiyorum
Diyorum arkadaşım ben neden bitiyorum
Hayalimde ben neden pazara gidiyorum
Yiyorum bitiyorum gidiyorum pazara
Ah hamsi ah bu hamsi severdi güya dansı
bu hamsi bizim hamsi yoktur onun hiç şansı
severdi yoktur onun bana yenme lisansı
güya dansı hiç şansı lisansı yoktur onun
Pas tutmuş kaç yıl olmuş kuru kalmış tavası
Kaç yıl olmuş evde yok ne koku ne havası
Kuru kalmış ne koku sarmış Bal'ın yuvası
Tavası ne havası yuvası mahrum kalmış
Közlüyorum rüyamda tuzluyorum arada
Rüyamda güya yedim dostlarla Çaykara’da
Tuzluyorum dostlarla mesela Ankara’da
Arada Çaykara’da Ankara'da rüyamda
Şimdi hamsi mevsimi evlerde hamsi pişer
Mevsimi kaçırana vah dan başka ne düşer
Evlerde vah dan başka ağlanır gözler şişer
Hamsi Pişer ne düşer gözler şişer ağlarsan
Der Mikdadi bu hasret hamsi değil sadece
Bu hasret yurt hasreti bu feryat bir netice
Hamsi değil bu feryat gurbet yakmış adice
Sadece bir netice adice yakan hasret
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Han’a da bir handır bu fani dünya
Han’a da bir handır bu fani dünya
Ömür kervanının molası kadar
Bana da bir andır bu fani dünya
Hayat caddesinde kalası kadar
Yitiren ağlamaz, sevinmez bulan
Yoktur, olmadı da bayidar olan
Her şeyi geçici her şeyi yalan
Goncanın açıp da solası kadar
Ömür baştan sona gam, keder, tasa
Ölüm bir fermandır değişmez yasa
Meşakkati bitmez, hayat pek kısa
Bizi dertten derde salası kadar
Ey insan sen neye umut edersin
Bu dünya uğruna yanıp tütersin!
Çıplak geldin yine çıplak gidersin
Verdiği her şeyi alası kadar
Ebedi hayatı düşünmek ne hoş
Aklın varsa Hakkın rızasına koş
Gezip dolaşırsın yine elin boş
Pazardan bir kefen bulası kadar
Ahiret yurdunu artık imar et
Silinir her şeyin kalmaz işaret
Bu dünya hayatın şundan ibaret
Doğduğuna pişman olası kadar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Hasret çeke çeke
Hasret çeke çeke saçım ağardı
Aynaya baktıkça yolasım gelir
Saçlarıma böyle kar mı yağardı
Özlemi tattıkça solasım gelir
Umut devam eder çıkmayan canda
Hasret tansiyonu dolaşır kanda
Aklıma memleket vurduğu anda
Yıkılp da toprak olasım gelir
Gurbetin sam yeli esip soldurur
İnsanın gönlüne ateş doldurur
Çekilmiyor kahrı, hasret öldürür
Bu derdime çare bulasım gelir
Her akşam uykumu böldüğü için
Aklımı başımdan aldığı için
Kahredip içimden geldiği için
Bir yere yığılıp kalasım gelir
Mikdadî der gurbet dokunur bana
Vatanda yaşamak minnettir cana
Özlemi bir yana kahrı bir yana
Dostlarıma selam salasım gelir
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Hata!
Gönlümde kalmadı zerre kıymeti
Kendimi zahmete sardığım hata
Benim için birdir taşı ziyneti
Onlarda güç kuvvet gördüğüm hata
Meğerse değmezmiş bunca meşakkat
Tümü senin olsa, ölüm hakikat
Bir zerresi bile etmez refakat
Bu dünyaya emek verdiğim hata
Geçici hayata ebedi emek
Allah’ın mülküne benimdir demek
Ölümü unutup hak hukuk yemek
Bunca günahlara girdiğim hata
Geleceğe dair hayaller kurdum
Çalıştım durmadan didindim durdum
Dünya malı için kafamı yordum
Asabımı bozup gerdiğim hata
Hiç kolay olmuyor kendine gelmek
Ne büyük erdemdir haddini bilmek
Kazancın büyüğü imanla ölmek!
Şu gurbet ellere vardığım hata!
Ah Mikdadî gurbet sana ne etmiş
Nice ahbapların ahrete gitmiş
Yaş kemale ermiş oturum bitmiş
Hala buralarda durduğum hata!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Hatır soracak kadar
Yürüyecek derman yok gösterdiğin adrese
Keşke ulaşabilsem selam verecek kadar
Kahır gönüle düşmüş yakalanmış sterese
Ar’dan yerin dibine batıp girecek kadar
Bakidir hatıralar ebediyen silinmez
Sırrıdır ikimizin açılmadan bilinmez
Öyle bir yoldan geçtik tekrar geri gelinmez
Velevki birbirini bir an görecek kadar
An’ımızı yaşadık düşünmedik yarını
Kaç yıldır göremedim o yârin didarını
Bu firak tutuşturdu yüreğimin nârını
Sonsuza dek yakacak devran sürecek kadar
Lâleler diyarından selamı balla kardım
Yüreğimi çıkarıp beyaz bir güle sardım
Hayra mübeddil olsun rüyamı hayra yordum
Bir gülistana düştüm sanki derecek kadar
Der Mikdati gönlüme ne dersem de dinlemez
Katılaşmış besbelli acı çeker inlemez
Sevdayı bilen bilir yaşamayan anlamaz
Yine bir şeyler kalmış hatır soracak kadar
Şair Mikdat Ba
Mikdat Bal
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a-Haya bozuldu
Bozuldu insanlar bozuldu saygı
Din iman eksildi haya bozuldu!
Üzüntü çoğalmış, çoğaldı kaygı
Evlatar ejderha, maya bozuldu!
Sarsıldı temeller yuvalar yıkık
Şaşkındır anneler, babalar bıkık
Pantolon atılmış etekler sökük
Bezler dikiş tutmaz oya bozuldu!
Bir nesil türemiş bize benzemez
Elbisesi saydam beze benzemez
Suratı bir tuhaf, yüze benzemez
Cehreler dövmeli boya bozuldu
Kalitesi düşmüş, kalmamış çapı
Bulabilse yutar her türlü hapı
Gayesiz, dolaşır hep kapı kapı
El açıp dilenir aya bozuldu
Kalmadı ihtiram, ne bey ne ağa
İnsanlar yüzünden şaşırdı doğa
Daha on yaşında sanki bir boğa
Sebzeler hormonlu, soya bozuldu
Mikdadî, kalmadı düzey ne düzen
İntihar ediyor hayattan bezen
Bir hortlağa döndü avare gezen
Her şey hayal, sanal rüya bozuldu
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Hayaller üşüyor gerçeklerimde
Uçsuz bucaksızdır dertler furyası
Yer göğe düşüyor gerçeklerimde
Sonsuz emellerin dilek deryası
Hayaller üşüyor gerçeklerimde
Fışkıran dereler gayzerden çıkar
Serinlik vermeden yaktıkça yakar
Volkanik ırmaklar yukarı akar
Yokuşta coşuyor gerçeklerimde
Ağlanacak işe güldüğüm halde
Fosile dönüştüm öldüğüm halde
Bir varmış bir yokmuş olduğum halde
Bir sevda yaşıyor gerçeklerimde
Son nokta erildi nerde beteri
Ölümdür insanın gelir-gideri
Dünyanın yükünü gamı kederi
Zayıflar taşıyor gerçeklerimde
Uçurum gözüktü hala yürünür
Aklıselim olan matem bürünür
İnsanlık bedbahttır yerde sürünür
Yılanlar koşuyor gerçeklerimde
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Hayat bir imtihandır
İbretle nazar eyle âlem açık bir kitap
Feraset her insana doğru yolu buldurur
Her âlem bir ayettir Kur’an ilâhi hitap
Kalpleri gönülleri iman ile doldurur
Hayat bir imtihandır dünya kalmaz bir karar
Metanetli olmalı serzenişte yok yarar
Ebedi hayat vardır yoksa bu ömür zarar
Dünyanın meşakkati gül benzini soldurur
Sevgi bağı kopmazsa mutlu olur sılalar
Azimetle sabırla fethedilir kalalar
Hayıra tebdil olur katlanılan belâlar
Sadece inançsızın saçlarını yoldurur...
Geçicidir kısadır bu dünyanın zahmeti
Allah kulu bağışlar asla olmaz töhmeti
Tecelli eder mutlak yaratanın rahmeti
İmanla yaşayanı iman ile öldürür
Ölümü unutanlar bir gün dizini döver
Kendini seven insan başkasını da sever
Sevip sevilenleri yüce peygamber över
Bu sevgi kıyamette sevenleri güldürür
Topraktan yaratıldık toprağa döneceğiz
Tahtadan imal olmuş bir sala bineceğiz
Amel sandığı denen mezara ineceğiz
Önümüzde sadece bir adımlık yol durur
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Hayat biter ölüm çatar
Hayat biter ölüm çatar nefes biter nagehan
Sır burada gizlenmiştir işte budur imtihan
Bir saniye iltimas yok senin olsa bu cihan
Varılacak yer topraktır başka ne olabilir
Orada konfor yok ama gönderen bulabilir
Ölüm ötesi hayat var isteyenler inanmaz
Hayat ölüm bir keredir bunlar asla sınanmaz
Herkes kendi yargıcıdır başkasınca kınanmaz
Mezar amel sandığıdır nedamet dolabilir
Bu dünyadan gönderenler orada bulabilir
Herkes yaşadığı gibi ölür bu bir gerçektir
Ameline göre insan mezara girecektir
Yaratanı tanıyanlar merhamet görecektir
İman eden kitabını sağından alabilir
Dünyada merhamet eden merhamet bulabilir
Ölüm Haktır inanmıştır kafiri Müslüman’ı
Buna herkes teslim olur yoksa bile imanı
Ani olur feci olur ayrılığın zamanı
Ne hiç kimse unutulur ne bir an kalabilir!
Ne iltimas, ne yardımcı ne deva bulabilir!
Sıran gelir takılırsın dişlerine hızarın
Kefenden başkası haram dünya denen pazarın
Ya ateştir ya cennetten bir bahçedir mezarın
Cennet bahçesine giren ebedi kalabilir
Hayatında gönderenler orada bulabilir
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Hayatım boyunca didindim
Hayatım boyunca didindim durdum
Cefa mı ararsın çok arkadaş çok
Kanaat eyledim yetindim durdum
Sefa mı ararsın yok arkadaş yok
Gurbet hasretiyle canımı yaktım
Bitişi istikbal gözüyle baktım
Günü yaşamaya olmadı vaktim
Kafa mı ararsın yok arkadaş yok
Dünyaya sarıldım gülmedi bana
Peşinden çok koştum gelmedi bana
Ondan artık heves kalmadı bana
Vefa mı ararsın yok arkadaş yok
Özlemin kahrından saçımı yoldum
Gam kasavet keder hep belâ buldum
Nice hastalıkla müptelâ oldum
Şifa mı ararsın yok arkadaş yok
Mikdadî, Dertlerim bundan ibaret
Dilerim Allah’tan hüsnü şahadet
Yaratılış gayem yalnız ibadet
İfa mı ararsın yok arkadaş yok
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-hayattan kesitler!
Muhanetten yardım talep eyleme
Derde deva olmaz azarlar seni!
Halini gizli tut ona söyleme
Üç beş kuruş için pazarlar seni!
Dolaşma derdinle aralarında
Sanırlar ki gözün paralarında
Gizli kalasa bile yaraların da
Bir kaç saniyede çözerler seni!
Düşünce el vermez seni kayırmaz
Yaramazsın artık vakit ayırmaz
Dostluk arkadaşlık karın doyurmaz
Başka bir listeye yazarlar seni!
Alacaklı gelmiş taciz mi oldun?
İmkanın kalmadı aciz mi oldun?
Acımazlar seni, haciz mi oldun!
Birleşip yamyamlar yüzerler seni!
Allah’a dayanıp ondan sormalı
Kapısı açıktır O’na varmalı!
Hasisten, cimriden uzak durmalı
Yüzüne vururlar bozarlar seni
Mikdadi yaşadım biliyorum ben
Borçlulara eda diliyorum ben
Bu konuyu muhim buluyorum ben
Yakınların bile üzerler seni!
Mikdat Bal
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a-HAYIR dedirtmek ister
Zerre kadar hayrı yok, HAYIR dedirtmek ister
Kalmadı mecalimiz zehir yedirtmek ister
Milletce ümitvarız onu bitirtmek ister
Şu fosil kafalılar halkı ahmak sanmasın
Uyanık olsun herkes yalanlara kanmasın
Peşinen hayır demiş maddeleri görmemiş
Oylama yapılırken mecliste oy vermemiş
Bol bol hakarret edip konulara girmemiş
Şu fosil kafalılar halkı ahmak sanmasın
Millet uyanık olsun ebediyyen yanmasın
Neler çekti bu millet darbeci zalimlerden
Haberi var elbette oynanan filimlerden
Bıktık usandık artık riyakar alimlerden
Şu fosil kafalılar halkı ahmak sanmasın
Yeter söz milletindir baska bir şey onmasın
Kalmadı muhalefet varsa da beceriksiz
Ha varmış, ha da yokmuş bence hepsi gereksiz
Statukocu, darbeci tabansız hem direksiz
Şu fosil kafalılar halkı ahmak sanmasın
Onlara destek olup milletimiz yanmasin
Der Mikdati Evet’’tir, EVET bizim oyumuz
Statuko’ya her an zıt durmaktır huyumuz
Uyanmıştır cok şükür mahallemiz köyümüz
Şu fosil kafalılar halkı ahmak sanmasın
Yemez bu millet yemez, bizden “hayır” onmasın
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Haylaz koca’ya mektup
Ayşe’yi, Fatma’yı küçük Sinan’ı
Üç tane çocuğu bir de ananı
Acıyorum seni adam sananı
Bırakıp da gittin aramıyorsun,
Açtığın yarayı saramıyorsun!
Komşular ne gelip ne gidiyorlar
Yazık sana onlar adam diyorlar
Hiç demezsin bunlar ne ediyorlar!
Buna da mı kafa yoramıyorsun,
Bir türlü evine varamıyorsun!
Başı boş sorumsuz dolaşıyorsun
İstediğin yere ulaşıyorsun
Onunla bununla dalaşıyorsun
Sana rahat batmış duramyorsun,
Hayırlı bir işe yaramıyorsun!
Kendine faydan yok zarardan gayri
Haylazın kimseye olur mu hayrı
Sorsalar evliyiz yaşarız ayrı
Bir gece kapıma vuramıyorsun,
Anahtarın mı yok giremiyorsun!
Odun kömür bitti ev de soğudu
Ayşe’den sorarsan yattı uyudu
Fatma da iyidir o da büyüdü
Onu da okula veremiyorsun,
Dünyanın halini göremiyorsun!
Üç dörtgün den beri gözüm seğirir
Sinan hastalandı karnı ağırır
Annen de oda’da beni çağırır
Arayıp halini soramıyorsun,
Ne olmuş irtibat kuramıyorsun!
Sen gideli beri çok şeyler olmuş!
Bırakıp giderdim babam da ölmüş
Küçük kardeşim de askerden gelmiş
Ev işgal altında giremiyorsun,
Kapı kilidini kıramıyorsun!
Tekrar evlenirdim günahtır haşa
Ya geri gel, ya da beni gel boşa
Kendi hayatını sonra git yaşa
Madem bu gemiyi süremiyorsun,
Terk et! Sen hakkını veremiyorsun!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Hayranım!
Hayranım!
Küp elbet zarar görür keskin ise sirkesi
Ne kendini, ne eli yakmayana hayranım!
Büyüklük taslayarak küçümseyip herkesi
İnsanları kem gözle bakmayana hayranım!
Akıl ermez insana, şeytan şaşar fendine
Çünkü şaşar beşerdir yine döner kendine
Ne kadar şükretsek az, sahibiz yüce dine
Doğru yolda yürürüyüp çıkmayana hayranım!
Şöyle kendi kendine dudağı kıpırarak
Bir anlık gafletiylenveyvele kopararak
Şeytan devreye girip bağırıp köpürerek
Gönül saraylarını yıkmayana hayranım!
Bilinçli anlayışlı hem aydın hem medeni
Şükrünü eda edip sabrı kalkan edeni
Kavga çıkarmk için varken birçok nedeni
İnsanların canını sıkmayan hayranım!
Haklıyken bazen susup insanları germeden
Hele cahiller ile tartışmaya girmeden
Bildiği doğruları yapıp taviz vermeden
Eller ne derse desin takmayana hayranım!
Selâm sevgi menşei tecrübeyle sınanmış!
Mikdadi selâm eder hoşgörüyle donanmış
Mukadderat değişmez buna kesin inanmış
Sabredip hayatından bıkmayana hayranım!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Hayvan-cı- lık
Bele kadar çamur bile yetmedi
Bataklıkta sineklendi malaklar
Doldur boşalt terraneler bitmedi
Çalıp durur hala kırık plaklar
Helal haram bakmaz yermiş içermiş
Bravo derler hırsız için, becermiş
Atı alan üsküdarı geçermiş
Alkışlıyor sahtekarı salaklar
Hissizlerin yok şikayet edeni
Cahilliktir sefilliğin nedeni
Yeni gelen aratırmış gideni
Boynuzların gölgesinde kulaklar
İnsanları birbirine katan var
İpi perde arkasında tutan var
Müşteri bol, nasıl olsa yutan var
Gece gündüz yalan yayar ulaklar
Musluklardan akan kire temiz der
Şaşkın baytar öküzlere camız der
Geberecek, karnı şişmiş, semiz der
Arsenikli oldu şimdi yalaklar
Der Mikdatî gerekli mi sanayi?
Hadi köylüm iyi besle danayı
Biri kızıp kapatırsa vanayı
Doğal gaza rakip çıkar kalaklar
Mikdat Bal
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a-Hayvanların Barışı
Güvenilmez barışına itlerin!
Bir kemik at, gör bakalım ne olur?
Ya sorarsan eşeklerin, atların
İpinden tut, yor bakalım ne olur?
At gözlüğü mani olur dikize
Dokuz ise dokuz, inmez sekize!
Uysal, ehil diye kanma öküze!
Önüne kat, sür bakalım ne olur?
Kız halaya, oğlan benzer dayıya
Sakın ola taşı atma kuyuya!
Bir mekânda rast gelirsen ayıya
Yoluna yat, dur bakalım ne olur?
Derdi varsa keçi, koyun ineğin
İlletine tutulmuşsa döneğin
Sen kalkıp da ağır yükü bineğin
Sırtına çat, sar bakalım ne olur?
Oyuncağı olmayınız adinin
Bu şiirden bir tecrübe edinin
Ters okşayıp tüylerini kedinin
Köşeye it, ger bakalım ne olur?
Çok rastladım bunlardan bu alemde
Der Mikdadi aciz kalmış kalem de
Hayvan dedim, bitti elem çilem de
Öfkeni yut, bir bakalım ne olur?

Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Hazırlıklı olmalı!
Hazırlıklı olmalı!
İnsanoğlu karşılıksız yaptığı tek iş yoktur
Ya maddîdir ya manevî ya sevaptır ya para
Boşa kürek sallayanlar haddinden fazla çoktur
Ya niyeti bozuk olur ya akıldan fukara!
Tarafsızlık, hakkaniyet dürüstlüktür inanmak
En iyisi okumalı ilimlerle donanmak
Çalışmalı, alışmalı pek yakındır sınanmak
O gün yüzler iki türlü ya beyazdır ya kara
Her şeyin bir karşılığı var eninde sonunda
Merak etme yazılıyor muhasip var yanında
Zerre kadar olsa bile hepsi hesap anında
Sahibini gelip bulur yığılır sıra sıra
Ani davet gelebilir hazırlıklı olmalı
Bagaj yasak o takdirde başka tedbir almalı
Daha önceden gönderip gittiğinde bulmalı
Geç kalmışsan an bu andır bir çıkış yolu ara
Akıl vicdan ikilisi insanda bulundukça
Yeni doğmuş gibi olur aymazlık salındıkça
Allah kulu boş çevirmez kapısı çalındıkça
Hem affeder, hem lütfeder asla düşürmez dara
Der Mikdadî ver selevat bu da benden hediye
Allah vardır gam keder yok üzülelim ne diye?
Kelime-i tevhit ile ölelelim diye diye
Lâ ilâhe illellah’ı diyenler düşmez nâra
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Ahde Vefa
Bir gün Hz Ömer mu’minlerin emiri
Yanında sahabeler dinliyordu her biri
İki kişi bir gençi huzuruna getirir
Ömer onlara dönüp sohbetini bitirir
Hz.Ömer sorar, bu telaşınız nedir?
Ne istersiniz gençten, bu gürültü nicedir?
Genci sıkı sıkıya tutanlardan bir kişi
“Ya emirel mu'minin” kıtaldir bunun işi
Bu genç bizim bahçeye büyük bir taş savurdu
O taş isabet etti babamızı devirdi
Şimdi biz istiyoruz babamızın kanını
Kısası tatbik edin o da versin canını
Hz Ömer bu kez delikanlıya sorar
Doğru mu dedikleri? Diye itiraf arar.
Genç der, evet doğrudur benim elimden öldü
Fakat anlatacağım dinleyin nasıl oldu
Müsaade buyurun doğruyu anlatayım
Buranın garibiyim üç gün oldu yoldayım
Bu gün buraya vardım yorgun, aç ve uykusuz
Bir yağız atım vardı, yorgunlluktan huzursuz
Bunların bahcesinin yanına varmıştım ben
Dinlenmek istiyordum, bir mola vermiştim ben
Bir çite bağlamıştım atımı ve uyudum
Derken bir ihtiyarın bağırdığını duydum
Atım uzanıverip hurmalarından yedi
O anda uyuyordum, farkedemedim dedi
Uykudan uyanmıştım, adam taş atıyordu
Ben ayağa kalkmıştım, at yerde yatıyordu
Son gelen taş iriydi atın başına değdi
Atım orada öldü ecele boyun eğdi
Çok severdim atımı can evimden vuruldum
Aynı taşı fırlattım, sinirlendim, darıldım
İhtiyar da orada teslim etti canını
Elimde olmayarak, döktüm onun kanını
Ömer der, öldürmüşsün kısas lazım geliyor
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Yüce kuran böyle der, bunu herkes biliyor
Delikanlı, hay hay der, boynum kıldan incedir
Kur'an başım üstüne, o gönlümde yücedir
Müsaade buyurun sizden bir rica sorsam
Üç gün mühlet verseniz kendi köyüme varsam
Babam ölmüş, bir küçük kız kardeşim var evde
İade etmeliyim onun hakkı var bende
Babamın parasını yanlızca ben bilirim
O talihsiz yetime gider söyler gelirim
Davacılar teklifi hemen ret eylediler
Bir giderse bir daha, döner mi söylediler
Hz Ömer ona sözün eri olursan
Mühlet verebilirim, şayet kefil bulursan
Müsaade ederim üç günde geleceksin
Unutmamalısın ki kısasla öleceksin
Bütün sahabelere genç göz atar bu kere
Sonunda karar kılar hazreti Ebu Zerre
Bana kefil olacak yalnız bu olabilir
Bu kadar yük altında ancak bu kalabilir
Huzurda bulunanlar durumu yokluyorlar
Hazreti Ebu Zer den bir cevap bekliyorlar
Hazreti Ömer sorar Ne dersin Ya Eba Zer
Sen bu delikanlıya kefil olurmusun der
Elbet kefil olurum gitsin üç günde gelsin
O zavallı yetimde emanetini alsın
Davacılar kadrini bilirdi Ebu Zerrin
Dediler gönlümüzde âlâdır senin yerin
Hazreti Ebu Zer’i iyi biliriz derler
İki davacı kardeş onu kabul ederler
Genç huzurdan ayrılır köye doğru yol alır
Sahabelerin tümü büyük merakta kalır
Genç henüz gelmemişti aradan üç gün geçti
Davacılarla kefil, mahkemede yer seçti
Bir ara davacılar dediler Ebu Zerre
Nasıl kefil olmuşsun bu gence göre göre
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Resulüllah sağ iken seni çok metheylerdi
Senin faziletini babamız hep söylerdi
Ama sen kefil oldun bilmediğin birine
Biz kana kan isteriz şimdi onun yerine
Hazreti Ömer der ki adalet edeceğim
Vallahi gelmez ise seni öldüreceğim
Ebu Zerri Kifariy yok korkusu telaşı
Vallahi gelmez ise feda ederim başı
Sahabelerin hepsi apaçık ağlıyordu
Davacı olanlara yakıp yalvarıyordu
Ne olur babanızın diyetini verelim
Yeter ki evet deyin bu davayı dürelim
Asla kabul etmezler kana kan istiyorlar
Babamızın kanını satamayız diyorlar
Muhlet geçmişti artık Ebu Zer hazırlanır
Abdest almaya kalkar sahabeler sızlanır
Bu esnada uzaktan engelleri aşarak
Bir adam görünür ki yaklaşıyor koşarak
Yaklaştıkca tanırlar delikanlıdır gelen
Kısasa doğru koşan, ölmeden önce ölen
Gelir ve selam verir gözlerinde gam keder
Yolumu gözettiniz çok özür dilerim der
İnanın geç kalmayı isteyerek kalmadım
Dayılarımı köye gittiğimde bulmadım
Gidip arayıp buldum yetimi teslim ettim
Paraların yerini yavrucuğa söyledim
Şimdi ise burdayım boynum kıldan incedir
Ahde vefa etmeyen ahirette nicedir
Mecliste bulunanlar herkes hayretle baktı
Onu öldürmek değil alnını öpmek haktı
Genç der ki nedir böyle bana hayret ettiniz
Biraz geç kaldı isem gelmez mi zannettiniz
Ben bilirim mu’minler ahde vefa ederler
Sonu ölüm olsa da seve seve giderler
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Bunu dedikden sonra el kaldırdı semaya
Allah’a dua etti başladı yalvarmaya
Der ki ya Rabbi benim şüphem yok imanımdan
Benim kalbimim nuru görülmez mi alnımdan
Bu sözleri duyunca ağlar hazreti Ömer
Hayretler içindedir ve sorar Ya Eba Zer
Tanırmıydın bu gençi veyahut babasını
Bunun kabilesini veya akrabasını
-Ya emirel Muminin hayır tanımıyordum
Tanımadan ben buna nasıl kefil olurdum
Bunun için sordunuz zannımca bu soruyu
Madem merak ettiniz anlatayım doğruyu
Ya Ömer herkes bilir benim kim olduğumu
Peygamberden ne gibi bir rütbe aldığımı
İşte ben bunun için kefil oldum bu gençe
Ona yok diyemezdim bana sen ol deyince
Zira dedittemezdim yok bunlarda fazilet
Mumin faziletlidir kabul edemez zillet
Hayretler içindedir o mecliste olanlar
Merhamete geldiler davada bulunanlar
Çünkü gençin imanı kalplerini fethetti
Hazreti Ebu Zerri Resulullah methetti
Davacılar dediler o Hazreti Ömere
Hayret ettik bu gençe hayranız Ebu Zerre
Vaz geçtik bu davadan bu genç ki vefakardır
İsteyerek yapmadı engin imanı vardır
Bizim için kısasın kalmadı bir nedeni
Takdirle karşılarız ahde vefa edeni
Mikdat Bal
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a-Hem derindir hem serindir masmavi
Hem derindir hem serindir masmavi
Karadeniz çağlar kıyıya kadar
Sarhoş eden güzelliği semavi
Dalga, dalga ağlar kıyıya kadar
Dere, ırmak vusul eder akarak
Duman eder yüreğinde yakarak
Gökyüzüne nispet ile bakarak
Üstten iner dağlar kıyıya kadar
Külce gibi kum serili yalılar
Çayır çimen düz desenli halılar
Mest etmez mi, yeşillikler çalılılar
Düz yerlerde bağlar kıyıya kadar
Onda benim her ilacım her devam
Karadeniz mekanımdır yer, yuvam
Gece gündüz hareketi berdevam
Nice nimet sağlar kıyıya kadar
Der Mikdadi nerde bunun hamisi
Kirletiyor sularını kimisi
Döküp saçar korsanların gemisi
Zehir saçar yağlar kıyıya kadar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Henüz yazdıklarım!
Elimde tükenmez kalemim yok ki
Ancak yazdıklarım cüzden ibaret
Diyeceğim sözler o kadar çok ki
Henüz yazdıklarım özden ibaret
Mutluluk, gam keder endişe tasa
Kimi taşa konar kimi elmasa
Günler gelip geçer hayat çok kısa
Dünya iniş yokuş düzden ibaret
Ömrü hayatımda gurbet bir kesit
Havası boğucu yağmuru asit
Hakkında sorulsa yanıtım basit:
Hasret, hicran figan közden ibaret
Şairin kelâmı saire ezgi
Ya hazır bilgidir veyahut sezgi
Anlam yükleyerek yapılan dizgi
Düz, hece kafiye sözden ibaret
Kimi yazar olur kimi de okur
Kimisi eğirir kimisi dokur
Farklılıklar vardır Allah’a şükür
Millet demek sizden bizden ibaret
Mikdadî der herkes gider yolundan
Bir gün yaprak gibi kopar dalından
Alıp gideceği dünya malından
Bir kefen ki beyaz bezden ibaret
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-hepsi bu kadar!
Hepsi bu kadar!
Bunca zorluklara göğüs gererek
Yaşıyorum işte hepsi bu kadar!
Kendimi özenip emek vererek
Taşıyorum işte hepsi bu kadar!
Bitmez ki şairin menkıbeleri
Ezer gurbet ezer, ben gibileri
Hoplaya hoplaya engebeleri
Aşıyorum işte hepsi bu kadar!
Yürekten ağlarım biri ölünce
Teselli ederler dostlar bilince
Memleketten iyi haber gelince
Coşuyorum işte hepsi bu kadar!
Neyi anlatsam ki dertler bir harman
Uzun bir hikaye, uzun bir ferman
Çok şükür düşmedim dizimde derman
Koşuyorum işte hepsi bu kadar!
Bırakıp da gelmem, ayrı bir olay
Bilmeyen insanlar etmesin alay!
Tam kırk iki sene demesi kolay
Şaşıyorum işte hepsi bu kadar!
Mikdadî ölümdür iştahı bozan
Hayatta azarsan kesilir cezan
Kaç kaçabilirsen dünya bir kazan
Pişiyorum işte hepsi bu kadar!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Hepsi Türk düşmanı!
ETÖ, FETÖ, BöTÖ ABD NATO
Hepsi Türk düşmanı bilen biliyor!
AB’yi BM’yi etmeli veto!
Bunu bir de hain Gülen biliyor!
Taşeron zağarlar silah yığıyor
Bunun da zararı bize değiyor
Rahmet bekliyorken bomba yağıyor!
Bunların gadrini ölen biliyor!
Hainlerin çoğu hapse gitse de
Rahat durmaz bunlar terör bitse de
Sözde dostlar bunu inkar etse de
Gizlice ülkeye gelen biliyor!
Hedefteyiz eğer yanlayamazsak
Sanal kavgaları sonlayamazsak
Batacağımızı anlayamazsak
Gemiyi altından delen biliyor!
Horozlar kesilir öterse erken!
Onlar yıl başında hindiyi yerken
Dikenli yollarda yürümek zorken
Ayaklarımızı çelen biliyor
Der Mikdadi sakın bozmayın moral
Oynayamaz kimse ülkemde koral
Uyandık çok şükür bozuldu kural
Milleti kamplara bölen biliyor!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Her etkide tepki var
Her etkide tepki var, her tepki dereceli
Bunda birçok faktör var, tezahür göreceli
Kimi kızar, ya parlar, yapanlara yaparlar
Mesela bir şey atsan, diğer yandan kaparlar
Öyle pozisyonlar var, ya pasiftir, ya etkin
Tezahür eden tavır, ya canlıdır ya bitkin
Bir olay karşısında, ferdin halleri çoktur
Dehşette reaksiyon, ya metanet ya şoktur
Mutlaka bir tepki var, ya sabır ya bulaşmak
Başa bela getirir cahillerle dalaşmak
En zor tepki sabırdır, enerjik olandadır
Parlama hastalığı, alerjik olandadır
Birbirinden farklıdır toplumun bireyleri
Görüşleri ayrıdır, değişiktir reyleri
Cemiyet bireylerin, toplu halde ki hâli
Bireylerden oluşur, her toplum her ahali
Çoğunluk ne yöndeyse, ahlak ta o yöndedir
Eğitim yüksek ise, insanlık ta öndedir
Birkaç bilgisiz varsa, idare etmek kolay
Cahiller çoğalırsa, orada çoktur olay
Sevgi, saygı hürmetin, okumaktır membası
Âlimler insanların, meşalesi lâmbası
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-her nefis ölüp göçer!
Acı tatlı hayatın geldi nihayetine,
Her nefis ölüp göçer, gerisi teferruat! !
Namazı kılınacak er kişi niyetine!
İnsanlar kılıp kaçar, gerisi teferruat!
Bazı güzel işlerde görünmüşse ne âlâ!
Hudutları aşmayıp, korunmuşsa ne âlâ!
Tövbe nasip olup da arınmışsa ne âlâ
Rahmete dalıp uçar, gerisi teferruat!
Hazırda bulunanlar ona şahitlik eder
Mezara indirenler dönüp evine gider
Sonrası onun için ya neşedir ya keder
Nedamet bölüp biçer gerisi teferruat!
Kimi oh kurtulduk der, kimi eder taziye
Bütün olup bitenler hep konur teraziye
Elindedir herkesin irade-i cüziye!
Yolunu bulup seçer, gerisi teferruat!
İslam’ın parlak nuru gönlünde ışımış mı?
İnsan olarak doğmuş insanca yaşamış mı?
O unvanı dünyada hakkıyla taşımış mı?
Kitabın alıp açar, gerisi teferruat!
Der Mikdadi farkı yok kölenin azadın da
Her an imtihandadır insan haddizatında
En ağır olsa bile şu dünya hayatında
Her belâ gelip geçer, gerisi teferruat!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Her şey değişmiş
Her şey değişmiş!
Doğa’yı altüst ettik, değişti insanlık da
Viran desem yeridir, harap erdiklerimiz
Bunun adı çağdaşlık, gelişti şeytanlıkta
Tiran desem yeridir, çorap ördüklerimiz
Kahya hırsız çıkınca, iflas eder ağa da!
Mallar kısırlaşınca kurban olur boğa da
Ağaçlar kesilince denge kalmaz doğada
Boran desem yeridir, türap serdiklerimiz
İklimler alabora, çevre hava değişti
Orman yangını, seller, bozkır, ova değişti
Taklit, cehalet, gaflet mutlu yuva değişti
Kıran desem yeridir, şarap kardıklarımız
Terk edilmiş ilahî bir Kur’anı Hekîm var
Burnumuz sürtülüyor, mutlak Adil hakim var
Zulmün kıskacındadır İrak, sırada kim var?
İran desem yeridir Arap yerdiklerimiz
Der Mikdadi dünyada arıyorsak dirliği!
İlan etmemiz gerek milli seferberliği
Bir ukde gibi kalmış gönülde Türk birliği
Turan desem yeridir serap gördüklerimiz!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Her şey fanidir!
İnsanoğlu güler oynar, ağlar da!
Sılkılmaya namzet olan azar mı?
Gözlerinden kanlı yaşlar çağlar da
Dökülmeye namzet olan azar mı?
İyi insan başkasını üzer mi?
Böbürlenip, ne idim de neyim ben!
Patronum ben, ağayım ben, beyim ben
Bürokratım, şuyum buyum şeyim ben
Yıkılmaya namzet olan azar mı?
Yeryüzünde kibirlenip gezer mi?
Uyanırdı baksa solu sağına!
Yön verirdi ömrünün her çağına
Apansızın şu feleğin ağına!
Takılmaya namzet olan azar mı?
Başkasının kuyusunukazar mı?
Etrafında dönenleri bir izle!
Dostlar bile hucüm eder bet sözle
Beceriksiz diye bir gün kem gözle
Bakılmaya namzet olan azar mı?
Ufak tefek şeyler için kızar mı?
Bu hayatta olsa da her dileğin!
Kurtuluş yok pençesinden meleğin
Bir gün gelir tutmaz kolun bileğin
Bükülmeye namzet olan azar mı?
Güçsüzleri garipleri ezer mi?
Unutma ki kani olan ganidir
Çok yaşasan bile ölüm anidir!
Yeryüzünde olan her şey fanidir
Yok olmaya namzet olan azar mı?
Dünya seninolsa ömüruzar mı?
Der Mikdadi kurtarana aşk olsun
Azgın nefsi durdurana aşk olsun
Son nefeste sırtarana aşk olsun
Yakılmaya namzet olan azar mı?
Edip olan acı sözler yazar mı?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Her şeye rağmen şükreden kişi!
Şu doğan güneşe bak gören gözlere şükür
Yeni doğmuş gibiydi göremeyebilirdi!
Balkona kadar çıktı, tutan dizlere şükür
Tekrar içeri girdi, giremeyebilirdi!
Kapının eşiğinde ayakları takıldı
Bereket ki minderin üzerine yıkıldı
Vecde gelip o anda şükür namazı kıldı
Seccadesini sermiş seremeyebilirdi!
Tansiyonu yükseldi, beklemeye başladı
Gönlüne hüzünleri yüklemeye başladı
Sandalyeye oturdu, teklemeye başladı
Sancıyla nefes aldı, veremeyebilirdi!
Göğsü daralıverdi, her tarafı ağırdı
Bulaşık yıkıyordu, hanımına bağırdı
Ne olur, olmaz diye çocukları çağırdı
Telefonun yanına eremeyebilirdi
Çoluk çocuk yetişti görüverdi orada
Öperek gözlerine sürüverdi orada
Hüzünler defterini dürüverdi orada
Nankörlük etmiş olsa düremeyebilirdi
Günü hareketliydi, bir yanış bir sönüştü
Şükürle elemleri, mutluluğa dönüştü
Şükrünü ifa etmek, gül dalına konuş’tu
Gülistanda gülleri, deremeyebilirdi
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Her şeyimi kaybettim!
Elli yıldır ses ettik ne yazık duymadılar
Almancı olup çıktık vatandaş saymadılar
Nesiller elden çıkmış bir türlü aymadılar
Mutlu değilim mutlu övünecek nem kaldı
Her şeyimi kaybettim dövünecek nem kaldı!
Firavunlar Nemrutlar dünyayı sömürüyor
Zayıfların kanını emerek semiriyor
El elinde yalnızlık içimi kemiriyor
Güçlü değilim güçlü güvenecek nem kaldı
Her şeyimi kaybettim dövünecek nem kaldı!
Halka zulüm edenler haram var temelinde
Öyle bir zamandayız ipler puştun elinde
Ahvali manzaramız zalimin tekelinde
Özgür değilim özgür sevinecek nem kaldı
Her şeyimi kaybettim dövünecek nem kaldı!
Alaka kesilince yozlaştı kültürümüz
Karıştık birbirine çok değişti türümüz
Dikkate alınmadı her basın bildirimiz
Cazgır değilim cazgır avunacak nem kaldı
Her şeyimi kaybettim dövünecek nem kaldı!
Kalmadı gerçek dostluk, kalmadı sevgi saygı
Kalmadı telaşımız kalmadı bizde kaygı
Kalmadı gönlümüzde hasretten başka duygu
Yerli değilim yerli savunacak nem kaldı
Her şeyimi kaybettim dövünecek nem kaldı!
Der Mikdadi duymazlar ettiğim çağrıları
Ulu orta yazarım bildiğim doğruları
Bitmiyor tükenmiyor bağrımın ağrıları
Kirli değilim kirli ovunacak nem kaldı
Her şeyimi kaybettim dövünecek nem kaldı!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Her tarafta elem gördüm!
Gözlerim bir şey ararmış, semada ufuk sararmış
Sonra her taraf kararmış, bambaşka bir âlem gördüm!
Karanlıktı arz-ı sema, sürünerek çıktım dama
Bir lahzada vardım Şam’a her tarafta elem gördüm!
Damı biraz didikledim ışısın diye bekledim
Az irkildim, az tekledim sağı solumu yokladım,
Hemen Besmele ekledim, dertlerime dert yükledim
Bambaşka bir âlem gördüm, her tarafta elem gördüm!
Gökyüzünden birkaç kaçık saldırırdı açık, açık
İhtiyarlar çoluk çocuk, ölüyordu büyük küçük
Her yer harap her yer göçük betim, benzim soluk, uçuk
Bambaşka bir âlem gördüm, her tarafta elem gördüm!
İster bağır ister çağır, feryatlara dünya sağır
Vicdanlıda yanar bağır, vicdansızda yalnız yağır
Açtıkları yeni çığır bakıyorlar sığır, sığır
Bambaşka bir âlem gördüm, her tarafta elem gördüm!
Harap olmuş kutlu diyar, kardeş kardeşine kıyar
Bunlar hangi dine uyar? Bir taraftan tekbir duyar
Diğer yandan kurşun sayar yalan söyler, yalan yayar,
Nice kahpe kalem gördüm, her tarafta elem gördüm.
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Her Türlü şiddete
Kadına el kaldıran adam değildir adam!
İnsanî hiçbir değer o mahlukta bulunmaz!
İmha edilsin derdim çare olsaydı idam!
Dejenere olmuşuz, nasıl tedbir alınmaz? !
Şiddete başvuranlar hem aciz hem ürkektir!
Tecrübeyle sabittir bu veri bir gerçektir
Taş fırın erkeğiymiş eşek ondan erkektir!
Adamlık emek ister cinsiyetle olunmaz!
Sokak jargonu ile birine sorsan eğer
Erkekliğin kıstası kabalık imiş meğer
Nezaket ve incelik unutulan bir değer
Kendimize gelelim bu minvalde kalınmaz!
Her türlü istismarı reva gören sapıklar
Vahşet ve dehşet saçan aşağılık tipikler
Merhametten bihaber insanlıktan kopuklar
Tespit edilmelidir sokaklara salınmaz!
Sıradanlık arz eder bir çoğumuz göz yumar
Zaten umursamazlık etti bizi tarumar
Kimi madde düşkünü kimide içki, kumar
Bu zalim zorbalarla aynı hava solunmaz!
Birini hırpalayıp aşağılamak suçtur
Bunu yapan her kimse pespayelik bir hiçtir
Mahlukat arasında tasnif etmemiz güçtür
İnsan olamaz, ancak ne mahluktur bilinmez!
Cahiliye dönemi sanki geri dönmüştür
Şeytan musallat olmuş tepemize konmuştur
Töre adı altında ne ocaklar sönmüştür
Kirlenen her ne ise asla kanla silinmez!
Aile içi şiddet o da içler acısı
Bir kıvılcım yetiyor patlar barut fıçısı
Buna çoğu müşterek cahil, hoca hacısı
Cehennem yaşanılan evlerde hiç gülünmez
Bu zulmü sonlandırıp doğru yol güdülmeli
Devletin imkanları seferber edilmeli
Bir yerde sorun varsa üstüne gidilmeli!
Ateş bacayı sarmış neden siren çalınmaz?
Der Mikdadi; gönüller yanıyor cayır, cayır
Ben Her türlü şiddete “hayır” diyorum “hayır”
Zalimleri engelle garibanı da kayır
Arş-ı ala titrerken uyuklayıp dalınmaz!
Ozan Mikdadi
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Mikdat Bal
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a-Her zaman Hızır kapıyı çalmaz!
Selâmı selameti yayarak yaşamalı!
Barışta refah olur, kavgada huzur olmaz!
Memleket altımızdan kayıyor aşamalı
İnsan geleceğine bu kadar muzır olmaz!
Söylendi, anlayan yok, “dün dündü” kaldı dünde,
Ona takılıp kaldık boşa geçti bu gün de
Bu tartışma bitmeli daha çok iş var önde
Gününden bigâneler yarına hazır olmaz!
Bela yağar ansızın azıp taştığımızda
İlahi tokat iner haddi aştığımızda
Gücümüz dağılıp da dara düştüğümüzde
Kapımıza dayanan her zaman Hızır olmaz!
Muhannetten alınmaz ne yolluk ne de azık!
Dengeyi altüst eder onun attığı kazık
İhanete uğrayıp, “kandırıldık ne yazık”!
Demek yakışık almaz, böyle bir özür olmaz!
Nemelâzımcıların akıbeti malumdur
Böyle bir tavır almak bu devirde ölümdür
Hem ülkeye hem halka apaçık bir zulümdür
Akıllı bir Müslüman şeytana vezir olmaz!
Der Mikdadi yalanla kanımı dondurmayın
Bol keseden atarak kimseyi kandırmayın
Allah’ı şahit tutup halkı inandırmayın
Destekli atın yeter, imkânsız nezir olmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Her zorlukta çıkış var
Her zorlukta çıkış var
Her zorlukta çıkış var, hiç bir şeyi zor görme
Fazla şikayet edip kendni ele verme
Güçünün yetmediği işin altına girme
Ağır yükler ipine, ipine zarar eder
Gurur şeytanın işi, böbürlenerek gezme
Biraz hoşgörü takın herşeyde hile sezme
İnce düşün velakin, karşındakini üzme
Kalın kafa kepine, kepine zarar eder
Ölcülü ol her zaman aşırı olmaktan kaç
Ne elini sıkı tut, ne sonuna kadar aç
Ne ihtiyacından kıs, ne de sağa sola saç
Savurganlar cebine, cebine zarar eder
Fazla mızmız olanlar başına dert açarlar
Tebessümlü insanlar güven, neşe saçarlar
Sert davranan kimsenin etrafından kaçarlar
Asık surat tipine, tipine zarar eder
Hep iyi taraftan bak hiçbir şeyi horlama
Durulacak yerde dur şansını çok zorlama
Öfkeni yut, sabreyle hep kükreyip parlama
Keskin sirke küpüne,küpüne zarar eder
Der Mikdati çok gördük yüksekten düşenleri
Mecnun olmadan çölde dolaşıp pişenleri
Allah’ta kul da sevmez kasılıp şişenleri
Fazla hava topuna, topuna zarar eder
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Herkes bakar herkes görür!
Herkes bakar herkes görür baktığı yer önemli
Hafiyenin zaviyesi değişik olabilir
Haklı haksız aramadan her kim ne der önemli
Empatiyle arayanlar gerçeği bulabilir
Yanlış anlaşılma olur haklı sanıp kendini
Şeytan pusuda beklerken hazırlar kemendini
Feveranla saldırarak kişi aşar bendini
Anlamadan baltasını sert taşa çalabilir
Çok iyi düşünmek gerek demeden önce sözü
Sandığı gibi değilse sonra kızarır yüzü
Elbette ortaya çıkar behemhal işin özü
Hakikati anlayınca hayrete kalabilir
İnsanlıkta herkes eşit farkı yok diğerinden
Kimi kalbinden rahatsız kimi de ciğerinden
Altın çamura düşse de kaybetmez değerinden
Önyargısız davrananlar sevgiyle dolabilir
Karda iz bırakmam sanıp giydiğim hedik diyen
Ötekinde hata bulup aranan gedik diyen
İlla böyle olacaktır dediğim dedik diyen
Başkasının görüşünden bir ilham alabilir
Der Mikdadi muhataplar müşterek bulsun yeter!
Konuşarak anlaşılır hoşgörü olsun yeter!
Allah için gönlümüze muhabbet dolsun yeter
Sevişenler teskin olup kuşkuyu salabilir
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Herkes mutlu olamaz ki!
Şükür nedir bilmeyenler
Mutluluğu bulamaz ki!
Bir araya gelmeyenler
Mutluluğu bulamaz ki!
Talih değil kara olan
Gönül değil yara olan
Her rüyası para olan
Mutluluğu bulamaz ki!
Kimliğini arar fesat
Aklı fikri mahsul, hasat
Kim manası olur kesat
Mutluluğu bulamaz ki!
Fakirleri görmeyenler
Paylaşıp da vermeyenler
Bu dünyayı yermeyenler
Mutluluğu bulamaz ki!
Yalan deyip avunanlar
Hep maddeyi savunanlar
Mallarıyla övünenler
Mutluluğu bulamaz ki!
Sevmeyenler yalnız kalır
Yalnız yaşar yalnız ölür
Neyi varsa eller alır
Mutluluğu bulamaz ki!
Olan ile yetinmeyen
Tembel yatıp didinmeyen
Dost arkadaş edinmeyen
Mutluluğu bulamaz ki!
Mikdadi yazdım ilacı
Hem ballıdır değil acı
Mutlu olan yüzde kaçı
Mutluluğu bulamaz ki!
………….Herkes mutlu olamaz ki!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Herkes yolunda gider!
Fani dünyanın yoktur bir zerrecik sefası
Yer ise yesin bizi neden bizi eğliyor?
Uğruna karışıyor insanların kafası
Bu vefasız dünyaya yine de bel bağlıyor
Geçmişin yaraları geleceğe saklanır
Sürekli kaşınırsa dallanır budaklanır
Akıllı olan kişi menzile odaklanır
Vakitler hızlı, hızlı gizli, gizli çağlıyor!
İnsanın gücü mahdut eremez muradına
Ölüme mahkum doğar, herkes bakar tadına
Allah’a kavuşmanın ölüm denmiş adına
Zaman tabii cellat ipimizi yağlıyor
Son nefes çok önemli yaşayışa bakılmaz
İnsanları dışlayıp umutları yıkılmaz
Allah’a yönelenler cehennemde yakılmaz
Samimi bir pişmanlık kurtuluşu sağlıyor
Çoğuna nasip olmaz samimi bir itiraf
Herkes yolunda gider insanlar iki taraf
Ancak iki yol vardır bunda olmaz inhiraf
Akıbette insanlar ya güler ya ağlıyor
Der Mikdadi uyuyor insan ölmeden önce
Halbuki ani gelir bakmaz ihtiyar gence
Ölüm haktır biliriz boynumuz kıldan ince
Yine de ayrılıklar yüreğimi dağlıyor
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ahh! zalim gurbet!
Hasret yürekleri kasıp kavurur
Bu gurbet diyarı dar gelir bize
Kader bizi elden ele savurur
El eline bakmak ar gelir bize
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Gözler şıpır şıpır sizi andıkça
Unutmak imkansız dünya döndükçe
Çeliğe dönüşür demir yandıkca
Ayrılık anları kor gelir bize
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Kök salan ağacın olmaz isali
Gönül arzu eder her an visali
Altın kafes olsa bülbül misali
Bu gurbet diyarı hor gelir bize
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Derde düçar olan herkesten gizler
Yokuşa dönüşür vadiler,düzler
Gerile gerile felç olur yüzler
Zemheri soğuğu har gelir bize
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Saçlara kar yağar kaşlara kömür
Hesaplar denk gelmez ters işler umur
Beyhude tükenir gurbette ömür
Gününü kurtarmak kâr gelir bize
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Yerleşti burada oğlan kızımız
Böyleymiş demekki alın yazımız
Arada mevkuf’uz dinmez sızımız
Sanki arasattan yer gelir bize
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
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................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Mikdat Bal
****************************************
Dost kalemlerden damlayan inciler
Memleket havası,suyu bir başka,
Baba toprağında iş olsa keşke,
Can dayanırmı ki gurbetteki aşka,
Aileyi ayırmak zor gelir size...............Aydın Sevgi-...Şiir_Adamı
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Gardaşım her şeyde hikmetler arar
Ve her şeye ayrı hayal düş kurar
Kaçtı artık tren, verilmez karar
Doyduğumuz yerler, dar gelir bize.............Öğretmen Şükran Günay
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Ne zaman bitecek diye bakarken,
Hasret dolu yüreği herdem yakarken,
Sılaya her hayal özlem akarken
Gurbette geceler mor gelir bize,.............Mustafa Çelebi ÇETİNKAYA
................................Ahh! zalim gurbet!
................................Sen yok musun sen!
................................Deldin bağrımızı
................................Bir ok musun sen?
Mikdat Bal
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a-Hicran acıları
Yakarım afakı baktığım yönde
Hasretin serisi bu’na diyorlar
Hazmı zor gurbetin attığı künde
Delinin birisi buna diyorlar
Hicran acıları sineyi dağlar
Acıyla mahvolur burada çağlar
Ana olmayınca başka kim ağlar
Garibin irisi bana diyorlar
Bir gün olsun bir gün gülmek isterim
Yurduma kavuşup ölmek isterim
Tek başıma kalkıp gelmek isterim
Gelmiyor gerisi sına diyorlar
Gönlümün yarası derman ara der
Gavurdan dost olmaz, ne de birader
Yabancı düşmanı bize kara der
Onların derisi kına diyorlar
Gurbeti hakkıyla var mıdır bilen?
Hasret kazanından kurtuldu ölen
Ne etsin vuslatı sal ile gelen
Kalanı dirisi ana diyorlar
Geceli gündüzlü pesterler bizi
Kemgözle bakıyor misterler bizi
Asimile etmek isterler bizi
Çakallar korosu ona diyorlar
Mikdadi, can ister murat almayı
Kim diler gurbette meyus olmayı
Kök saldık burada, hepten kalmayı
Aile yarısı o’na diyorlar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Yedi düvel gezdim, beş dil bilirim
Hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Gurbetteyim bazen gider gelirim
Hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Haddini aşmakta taşkın mı taşkın
Yol yordam bilmiyor şaşkın mı şaşkın
AYM der durur pişkin mi pişkin
Hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Ne bir vizyonu var ne mefküresi
Kullanma tarihi bitti süresi
Derdi fitne, fesat yotur çaresi
Hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Tenezzül ederler yalana bile
Göz kırpar terörist olana bile
Sarılır akrebe yılana bile
Hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Sadece halkına düşmanlık güder
Onları denize dökeceğim der!
Hem seçime gider hem de ret eder
Hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Der Mikdadiyazdım boşu boşuna
Böyle muhalefet düşman başına
Doğruyu yazınca gitmez hoşuna
Hiç görmedim böyle bir muhalefet!
Mikdat Bal
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a-Hiç şaşırmam!
Hiç şaşırmam duyduğum en acayip habere
Paraya tapanların satmayacak şeyi yok!
Güzel olan ne varsa yok oluyor habire
Dininden kopanların atmayacak şeyi yok!
Güzel olan her şeyi hedef almış yıkmaya
Ebedî muhalifler başlar kırıp dökmeye
Yıkamadıklarını kem gözlerle bakmaya
Hainlik yapanların çatmayacak şeyi yok!
Yegâne vesilesi konumuyla makamı
Açıktan tafrası var sinsidir intikamı
İnsanlık desen nanay ne derdi var ne gamı
Yolundan sapanların etmeyecek şeyi yok!
Mertebe elde edip azan nice zalim var
Dünya için dinini satan sözde alim var
İşin düşerse şayet türlü,türlü film var
Rüşveti kapanların yutmayacak şeyi yok!
Hayatını kazanır vatanını satarak
Menfaati uğruna nice takla atarak
Kardeşinin etini gıybet ile yutarak
Ell etek öpenlerin tatmayacak şeyi yok!
Der Mikdadî bir tufan sabahı mı acaba?
Melaneti alenî, gerek duymaz hicaba
Kin eker nefret biçer haset düşmanlık caba
Dostluğu tepenlerin itmeyecek şeyi yok!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Hiçbir madde boş değil!
Sabit fikirliler var beyaza kara diyen
Yapacak hiçbir şey yok her bir kelle baş değil
Materyalist bakışlı her şeye para diyen
Onlara şunu derim yaptığınız hoş değil
Kimi bağnaz tutucu sanırsın orta çağlı
Dinle alakası yok bulursun sollu sağlı
Bardak dolu mu boş mu bakış açına bağlı
Su yoksa hava dolar hiçbir madde boş değil
Bazıları tutuyor din gibi, siyaseti
Yeter ki devam etsin birinin riyaseti
Nuru nardan ayıran Müminin feraseti
Yarasa gündüz görmez her uçan da kuş değil
Bazen sabır gerekir metin olmalı metin
İyi bir iş görürken sahih olsun niyetin!
Bu dünyanın ötesi hem gerçektir hem çetin
Çalanlar şunu bilsin haram lokma aş değil
Kendini dizayn eyle sen topluma aynasın
Adalet denen kavram arada mı kaynasın?
Zulümler işlenirken işimiz çal oynasın
Bazı kalpler granit bir yumuşak taş değil
Yazdım anlayan anlar sivrisinek saz ise
Bir daha anlatayım kavrayışın az ise
Üşüyenleri düşün mevsimimiz yaz ise
Dünya iki kutuplu bir yarısı kış değil
Refah gördükçe millet azıyor da azıyor
Güce ulaşan zevat zayıfları eziyor
Mikdadi işte böyle arada bir yazıyor
Affınıza sığınır gevezelik iş değil
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Hiçten ibaret!
Yerle gök arası nice alem var
Gözünün gördüğü uçtan ibaret!
Dünya aleminde bir çok elem var
Kıtalin bir çoğu öçten ibaret!
Vesveseyi terket şüpheden arın
İki günün eşit ise yok kârın
Ömür bildiğimiz dün bugün yarın
Dünyada günlerin üçten ibaret!
Kim ki şeytanların ağına düşer
İnanan nedamet narında pişer
Tövbe büyük fırsat kul şaşar beşer
Olmasın amelin suçtan ibaret!
Pişman olup bülbül gibi ağlayan
Son yükünü İhlas ile bağlayan
Yüreğini ahu zarla dağlayan
Arınır kirlerden içten ibaret!
Ebedi değildir bize bu cihan
Sayılı nefesler biter nagehan
Ölüm ile dirim kula imtihan
Ulu Yaradana göçten ibaret!
Der Mikdati sıkma canın boş yere
Yetmezdi verilse sana yer küre
Dünya bir zerredir ahrete göre
Ayrıca fanidir hiçten ibaret!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Hİkaye
Vaktiyle bir beldede Mü’min bir zat yaşardı
Helalinden rızkının arkasından koşardı
Salih bir kimse idi kalbi Hak, Hak atardı
Sermayesi az idi iğne iplik satardı
Yüce Allah kulunu imtihandı muradı
Nasıl kazanacaktı cehennemden beratı
Seyrine koyulmuştu melekler gökte yerde
Canlı seyrediyordu arada yoktu perde
Öyle bir gün gelmiş ki malı elinde kalmış
Müşterileri ondan ne mal bakmış ne almış
Üç gün üç gece geçti ekmek parası yoktu
Fakat Rabbine bağlı, çünkü yüreği toktu
Çocuklar ağlayarak baba ekmek isteriz
Haydi git acele gel hayırlı gün dileriz
Ya Bismillah diyerek tekrar inmiş pazara
İğne ipliği ile oturmuş bir kenara
Bağırmaya başlamış ”Yarı kat fiyatına “
Halinden bilen yoktu yetişse imdat’ına
Ansızın bir ses duydu ”iğneci gel beriye
Neyin varsa topla gel buyurun içeriye”
Çağıran bir kadındı normal müşteri sandı
Sergisini toplayıp kapısına dayandı
“Buyurun yenge hanım çok ucuz satıyorum
Bir alırsan yanına bir daha katıyorum”
Kadının fikri bozuk çatlaktı ar damarı
Sana vereceklerim etmez bile tomarı
“Benim gönlüm sendedir muradıma ereyim
Yeter ki evet söyle ne istersen vereyim
Adam der ki: sus bacım sen hiç utanmaz mısın?
Allahtan korkmaz mısın? Ateşte yanmaz mısın?
Ne sen böyle demiş ol ne ben duymuş olayım
Üç gündür aç susuzum yine de aç kalayım
Çocuklar kıvranıyor baba ekmek al diye
Bir lokma olsa şimdi yutarlardı bal diye
Kadın der doğdu sana şimdi çok büyük fırsat
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Bir tane ekmek değil, sana vereyim kat, kat
Sana bir günlük değil altı aylık veririm
İnan ki neyim varsa ayağına sererim
Adam der hayır olmaz ben Allah’tan korkarım
Ölseler dahi etmem açından çocuklarım
Kadın der gel naz etme yoksa bağıracağım
Irz düşmanı diyerek seni vurduracağım
Adam baktı bu işin sonu pek fena oldu
Bir dileğim var dedi gözleri yaşla doldu
Bu oda da ilk önce iki rekat kılayım
Sen dışarıda bekle biraz yalnız kalayım
Kadın çıktı dışarı adam kıldı namazı
Allah’a dua etti yürektendi niyazı
Ya Rabbim görüyorsun her şey sana ayandır
Beni bu dertten kurtar halim sana beyandır
O esnada gözleri ilişti pencereye
İğne ipliği alıp iz koymadı geriye
Ya Allah söyleyerek üç kat yüksek binadan
Kendini yere attı kaçmak için zinadan
Melekler ağlaşarak olayı seyrederler
Ya Rab yere düşerse bu kul kurtulmaz derler
Sen ona yardım eyle yere sağ selim insin
Kereminden lütfeyle çocukları sevinsin
Yüce Allah buyurdu Cebrail de tut diye
Cebrail de yetişti milyarda bir saniye
Kucağına alarak yere indirdi onu
Allahın rahmeti bol feci olmadı sonu
Adam koşarak gitti evine ağlayarak
Yine ekmeksiz geldi gözyaşı çağlayarak
Çocuklar sorar ona baba hani ekmeğin?
Üç gündür kaynar durur pişmedi mi yemeğin?
Kazanda taş kaynardı çocuklar habersizdi
Açlıktan derman yoktu gözleri de fersizdi
Bu arada kapıya komşu karısı gelir
Onlardan ekmek ister hallerinden ne bilir
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Söyler ki çocuklarım üç gün yemek yemedi
Allah rızası için bölüşelim nimeti
Adam gözleri yaşlı cevap verir gelene
Üç gün aynı dertteyim ne koyayım selene
Fakat kadın ısrarlı sende var biliyorum
Hepsini istemem ki az bir şey diliyorum
Baksana şu dolapta yığın, yığın ekmek var
Ne güzel de kokuyor tencerende yemek var
Seni dürüst bilirdim demek ki yanılmışım
Başka kapı çalaydım sana nasıl gelmişim
Adam bakar ki gerçek her taraf nimet dolu
Böylece ödüllenir Allah'ın Salih kulu
Özür diler gelene dilediğince verir
Çocuklar bayram eder evi hemen şenlenir
Bu hikaye gerçektir yalana yok ihtimal
Hisse alınsın diye takdim etti Mikdat Bal
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Hikmetinden sorulmaz!
Nerde olsam benimledir bu kader
Yerden yere çala, çala yorulmaz
Ne dert biter ne de eksik gam keder
Çekiyorum hikmetinden sorulmaz!
Nihayeti başa gelen belalar
Yüreğimi parlatarak cilalar
Öldüm artık namazımı kılalar
Bu dünyada isteyerek durulmaz
Çaresizlik başa bela getirir
En fazla da şu ayrılık bitirir
Alır beni gamdan gama yetirir
Bu kederle başka şeye varılmaz
Sanırsın ki ta ezelden yaralı
Şansı yaver gitmez bahtı karalı
Teslim olur güçlü tutar morali
Bir Müslüman feleğine darılmaz
Kaderini yaşayarak okursun!
Artık ince eleyip sık dokursun
Gazabından belki fokur fokursun
Aklı olan kuruntuyla kurulmaz
Mikdadî der acep niye varım ben
Neden böyle hep kendimi yerim ben
Hayır ve şer Allah’tandır derim ben
İman eden kaderine kırılmaz
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Hile ile onun bunun hakkını
Hile ile onun bunun hakkını
Alan bana Müslüman’ım demesin!
Kim olursa olsun uzak, yakını
Çalan bana Müslüman’ım demesin!
Mal yüzünden akrabayı kandıran
Zulüm edip hak hukuku kaldıran
Kardeşine hücum edip saldıran
Dalan bana Müslüman’ım demesin!
Oruç tutup namazını kılsa da
Çok kez hacca gitse hacı olsa da
Gece gündüz mescitlerde kalsa da
Yolan bana Müslüman’ım demesin!
Yediği içtiği haramdır hepten
Rüşvetle kurtarır kendini ipten
Hakikatte bir alçaktır, bu tipten
Olan bana Müslüman’ım demesin!
Anlatayım esrarına ermezsen;
İşin düşüp eğer onu görmezsen
Görevini şayet rüşvet vermezsen
Salan bana Müslüman’ım demesin!
Der Mikdadi kaş göz eder naz gibi
Konumunu kullanarak koz gibi
İnsanları yolunacak kaz gibi
Bulan bana Müslüman’ım demesin!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ahir zaman fitnesi
Ahir zaman fitnesi, gördüklerime şaşmam
Bunlar bidirilmişti, artık köpürüp taşmam
Afati lisan edip kendi bendimi aşmam
Bunların dayanağı yoktur kitapsız bunlar
Camiye utanmadan girer hicapsız bunlar
Bunlar birer kaçıktır, saptırırlar saparlar
Dinde olanı yapmaz olamayanı yaparlar
Bunlar şeytanın kulu Allah’a mı taparlar
Bunların kitabı yok Allahsız Rabsız bunlar
Camiye utanmadan girer hicapsız bunlar
Türeti son zamanlar sahte yüzsüz hocalar
Bunlara kapılanlar işte böyle bocalar
Kadınlar horozlaşı ne eylesin kocalar
İşledikleri suçlar çoktur hesapsız bunlar
Camiye utanmadan girer hicapsız bunlar
Maksat belli bilindi, uyandı yutmaz millet
İmanlı, bilinçlidir dinini satmaz millet
Böyle sapık bir yolu ebedi tutmaz millet
Yaptıkları gunahtır zerre sevapsız bunlar
Camiye utanmadan girer hicapsız bunlar
Erkekler WC’sinde ayakta cövseler ya
Cemaatı sevdiler bunu da sevseler ya
Bu fikrim tam eşitlik, bunu bir övseler ya
Böyle bir pozisyonda kalır cevapsız bunlar
Camiye utanmadan girer hicapsız bunlar
Mikdat Bal
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Ahir zaman, alâmetleri
Bozuldu dengeli, düzenin çarkı
Yoktur ezilenle, ezenin farkı
Bilmemiz gereken bir gerçek var ki
Bunlar ahir zaman, alâmetleri
Kalmadı adalet, kalmadı insaf
Mazlumlar acayip, zalim bir tuhaf
Adaletten yana, ürettiği laf
Bunlar ahir zaman, alâmetleri
Yediden yetmişi, hayret ediyor
Fıttırmamak için gayret ediyor
Komşu komşusundan, nefret ediyor
Bunlar ahir zaman, alâmetleri
Güçlüler hükmeder, güçsüz maraba
Anlayış virane, gönül haraba
On yaşında çocuk, vermiş şaraba
Bunlar ahir zaman, alâmetleri
Sandalye, koltuğa, zalimler düşkün
Cehalet diz boyu, alimler suskun
Kitaplar okunmaz, ilimler küskün
Bunlar ahir zaman alametleri
Karın şişirilir, öyle yatılır
Açlar varken ekmek, çöpe atılır
Kalmamış ya neyse, namus satılır
Bunlar ahir zaman alametleri
Allahsız, kitapsız kanunlar çıktı
Müslümanım diyen, herkesi sıktı
İtiraz edeni, içeri tıktı
Bunlar ahir zaman alâmetleri
Her köşe kıyıda, kargalar öter
Kimse kalkıp demez, bu kadar yeter
Beklenen istikbal, daha da beter
Bunlar ahir zaman alâmetleri
Mikdadî zamana çektim fotoğraf
Birini üzmüşsem, diliyorum af
Hiç kimse sucunu etmez itiraf
Bunlar ahir zaman, alâmetleri
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Ahlaksız Reklamalar
O kadar ahlaksız o kadar haşin
Utanmak bilmezler yüzleri meşin
Her şeyi alenen her şeyi peşin,
Satıyorlar reklam reklam üstüne
dadandılar halkın edep yerine
Bu tıpa tıkaçtır kana irine
Çukur ne ki düşmüş daha derine
Batıyorlar reklam reklam üstüne
Bunların tek işi hap yap para kap
Kadınlara bezi erkeklere hap,
Şu kadar geniştir işte şudur çap
Ötüyorlar reklam reklam üstüne
Takdim ediyorlar zehri bal gibi
Çorbası kahvesi zaten yal gibi
Milleti açıkça sanki mal gibi
Güdüyorlar reklam reklam üstüne
Ahlaksız diziler yetmezmiş gibi
Bir reklam koyarlar bitmezmiş gibi
Milleti soyup da ütmezmiş gibi
Ütüyorlar reklam reklam üstüne
Mikdat Bal
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Ahmaklar
Ahmaklar ölmeden önce uyanmaz!
Bakar görür ama kördür ahmaklar
Şuursuz saldırır, arsız utanmaz
Haya yok bu yüzden hürdür ahmaklar
İnsan boğazlanır oralı değil
Vicdasız, yüreği yaralı değil
Gönüllü uşaktır, paralı değil
En deni, en alçak türdür ahmaklar
Mikdat Bal
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Ahmet Akkoyun (Akrostiş)
<font face='cooper black'' size='5' color=black>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>şkını gönlünde cisimlendirip
Herkesle paylaşır, yazar makberî
“Mehlika” namıyla isimleştirip
Emsalsiz mısrlar dizer makberî
Tanımayan bilmez kılıcı keskin
Asap bozulunca zor olur teskin
Kapanına düşen sazanlar miskin
Kalemi sivridir çizer makberî
Onun her sözünden mısra dökülür
Yarenler çoğaldı deyip çekilir
Uyuma uyuma diye takılır
Nazı hoş, vakarlı gezer makberî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ahmet Durgut'a selamla (Farketmez)
Gönülden gönüle yol var bilesin
Sen orada, ben burada, farketmez
Ben seninle sen benimle bilesin
Sen orada ben burada farketmez
Aramızda kurulmuş gönül bağı
O ne uzağı tanır ne de ırağı
Bu muhabbet sevginin en sıcağı
Sen orada ben burada farketmez
Benim sevgim meccanendir alana
Herkesedir, can sahibi olana
Tüm dostlara, gözü yolda kalana
Siz orada ben burada farketmez
Vatan, millet, bayrak sevgim yücedir
Ondan uzak olan hali nicedir
Bu gurbette bana gündüz gecedir
Siz orada ben burada farketmez
Mikdat der ki dostum unutma beni
Gurbetçiyim, sakın avutma beni
Diğer dotlarınla bir tutma beni
Siz orada ben burada farketmez
Mikdat Bal
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Ahmet Faruk Türkyılmaz'a selam ile
Bir çok şiir yazdın, yaz biraz daha
Nice elem çektin,dayan az daha
Ekle şu listene bir kaç söz daha
Bizi şiirinden mahrum eyleme
Leylaya bakarak, “neharına” koş
Yaylaya çıkarak,baharına koş
Mevladan umarak, Kahharına koş
Bizi şiirinden, mahrum eyleme
Aşkına mı biri, “kezzab” söyledi?
Merih yıldızı mı, gazâb eyledi?
Hangi dertler sana,azap eyledi?
Bizi şiirinden,mahrum eyleme
Bir çok şiirin var, okudum bitti
Hepsi fevkel-ade, hoşuma gitti
Affeyle,yüz çevir, her kim ne etti
Bizi şiirinden mahrum eyleme
Ahmet____________Faruk seni, candan severim
Sana ne yağ çeker, ne de överim
Yanlışını görsem, bil ki döverim
Bizi şirinden, mahrum eyleme
Mikdat Bal der sana, selam ederim
Ben boksör değilim, boş laflar derim
Artık Türkiye de,ol biraderim
Leyla için bizi, mahrum eyleme
Mikdat Bal
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Ahmet Tufan Şentürk'ün anısına
Ahmet Tufan Şentürk göçtü buradan
Bir gün onun gibi, olabilirim
Cennetine koysun onu Yaratan
Ancak hayır düa salabilirim
Ben de öleceğim günün birinde
Keşke şimdi olsam, onun yerinde
Sevgiyi işledi son şiirinde
Rahmetliden, örnek alabilirim
Ölüm mukadderdir, az daha kalsa.
Şu son şiirinden, okuyan alsa
“Sevgi iksirinden ilacım olsa.
Kim bilir, belki de bulabilirim...”
'Olabilirim' ’di şiirin ismi
Ruhu bizimledir, göç etti cismi
Her mısrası sevgi. sevgi her kısmi
Okudukca sevgi, dolabilirim
Bu şiiri yazdım, aklımda ölüm
Dünyada kimseye, etmeyin zulüm
İsterim kalplerde, yeşersin gülüm
Bir varmış bir yokmuş, solabilirim
Mikdat der rahmetle analım onu
Bir yandan ağlarken, yazdım ben bunu
Allah nasip etsin hayırlı sonu
O takdir ederse kalabilirim.
Mikdat Bal
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A-hoca'yı taklit eden cahiller ahkam keser
Hoca'yı taklit eden cahiller ahkam keser
Kalmadı eskilerden ne bir iz ne bir eser
Başlarken sona eren ramazanlar acayip!
Hoca'yı taklit eden cahiller ahkam keser
Kitapsız fetva veren borazanlar acayip!
Mealden mana verir kendince yorum yapar
Ehlisünnet yolundan uzaklaşarak kopar
Tahribatı büyüktür hem saptırır hem sapar
Herkesi cahil gören su-i zanlar acayip!
Kalmadı gönüllerde imandan bir pırıltı
Din adına söylenen sadece bir gürültü
Tecvidi terk ederek bestelenmiş mırıltı
Tam yarım saat süren şu ezanlar acayip!
Medyatik borazanlar sözde fetva yazarlar
Mikrofon uzanmasın kudururlar azarlar
Her ramazan çıkarak kafamızı bozarlar
Halkın içine giren kalpazanlar acayip!
Ne zaman hoca olmuş ders verirmiş okulda
Kendi doğru yoldaymış gayrisi eğri yolda
Ne desin ne eylesin şaşırdı Mikdat Bal’da
Asabımızı geren yol bozanlar acayip!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-HOLLANDA -TÜRKİYE HATTINDA....Mikdadi OZAN ile 18.ci muhabbet..
HOLLANDA -TÜRKİYE HATTINDA....
Mikdadi OZAN ile 18.ci muhabbet..
GEL DE İSYAN EYLEME....Mikdadi OZAN - Osman ŞAHİN
Kafamızı bozuyor, şu acayip durumlar
Sızanlar sözde bizden, gel de isyan eyleme!
Ar, edep, bilgi sıfır, uçuk kaçık yorumlar
Yazanlar sözde bizden, gel de isyan eyleme! .... Mikdadî
Ahlak, akıl ve mantık yazık ki terk edildi
İz'anlar sözde bizden gel de isyan eyleme
Müfterinin yalanı bilindi fark edildi
Azanlar sözde bizden, gel de isyan eyleme! ..........Osman Şahin
Hiç kimse anlamıyor bunların dertlerini
Gördük döneklerini, gördük namertlerini
Çözüme ramak kala kudurmuş itlerini
Çözenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! .... Mikdadî
Dün kara dediğine haya etmez beyaz der..
Kanaat yok şükür yok her verdiğine az der
Doğruyu hakkı değil sırf yanlışları yaz der
Bozanlar sözde bizden, gel de isyan eyleme! ..........Osman Şahin
Müslüman’a düşmanken, hoş geçinir havra’yla
Kan emici katiller beslenir kadavrayla
Yüzde maske elinde, değersiz paçavrayla
Gezenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! .... Mikdadî
Sözde ehl-i tariktir, el oğluyla iş tutar
Yahudi’yle bir olup hem paralele yatar
Millet evlatlarını biri birine katar
Üzenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! ..........Osman Şahin
Ancak yeni tanıdık nankörün koyusunu
Bir çoğu kayıp etmiş insanlık duyusunu
Dost görünüp arkadan haince kuyusunu
Kazanlar sözde bizden, gel de isyan eyleme! .... Mikdadî
Bilmez misin ey insan bir nefeslik canın var...
Velev ki yat'ın kat'ın hamamın var hanın var
O da nasip olursa beş metre kefenin var
Düzenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! ..........Osman Şahin
Konuşur saçma sapan her cevap onda gibi
Her şeyi siyah beyaz Çinli bir panda gibi
Günah bataklığında siyah bir manda gibi
Yüzenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! .... Mikdadî
Şeytani hasletlerdir şeytanlaştıran bizi
Oku öğren değil mi Rabbimizin ilk sözü
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Benliği kibir sarar çukurlaştırır özü
Kızanlar sözde bizden, gel de isyan eyleme! ..........Osman Şahin
Öyle bir zamandayız güvenilmez hoca da
Bir mahzende görülür, bir görülür bacada
Başka yol haritası, beynelmilel locada
Çizenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! .... Mikdadî
Kafir yemeye doymaz Müslüman bakar uçtan
Bir gün yok olacaksın zira var oldun hiçten
Sonu toprak değil mi vazgeç taptığın güçten
Büzenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! ..........Osman Şahin
Der Mikdadî bir nebze gerçekler gelmiş dile
Hırsızlık gibi nahoş iftira bile, bile
Önyargılı davranıp her şeyde fesat,hile
Sezenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! .... Mikdadî
Osman der yazık olsun bu münafık asır’a
Bir bakın Suriye'ye bir göz atın Mısıra
Ehl-i küfr sahne aldı dizildi sıra, sıra
Ezenler sözde bizden, gel de isyan eyleme! ..........Osman Şahin
Mikdat Bal
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a-Hollanda’da bulunmaz!
Deli gönül Leylâ senin neyine!
Çöl arasan Hollanda’da bulunmaz!
Yıllar geçti gidemezken köyüne
Yol arasan Hollanda’da bulunmaz!
Hakkın mıdır Şirin, Şirin gülesin
Senden Ferhat bile olmaz bilesin
Düz bir ova, dağı yok ki delesin!
Sel arasan Hollanda’da bulunmaz!
Neler etti sana bahtın karası
Bir gün nasır bağlar gönül yarası
Lâle, sümbül diyarıdır burası
Gül arasan Hollanda’da bulunmaz!
Gülleri var açar ama kokmuyor
Güneşi var doğar batar yakmıyor
Gurbetçi var sesi bile çıkmıyor
Dil arasan Hollanda’da bulunmaz!
Gidicisin kalmayacak eserin
Daha neler, neler çatar bu serin
Ne mezarın hazır durur ne yerin
Sal arasan Hollanda da bulunmaz!
Der Mikdadî, geldi ömrün ahiri
Kaldım işte ede, ede tehiri
Umduğumu değil buldum zehir’i
Bal arasan Hollanda’da bulunmaz!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Hollandad’da ev sohbetleri
Muhabbet bağında söz sözü açar
Yarenler sohbete daldığı zaman
Müteveccih yüzler gülücük saçar
Erenler sırayı aldığı zaman!
Biri konuşurken dinler gerisi
O da bilen olur değil irisi
Tutulur nefesler, kalkar birisi
Varanlar kapıyı çaldığı zaman
Kuçaklaşmak bizde adet sayılır
Atadan evlata buna uyulur
Toplumun içine sevgi yayılır
Saranlar samimi olduğu zaman
Kalpten kalbe yol var Hak’ta birleşir
Birlikten güç doğar iman gürleşir
Ayakta beklemez geçip yerleşir
Girenler bir mekan bulduğu zaman
İrtibat kurulur kaşla göz ile
Selamlaşan varsa olmaz söz ile
Dost dostun yüzüne bakar haz ile
Görenler tanıyıp bildiği zaman
Ezan okununca durur nefesler
Der Mikdadi hemen takılır fesler
Seccadeler gelir kesilir sesler
Serenler namazı kıldığı zaman
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Ahu gözlüm
Ahu gözlüm hilal kaşlım gül yüzlüm
Seni benden ayıranlar gülmesin
Sırma saçlım, tatlı dillim bal sözlüm
Beni senden ayıranlar gülmesin
Çekilmiyor hasta etti bu sevda
Yine de vaz geçmem olsam bir mevta
Kayıp ettim hayat denen sinavda
Seni benden ayıranlar gülmesin
Sevmem artık senden başka birini
Hiç kimse alamaz senin yerini
Bu dünya da yoktur senden şirini
Seni benden ayıranlar gülmesin
Mikdat der ki yandı sinem kül oldu
Sana vuslat bana engin yol oldu
Dünya batsın artık her yer çöl oldu
Seni benden ayıranlar gülmesin
Mikdat Bal
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Ahu zar içinde geçen yıllarım
Ahu zar içinde geçen yıllarım
Gör başıma neler getirdi anam
Esti deli poyraz kırdı dallarım
Kır başıma neler getirdi anam
Eğilirim ama kırılmam derdim
Vefasız dünyaya ömrümü verdim
Heves bitti artık sona mı erdim
Yar başıma neler getirdi anam
Artık dayanmıyor özüm pek zarif
Dertler yüce kalem edemez tarif
Bu figanı anlar gören her arif
zor başıma neler getirdi anam
Zaman daraldıkça aşkım artıyor
Akıl inkar eder gönül tartıyor
Şeytan bırakmıyor nefis dürtüyor
Şer başıma neler getirdi anam
Mikdatî, kederi eken şu zaman
Gam kasavet çekilmiyor el aman
Sanırdım yıkılmaz koca bir kirman
Sur başıma neler getirdi anam
Mikdat Bal
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a-Hududu aşanın
Hududu aşanın işi bozuktur
Ya kurda ya kuşa yem olabilir
Nefsine uyanın başı çözüktür
Çarpar bir kayaya zem olabilir
Geçirir sokakta kışı ayazı
Şarhoşluğa vurur çıkar avazı
Ne şehit ne gazi bizim niyazi
Boş yere dökülen dem olabilir
Hüsrandır hasadı böylesi işin
Seveni bulunmaz sarhoşun keşin
Nerede bulunsa belâsı peşin
Ona bakan gözler kem olabilir
Kendine bakmaya zamanı yoksa
Karamsar hal alıp, gümanı yoksa
Pişmanlık faydasız, dermanı yoksa
Artık iki gözü nem olabilir
İlme göstermezse en ufak çaba
Böylesi odunu yakar mı soba?
Cüssesi yaramaz kabadır kaba
Sabun olamazsa şem olabilir
Azgınlık hoş değil ne de etiktir
Şayet uyanmazsak nesil yitiktir
Sahipsiz kalanın işi bitiktir
Yediği içtiği sem olabilir
Der Mikdati elma armut karışır
Akıllı olanlar işe girişir
Kendiyle barışan elle barışır
Nefsini dizginler gem olabilir
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Huvel Baki yazılır!
Her lahza her saniye akıp gider hayatım
Sırt dönerim faniye altmış bire dayadım
Ebedi pişmaniye, bitti taze bayatım
Geçti ömrün baharı, geldim kara kışına
Huvel Baki yazılır bir gün mezar taşına!
Bu gün yarın diyerek yanlış oldu kararım
Kendi nefsime bile olmadı bir yararım
Telafi olmaz artık, ebedidir zararım
Uyanmaz insanoğlu neler gelir başına
Huvel Baki yazılır bir gün mezar taşına
Aracılar kullanıp hükmederdim burada
Ne ettiysem olmadı eremedim murada
Artık yolculuk vakti, varacağım sırat’a
Amellerim gider mi acep Hakkın hoşuna!
Huvel Baki yazılır bir gün mezar taşına!
Geçici bir zamanda rahatlık sürebildim
Torpilim vardı benim işe de girebildim
Dünyada rüşvet ile işimi görebildim
Mahşerde zebaniler bakmaz gözün yaşına
Huvel Baki yazılır bir gün mezar taşına
Gençlik sıhhat var iken dolaşırdım çalımla
Gururlandım fuzuli, evladımla malımla
Şimdi ellerim bağlı gidiyorum salımla
Nasıl da harcamışım koca ömrü boşuna
Huvel Baki yazılır bir gün mezar taşına
Ah Mikdatî gör şimdi, bir zaman ağa beydim
Yükseklerde gezerken şimdi yerlere değdim
Elimden ne gelir ki ecele boyun eğdim
Kafes bile dar geldi azgın ömür kuşuna
Huvel Baki yazılır bir gün mezar taşına
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Huzuru Arıyoruz!
Ülkeye huzur barış ortamı hakim olsun
Her canın dileği bu, ne diye duruyoruz? !
Kadirşinas ahalim cennette mukim olsun
Çok şey mi istiyoruz, hayal mi kuruyoruz?
Merhamet hislerinin körelen şu alemde
İnsanlık can çekişir beşeriyet elemde!
Fitne, fesat, kaosu silerek bir kalemde
Barışı, adaleti huzuru arıyoruz!
Perdenin arkasından kötülük yaptıranlar
Fitne fesat seline kendini kaptıranlar
Asla bizden değildir sapıtıp saptıranlar
Bunlara aldanırsak ne işe yarıyoruz?
Tedbirli olmalıyız düşmanlarımız çoktur
Maşasını kullanır acelesi de yoktur
İşleri terör, şiddet, fitne, kaos ve şoktur!
Son zamanlar bunları çok sıkça görüyoruz!
Bütün bunlara rağmen el ele vermeliyiz
Safları sıklaştırıp hizaya girmeliyiz!
Birlik dirlik içinde bir ömür sürmeliyiz
Hakkımız değil midir çok şey mi soruyoruz?
Mikdadi çare için kafayı yorar iken
Bu gaflet bu aymazlık külliyen zarar iken!
Kimi huzuru hazzı maddede arar iken
Kardeşliğin harcını şefkatle karıyoruz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ahval-İ Manzara
Şu bizim köyümüzden biraz haber vereyim
Ahvali manzarayı göz önüne sereyim
Eski ismi Gorgoras yenisi Eğridere
Çaykaradan yaylaya cennet gibi bir yöre
Su elektrik yok idi bir tek çeşmemiz vardı
Yollar çamur, patika, iki kişiye dardı
İnsanlar birbirini kardeş gibi severdi
Her kes arkadaşını gıyabında överdi
Çoğu fakirdi lakin gönüller zengin idi
Hürmet,saygı,muhabbet hoş görü engin idi
Birinde dert olunca herkes ortak olurdu
Komşuları mutlaka çaresini bulurdu
Dul,yetim,fukaralar beyden iyi yaşardı
Yediden yetmişine yardımına koşardı
Birinin evi yansa hiç üzülmezdi buna
Köylüsü daha güzel bir ev yapardı ona
Ne oldu bu millete bilen varsa söylesin
İnsanlık öldü ise Allah rahmet eylesin
Her şeyde el birliği büyükler dinlenirdi
En basit örnek, yayla aynı gün şenlenirdi
Her şeyde ahenk vardı saygı sevg olunca
Köy yaşanmaz yer oldu bundan mahrum kalınca
Omuz omuza iken, insanlar sırt çevirdi
Hiç kusura kalmayın haset bizi devirdi
Geçen yıl izin yaptım sıla-ı rahim ettim
Arkadaşın birine falancı nerde dedim
Dedi sen onu boş ver itin teki, yaramaz
Dedi bu köyde kimse birbirini aramaz
Vardım camiye gittim baktım cemaatı çok
Namazı kıldık çıktım, bir de baktım kimse yok
Meğerse hiç bir kimse birbiriyle konuşmaz
Onun için kaçarlar aynı yerde buluşmaz
Ne oldu bu millete nerede eski neşe
Dönelim kendimize dur diyelim bu işe
“Muminler yek vucuttur” diyen pegamberimiz
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Ümmeti olduğunu söylüyor her birimiz
Buyurur ki: “ giremez Cennete inanmayan,
İman etmiş olamaz birbirini sevmeyen”
Birbirine küs olan kavuşamaz rahmete
Rivayetler sarihtir çok zor girer Cennete
Hayat cehennem oldu Ahiret Tehlikede
Bu işe son veriniz yazıktır memlekete.
Mikdat der sürcülisan eylediysem affola
Temennim bu dargınlık hemen bertaraf ola
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/72/www_antoloji_com_306472_940.MP3'widt
h='352' height='50'>
.......Okuyan: İbrahim Yavuz.......
Mikdat Bal
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Ahval-i manzara (kurban bayramı)
Ateşin şiddetini yanıp ışıyan bilir
Kayış ne derse desin yükü taşıyan bilir
Yurdumuz bir cennetmiş orda yaşayan bilir
Ölmeden cehennemi tadar garibanımız
Haramzade soysuzlar zadegânlık güderken
Savurganlık içinde gününü gün ederken
Çöpe attığı yemek bir mangaya yeterken
Aç susuz iki büklüm yatar garibanımız
Efendi, hacı, hoca neler yokki ününde
Yemediği ardında yediği de önünde
Soğutucular rekor kırmış bayram gününde
Göz yaşını aşına katar garibanımız
Fosur fosur uyudu camiye giremedi
Acele kaçıp gitmiş kimseyi göremedi
Bir parça eti bile komşuya veremedi
Yıl on iki ay oruç tutar garibanımız
Nasıl sevsin zalimi bu cennet vatanı da
Lanet okur bahtına onu unutanı da
Sosyal güvencesi yok, elinden tutanı da
Belanın her türünü çatar garibanımız
Açalım gözümüzü böyle mü’min olunmaz
Mal mülk gelip geçici bir kararda kalınmaz
Bataklığa düşene el verenler bulunmaz
Çırpındıkça sürekli batar garibanımız
Fukara hamileri bu nice kayırmaktır
Kayırmak, fakirlerin hak’kını ayırmakdır
Onun tek düşüncesi karnını doyurmaktır
Dünyayı iki pula satar garibanımız
Bütün yıl orda burda itilip kakılırlar
Seçimler yaklaştıkça peşine takılırlar
İstismar edilerek çadıra sokulurlar
Yalanı bile bile yutar garibanımız
Mikdati göz yaşları dönüşürler buhara
Kışın donar soğuktan kömür kalır bahara
Tahammül edemeyen kalkışır intihara
Kendini uçurumdan atar garibanımız
Mikdat Bal
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Ahvali manzara ``Cinas``
Arkadaş deme yesin harami’ye haram’ı
Karışma aklın ermez her gelen’in işine
Demeyesin, günahtır! , haram’ı ye harami
Sakın da, sakın deme hergele’nin işi ne?
Eğer dersenki derim, geçerli bir neden yaz
Burası kış kıyamet Afrika’da neden yaz?
Yaz diye kar’ı şıkmış Afrika’nın dağları
Yoz diye karışıkmış köyümüzün bağları
Poz diye karı şıkmış atlamışsa çağları
Böylece eşi’ne laf getirtenler eşine
Eğer dersen üstüne tül yakıştı sebep yaz
Soğuktu mevsim güz’dü, ya kış’tı değildi yaz
Halk’a halka ol demek basit midir, zor mudur?
Üzgün müdür mutluya hasit midir, hor mudur?
Üzgün Müdür? Acaba? ! asit midir? kor mudur?
Okumuyor kör müdür? , görsün diye yerde yaz
Bu öyle kör müdür ki, körsün diye yer de yaz
Şu Rusya Amerika dün yayı germişlerdi
Aslında Ye’cüc, Me’cüc el ele vermişlerdi
Ekonomik buhranla dünya’yı germişlerdi
Kıtalar gaza geldi kutuplarda şimdi yaz
Suçlu olanlar güçlü nedendir bu imtiyaz?
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ahval-i Manzara, hali pür melalimiz!
Her şey değişmektedir insan da insanlık da!
İrtibat elektronik, algımızı yitirdik!
Hiç kusura kalamayın, bitti Müslümanlık da
İsmen var ama cismen, ilgimizi yitirdik!
Sorsanız uygarlaştık ayak uydurduk çağa
Hazırlıksız olunca hep yakalandık çığa
Körü körüne taklit takıldık sosyal ağ’a
Papağana dönüştük bulgumuzu yitirdik!
Hafıza format olmuş silinmiş hep bellekler
Adeta esir almış aklımızı dillekler
Ağızlarından akmış yalanlarla, şelekler!
Medyayla yatıp kalktık, bilgimizi yitirdik!
Mazisini unutmuş, istikbale kaygısız,
Etrafına saldırgan, büyüklere saygısız.
Her köşede çığlık var, bunlara da duygusuz!
Hayal ötesi bir hal, olgumuzu yitirdik!
İnsanlar bencil olmuş kimse demez ki buyur!
Gel sen bu hengamede, cılız sesini duyur!
Her şeyi söylemişti, Ecdadımız: “su uyur,
Düşman uyumaz” ancak yılgımızı yitirdik
Aşırı tüketime itildi toplumumuz
Her türlü istismarla ütüldü toplumumuz
Adeta paketlenip satıldı toplumumuz
Sıyıran sıyırana çılgı’mızı yitirdik!
Parçalanan çocuklar süzülen gözyaşları
Kimse umursamıyor koparılan başları
Sadece dedikodu münakaşa işleri!
Hissiyat alabora belgimizi yitirdik
Kurt çınara tadanmış içten yapar tornayı
Mikdadi: anlamazlar kes şu davul zurnayı
Seni duyan olmaz ki öttürsen de kornayı!
O hassas sivrisinek çalgımızı yitirdik!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-İçim kaynar bir hoş olur sevinçten
İçim kaynar bir hoş olur sevinçten
Her adını duyduğumda Ya Resul!
Hakka şükür, uçuyorum övünçten
Sünnetine uyduğumda Ya Resul!
Rehberimsin, az yerdin az uyurdun
Sözlerinle nice müjde duyurdun
Yüz şehidin sevabı var buyurdun
Sünnetini yaydığımda Ya resul!
İnanalar salihlerle dolaşır
Hoş yerlerde mabetlerde buluşur
Sonu cennet kapısına ulaşır
Yoluna baş koyduğumda Ya Resul!
Güneşinle karanlıklar bitiyor
Müslümanlar sana selam ediyor
Sana ümmet olmak bana yetiyor
Şefaat kıl kaydığımda Ya Resul!
Salat selam bizden yana bol olsun
Ölene dek yolun bana yol olsun
Rüyama gir cennet ister çöl olsun
Cemalinle doyduğumda Ya Resul!
Gönlümdesin orada kal ne olur?
Elimden tut gölgene al ne olur?
Azat ettir cennete sal ne olur?
Dirilerek aydığımda Ya Resul!
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-İçki müptelası!
Akıl gibi nimetle donanmıştır velâkin!
Onu yok etmek için içip, içip de sızar!
Acayip olan şu ki: inanmıştır velâkin!
Nefsine esir olup yoldan çıkıp da azar!
Dost sandığı zatlarla gider kafayı çeker
Evine döndüğünde her şeyi kırıp döker!
Bunun neticesinde sosyal hayatı çöker!
K ö t ü alışkanlıklar istikrarını b o z a r!
Uzak durmak gerekir denemek de zarardır
Akla ziyan bir iştir, hem yanlış bir karardır
O merete sığınmak, gerçeklerden firardır!
Sıkıntıdan sorundan sorumsuz o l a n uzar!
İçkiden sonra gelir afyon, kokain tiner!
Bir kere bulaştın mı artık tepene biner!
Uzak durup onlarla bulaşmamaktır hüner
Haşir neşir olanlar kendine çukur kazar!
“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haram”
Hemen sonlandırmalı anlaşıldıysa meram
Aksine t ü m yaşamın dram, üstüne dram!
Hayatı a l t ü s t, olan kendi nefsine kızar!
Mikdadi der ki dinen uyarılar p e k serttir!
Tövbe et, kararlı ol sözünü tutan merttir
İçkiden deva olmaz zaten kendisi derttir
Melun şeytan insana böyle reçete yazar!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-İdi, değil idi yaramaz işler
İçimden dökülen samimi sözler
Beni de hayrete düşürür bazen
Kalp katı sandığın anda bu gözler
Gayri ihtiyari yaşarır bazen
Nihai gidişler Hakka visaldir
En son bineğimiz tahtadan saldır
Erkekler ağlamaz sözü masaldır
Beni tanıyanlar şaşırır bazen
Bildiklerim bazen aklımdan çıkar
Malihülya heran ruhumu sıkar
Deli gönlüm beni peşine takar
Alıp dağdan dağa aşırır bazen
Bir çoğu derdimi bilmiyor işte
İnsan aynı halde kalmıyor işte
Bağırdığım olur, olmuyor işte
İnsanlar sabrımı taşırır bazen
Ağardı saçlarım döküldü dişler
Artık bundan böyle başlar bitişler
İdi, değil idi yaramaz işler
Boş şeyler kafamı şişirir bazen
Mikdadî, Dünyanın yoktur kararı
Tefekkürde ara artık yararı
Muhasebe edip kârı zararı
Pişmanlık içimi pişirir bazen
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İflâs ettim ne yazık!
Ömür denen sermaye yavaş yavaş biterken
Ölümü hatırlayıp irkileceğim yerde!
Zerre zerre ölerek, kayıp olup yiterken
Dünya kadar derdim var, ahiret derdi nerde?
Ömür denen sermaye yavaş yavaş biterken
Su gibi akan zaman penceresinden bakıp
Şu benimdir sanarak malımı sayıyorum
Ahiret deryasına gaflet içinde akıp
Dünya’ya tutunurken o yöne kayıyorum
Su gibi akan zaman penceresinden bakıp
Hâlden hâle geçerek heyecanla karışık
Yarına neler saklı, bu gün nasıl bitecek?
Gayba ait bilgim yok kaderimle barışık
Korkarım gaflet beni bir girdaba itecek
Halden hale geçerek heyecanla karışık
Senelerdir süren bu yolculuğun ardından
Varacağım mekânı tahayyül ediyorum!
Onu çok ihmal ettim şu dünyanın derdinden
Dayalı döşeli mi, nereye gidiyorum?
Senelerce sürecek yolculuğun ardından
Bilirim herkes ancak gönderdiğini bulur!
O halde verdiklerim çok değersiz şeylerdi
Ahret yurdu ey gafil böyle mi imar olur?
Nefsim aldatıyordu çok vaktin var söylerdi
Bildim ki herkes ancak gönderdiğini bulur!
Öyle bir yolculuk ki ne sermaye ne azık!
Üstelik bir sürü borç, alacaklılar bekler
Kendime zulüm ettim iflâs ettim ne yazık!
Nefsimin mağduruyum nasıl ödenecekler?
Öyle bir yolculuk ki ne sermaye ne azık!
Mikdadî mücrim bir kul, Yaradan’ı biliyor!
Affeder ikram eder lütfü keremi boldur
Allah var, gam, keder yok rahmetini diliyor
Dinimiz Yüce bir din bu yol ne kutlu yoldur!
Mikdadî mücrim bir kul, Yaradan’ı biliyor!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-İkaz!
Ya bu gün işimi görürsün beyim!
Ya da yarın senden başkası yapar
Benden söylemesi ikaz edeyim
Senden hayırlısı işini kapar!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-İki anayol vardır!
İki anayol vardır biri eğri biri düz
Gündüzünde güneş var gecesinde ayyıldız
Mü’minler düzü seçer yol alır gece gündüz
Allah’a muti kullar onun aşkıyla coşar
Her anda, her zamanda Allah yolunda koşar
Güneş Allah Kelamı, Ayla yıldız sünnetler
O yolda bulunanda sarihtir alametler
Gaye Allah rızası, maksat değil cennetler
Ölmeden önce ölür yalnız dinini yaşar
Her anda, her zamanda Allah yolunda koşar
Allah sevgisi ile sever sevdiklerini
Yine de Allah için yerer yerdiklerini
Kimseye ifşa etmez gizli verdiklerini
Haddi hududu bilir ne sapıtır ne şaşar
Her anda, her zamanda Allah yolunda koşar
Doğru yolda bulunmaz gam,kasavet ne keder
O yol nurlu bir yoldur çünkü Allah’a gider
O yolda bulunanlar rıza ile sabreder
Ne bıkkınlık gösterir ne asla sabrı taşar
Her anda, her zamanda Allah yolunda koşar
Haya imandan gelir her zaman anlı aktır
Yalan asla konuşmaz onun her sözü haktır
Asla gevşeklik etmez hedefine muştaktır
Allah’a dayanarak her bir engeli aşar
Her anda, her zamanda Allah yolunda koşar
Mikdadi der arada durup adres soralım
Eğri bir yolda isek gidişi durduralım
Bu gidiş Hakka gidiş doğru yoldan varalım
İnanan şu dünyayı üç talak ile boşar
Her anda, her zamanda Allah yolunda koşar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-iki bin on yedi Tarihte bu gün Mikdat Bal Osman Şahin düeti
İki bin on yedi Tarihte bu gün Mikdat Bal Osman Şahin düeti
İki bin on yedi dönüm noktası
O yıl vesayetin bittiği yıldır!
Kalmadı baskısı ne de diktası
Mağlubun AHİM’e gittiği yıldır......Mikdadî
Milletin illeti bu vesayetin
Dürülüp toprağa battığı yıldır
Bin yıllık tarihin ve vasiyetin
Bu kutlu zaferi tattığı yıldır............Osman ŞAHİN
İşe yaramadı gavurun fendi
Türk Milleti yedi düveli yendi
Osmalı tokadı şiddetle indi
Onca zulümlerin yettiği yıldır..........Mikdadî
En büyük vesayet millettir yani
Vesayete bu son bilettir yani
Ümmetin nezdinde illettir yani
Üst aklın belaya çattığı yıldır.......... Osman ŞAHİN
Bu millet ders vermiş insaniyete
Kapılıp şer güçler enaniyete
Şut atarken golü son saniyede
Kendi kalesine attığı yıldır..........Mikdadî
Ey milleti ile barışmayanlar
Milli birlik için yarışmayanlar
Ey halkın içine karışmayanlar
Hayallerinizin yittiği yıldır.......Osman ŞAHİN
Bu millete nice tuzaklar kurup
Eften püften şeyler ileri sürüp
Batılı liderler gerçeği görüp
Korkudan donuna ettiği yıldır..........Mikdadî
Batılı batıyı övdünüz yüz yıl
Milliyi-yerliyi dövdünüz yüz yıl
Milli değerlere sövdünüz yüz yıl
Artık zulmün yana yattığı yıldır....... Osman ŞAHİN
Türke yan bakanlar toslar duvara
Bu millet piçleri paslar duvara
Böylesi kerpiçi yaslar duvara
Halkımın onları ittiği yıldır..........Mikdadî
Bu diyarın bu bayrağın aşığı
Çıktı karanlıktan buldu ışığı
Tam da buydu bu yüzyılın eşiği
Anne duasının tuttuğu yıldır......... Osman ŞAHİN
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Mikdadi bir olup bir yöne akıp
Vesayet denilen gemiyi yakıp
Halkını lideri peşine takıp
Sağ selim limana güttüğü yıldır..........Mikdadî
Osman der zalimi bataklayanlar
Kendini zafere odaklayanlar
Yüz yıl tavuk gibi gıdaklayanlar
İlk kez horoz gibi öttüğü yıldır.......Osman ŞAHİN
Mikdat Bal + Osman Şahin
Mikdat Bal
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a-İki çeşit insan var!
İki çeşit insan var, gerçek bu hakikat bu!
Müslim, ya gayrimüslim üçüncü şıkkı yoktur
Kesinleşmiş bilgidir ettiğim tahkikat bu!
Ancak fitne durmuyor şeytanın yolu çoktur!
Küfür tek millet iken Müslümanlar kardeştir!
Keşke idrak edip de bunun sırrına ersek
Dünya barut fıçısı fitne ancak ateştir
Kendimize dönsek de şu gaflete son versek!
Gözlerimiz görmüyor tefrika sayesinde
Müslümanlar sürekli sefalet çekmektedir
Düşmanları onları yok etme gayesinde
Bölüp parçalayarak kanını dökmektedir
Biz çekişip dururken düşmanlar yol alıyor!
Ne bir gücümüz kalmış ne bir etkimiz olur
Bu durumda meydanlar hep onlara kalıyor
Onları durdurmaya ne bir yetkimiz olur!
Bu çağ güçlünün çağı, güç de birlikten doğar
Engel nedir acaba, Ne diye duruyoruz?
Eloğlu fırsat bulsa bir kaşık suda boğar!
Bu gidişat tehlike yanlış yol yürüyoruz!
Elimizde Kur’an var tutunanlar şaşırmaz
O öyle bir "ip"tir ki sımsıkı sarılmalı
Bizi bu badireden başka bir şey aşırmaz
Vakit birlik vaktidir el ele verilmeli
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İkiyüzlü AB
İkiyüzlü AB
Dost olurlar mı ki dost dersek şayet?
Alenen ve gizli düşmanken gayet.
Senden asla razı olmaz der: ayet!
Bundan büyük delil var mı, ey dostum!
Bizleri kapıda hep beklettiler
Tavizden tavize şart eklediler
Hristiyanları desteklediler
Anlayış kıt, kafa dar mı ey dostum!
Bizi tersyüz edip sattıktan sonra
Batık ülkeleri kattıktan sonra
Avrupa birliği battıktan sonra
Oraya girmemiz kâr mı ey dostum!
Her şeyi bitince kalkıp gelirler
Zaten bizi hazır lokma bilirler
Haklı mıyım, bunu zaman belirler
Şimdi anlamanız zor mu ey dostum!
Yeter artık yeter çekmeli resti
Bunlar insanlıkta geçemez testi
Mikdadî bunlardan umudu kesti
Yoksa böyle bir şey der mi ey dostum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İktidar..MUHAL-AFET..! ........MİKDADİ 5 li Uyak
Çıkar büyük olunca ezeli rakip kalmaz
Hepsi Çatıya çıkar Leşi yalar et diye!
Takiye mubah olur bundan zıt ekip olmaz
Yalnız hataya bakar aşı sular kıt diye!
Az mı asıp kestiniz, unutur muyuz dünü?
Her şey için elbette vardır bir hesap günü
Halk birini sevmesin, büyür şerefi, ünü
Yedi Kıtaya seker huşu dolar pat diye!
Milletle irtibatı becerip kuramıyor
Halkın teveccühünü hiç hayra yoramıyor
Paraleller yıkılmış ayakta duramıyor
Şimdi Yataya çöker, başı yolar kot diye!
Devletten maaş alır başkasına eleman!
Salavat getirirler gök gürlediği zaman!
Kamera çoğalınca akla gelir din iman!
Postu öteye kakar beşi kılar zıt diye!
İtirafçılar artık gön kurtarma derdinde
Dava açık bilirler, umut dağın ardında
Başka ne beklenir ki hainin namerdinde
Suçu Feto’ya yıkar boşu çalar ut diye!
Ey Mikdati kimi der ‘müftünün karısıyım
Formama bakmayınız ecnebi sarısıyım
Madencinin eşiyim, hem kömür karasıyım’
Kimi ataya çeker eşi salar it diye!
Mikdat Bal
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a-İlenenler var!
Firavun sofrası her şeyi varken
İştahım yok deyip, ilenenler var!
Niceleri var ki geçimi darken
Bir parça ekmeği dilenenler var!
Komşusu inlerken, kendisi doyar
Şükreder de bunu bir nimet sayar
Gariban yemeği poşete koyar
Çöpten aldı diye gülünenler var!
Yalnız Ramazan mı yıl on iki ay
Komşuyu düşünüp, ayırdık mı pay
Öyleyse bu ayı bir ganimet say
Bu ayda uyanık bilinenler var!
Kardeşlik diliyor Allah kullardan.
Malını kazanıp helal yollardan,
Fakir fukaraya böyle mallardan
Yine de çok şükür bölünenler var!
Haber verdi Yücelerin Yücesi
Fakirlerden hayâ eden nicesi
Aç susuz geçerken gündüz gecesi
Varlıklı olarak bilinenler var!
Hiç kimseyi üzmek maksadım yoktur
Bazısı fark etmez aç ya da toktur
İmanı vicdanı olanlar çoktur
Her zaman yardımda bulunanlar var!
Ey Mikdadî artık yoksulu kayır
Öz malından onun payını ayır
Minnetle olmasın yaptığın hayır!
En az bir riyayla silinenler var!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İlgİn Kadar Bİlgİn Olur
Bir dostum var Hollanda’da lisan bilmez yol bilmez
Kendine has görüşü var sağı bilmez sol bilmez
Elli yıldır öğrenmedi Hollanda lisanını
Komşularını tanımaz, sevmedi insanını
Okuması yazması yok hiç okula gitmedi
İsteseydi öğrenirdi ancak heves etmedi
Bilir para kıymetini sayar milyara kadar
Lisanı da öğrenirdi sevseydi para kadar
Öğretelim her dedikçe, der ki kafam çalışmaz
Buna inandığı için artık bir şey alışmaz
Bir gün baktım anlatıyor saatlerce bir konu
Dedim ona be kardeşim nerden öğrendin bunu
Dedi anam mektup yazdı dün kızıma okuttum
Mektuptan öğrenmiş oldum onu aklımda tuttum
On beş sayfa ezberledi tek bir kere dinlemiş
O kafası çalışmayan her haberi anlamış
İlgin kadar bilgin olur fazla söze lüzum yok
Mikdadî der cahilliğe bundan başka çözüm yok
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İlham diye bekleme 5 uyak + redif
Gönlü saygı ve sevgi, içtenlikle direnen
Kişi olup yazarsan girişin canlı olur
Mütevazı bir tavır, kasılmaktan yerinen
Huşu dolup yazarsan görüşün şanlı olur
İlham diye bekleme aleme evrene bak
İnsanları incele haline tavrına bak
Etraf çok önemlidir arkadaş çevrene bak
Keşi silip çizersen duruşun denli olur
Şairle uğraşırsan elbet kayıp edersin
Şeytan peşine takar peşi sıra gidersin
Büyüklere hürmet et, sakın ayıp söz dersin
Taşı çalıp ezersen vuruşun kanlı olur
İki gün sonra ölür, sakın yazma güncele
Bu bir yaşam tarzıdır bu işini öncele
Her gün bir iki saat şiirleri incele
İşi salıp uzarsan kırışın zanlı olur
Uzun yol kat edilir gitsen de karış karış
Ne Akifsin ne Necip, onlarla etme yarış
Başarının gizemi önce kendinle barış
Beşi bulup bozarsan kuruşun tınlı olur
Dedem şair babam da biraz çektim soyuma
Ne olurdu Uşağum huyun uysa huyuma
Her ortama gir ama, uyanık ol, uyuma!
Kışı bilip sezersen sarışın yünlü olur
Der Mikdadi; bazısı ne kadar çamur salsa
Nice uğursuz varsa hep gelip seni bulsa
Herkesle iyi geçin taş atan bile olsa
Başı yolup kızarsan barışın günlü olur
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-İlim öğren ta beşikten mezara
Bu yaştan sonra olmaz diyenler yanılmıştır
Ta beşikten mezara bu işin yaşı yoktur
Çok batıl bir düşünce şüpheye kanılmıştır
Oyalayıp duruyor şeytanın işi yoktur!
Benden hiç bir şey olmaz, inancı yanlış inanç
İşte benim halim bu, demek en büyük utanç
İlme gelince tembel, cehalete yok usanç!
Zamanlar akıp gider vaktin hiç boşu yoktur!
Cahiller zarardadır her şeyi döküp saçar
Bilgisizlik yüzünden başına işler açar
Kimi bahane arar en kolayına kaçar
Savunma siperi yaş, demek ki başı yoktur
Çoğu eğitimine erken yaşlarda başlar
Normalde bu böyledir yerinde ise taşlar
Kimi bir çok sebepten öğrenimini boşlar
Ya yetim kalmış yahut ekmeği aşı yoktur!
Şartlar geliştiğinde tekrar ilme sarılır
Sabırla ve azimle neticeye varılır
Kör şeytanın bacağı işte böyle kırılır
Bu yolda sebat gerek, sebatın eşi yoktur!
Der Mikdadi geliştir kendini ve bilgini
Yalnız ilme odaklan hep o çeksin ilgini
Kendine güven artık, at üstünden yılgı'nı
Cahilin hiçbir yerde sıcak hoşbeşi yoktur!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-İlk sıradayız!
Feryad- ı figanlar ayyuka çıkar
Üzgünler içinde ilk sıradayız
Biçare insanlar dehşetle bakar
Kızgınlar içinde ilk sıradayız
Feveran bir tavır koyarız hemen
“Kanı yerde kalmaz” duyarız hemen
Ahitleri bozup cayarız hemen
Bezginler içinde ilk sıradayız
Üç beş soytarıdır dehşet salanlar
Hayretle seyreder geri kalanlar
Uyarmıyor bizi onca olanlar
Azgınlar içinde ilk sıradayız
Tehditler yağıyor üstü kapalı
Ülkede huzur yok ipler kopalı
Gösteri, numayiş, taşlı, sopalı
Gezginler içinde ilk sıradayız
Yumruğu sıkmalı bitsin bu cinnet
Polisim sağolsun Orduma minnet
Güllük gülistanlık ülkemiz cennet
Düzgünler içinde ilk sıradayız
Kendini bulmayı becerebilen
Bir millet olmayı becerebilen
Ayakta kalmayı becerebilen!
Özgünler içinde ilk sıradayız!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-ilmin önemi!
Cennete giden bir yol, gurbette arkadaştır
Düşmana karşı siper gözler için ziyadır.
İki cihanda necat, yalnızlıkta sırdaştır.
İlim haddi bilmektir, hem edep hem hayadır!
Alimin hali başka fikirleri gür olur
Yanlışa düşmesine ilmi ona sur olur
Sarf ettikçe çoğalır çoğaldıkça nur olur
Ne güzel bir ziynettir, o ne güzel boyadır
Faydasızdır ameli cahilin çok da olsa,
Seher vaktine kadar ibadet için kalsa.
Alim daha karlıdır uykuya bile dalsa
Bilenler faziletli bilmeyenler yayadır!
Fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır
Her nerede bulursa oradan almalıdır
Bilmiyorsa mutlaka ehline sormalıdır
İlim talep ederken utangaçlık riyadır!
Melekler kanat gerer talebeye, alime
İlimden mahrum kalpler mahkumdurlar ölüme!
Önayak olmamalı böylesi bir zulüm’e
Nefsine zalim olan kurtuluşu rüyadır!
Der Mikdadî öğrenmek ve öğretmek gerektir
Beşikten mezara dek tasarlanan erektir
Her şeyin başı sabır, cesarettir, yürektir
Öğrenme iradesi sarsılmaz bir kayadır!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İman sahibi
İman sahibi
İnanmış insanların hoş olur bakışları
Feraset gözlüğünü takar imanı sahibi
Müşahede ettikçe İlahî nakışları
Teslim olup ibretle bakar imanı sahibi
Niyyeti bozuk olmaz her zaman hüsn-ü zanda
Kendini itap eder nefsi biraz azanda
Hem okutur hem okur aydındır aynı anda
Gönüllere meşale yakar iman sahibi!
Hem Kur’anı Kerim’i hem sünneti nas sayar
İnsanla Cin birleşse ona veremez ayar
Allah var gam yok deyip sırtını ona dayar
Her türlü sıkıntıdan çıkar iman sahibi
Gafletten uzaklaşır abdestini alarak
Allah’la irtibatta namazını kılarak
Günde en az beş kere kapısını çalarak
Tertemizdir gül gibi kokar iman sahibi
Der Mikdadî hiç yalan asla katmaz sözüne
Adeta nur görürsün her baktıkça yüzüne
Hataya düşse bile hemen döner özüne
Ruhunu tövbe ile yıkar iman sahibi
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İmansız Feto!
Milleti ağlayarak, hain sümüklü herif
Allah ile kandırıp soydu imansız Feto!
Bu özde kardinali iyi edelim tarif
Sürekli haram ile doydu imansız Feto!
Dini oyuncak gibi uydurarak kendine
Fetvaları uymazdı ne kitaba ne dine
Şeytanı-lain bile hayran kaldı fendine
İslâm’ı içten içe oydu imansız Feto!
Aymazlar yetiştirdi kendine tapmak için
Eloğluna gönüllü casusluk yapmak için
Bu kadar hainliği bir kemik kapmak için
Her yere cihazları koydu imansız Feto!
Sinsi, sinsi çalışıp kendini gürleştirip
Terör örgütleriyle gücünü birleştirip
Girilmeyecek yere böcekler yerleştirip
Mahrem sırlarımızı duydu imansız Feto!
Ekmeğiyle oynayıp insanları fişlemiş
Ona güvenenleri hep sırtından şişlemiş
Faili meçhullerin birçoğunu işlemiş
Nice masum canlara kıydı imansız Feto!
Ilımlı İslam deyip parçalayıp ümmeti
Baskıyla şantaj ile gasp ederek himmeti
Utanmadan kendine hak sayarak zimmeti
İnsanları enayi saydı imansız Feto!
Der Mikdadî bu Fetoş vatanını satarak
Basın yoluyla zalim, iftiralar atarak!
Milleti aldatarak fitne fücur katarak
Yalanları sürekli yaydı imansız Feto!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İmtihan sebebi!
Eriye, eriye bitiyor insan!
Yaratan Mevlâ’ya gidiyor insan
Yolda alışveriş ediyor insan
Ganimet sorulur günün birinde!
Bu alışverişten bir kâr mı ettin?
Aczini Allaha ikrar mı ettin?
Şükrünü bildin mi inkâr mı ettin?
Her nimet sorulur günün birinde!
Dünyaya uğrayıp aldığın kefen
Mizanda bakılır ne dolu kefe’n
Sığmazken dünyaya yok olur cifen
Azamet sorulur günün birinde!
O günde geçmişin dünün önemli
Kime kulluk ettin, yönün önemli
Nefsinle cihatta sonun önemli
Hezimet sorulur günün birinde!
İmtihan sebebi ölüm dirimdir
Hayatın gayesi Hakka erimdir
Kul şaşar beşerdir Allah Kerimdir
Nedamet sorulur günün birinde!
Nedamet gösterip ağlasan bile
Orada bin yemin eylesen bile
Mü’min olduğunu söylesen bile
Alamet sorulur günün birinde!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-İmtihan vesilesi!
Önce takdir eyleyip memur kıldı kalemi
Olacakları bir, bir yazdırdı Yüce Allah
Ol emriyle oldurdu kâinatı, âlemi!
Yıldızları semaya dizdirdi Yüce Allah
Sonsuzluk levhasında bir gölge olamayız
Dünyada muvakkaten gezdirdi Yüce Allah
Mihmandarın mihmanı ebedi kalamayız
Geçerken yeryüzüne süzdürdü Yüce Allah
Yıldızlar da savaşır mahiyeti bilinmez
Onları birbirine ezdirdi Yüce Allah
Ne sanır insanoğlu huzura mı gelinmez?
Kimini gaflet sarmış azdırdı Yüce Allah
İlahî iradeyle her şey yoktan var oldu!
Deryada semekleri yüzdürdü Yüce Allah
Yerde gökte ne varsa hep onu anar oldu
Nice galaksileri dizdirdi Yüce Allah
İnzivanın anlamı şerden hicret etmektir
İblisin planını bozdurdu Yüce Allah
En güzeli direnip doğru yoldan gitmektir
Kullara yollarını çizdirdi Yüce Allah
Bütün olup bitenler imtihan vesilesi
Bunları ariflere sezdirdi Yüce Allah
Başlarına yıkılır şerirlerin hilesi
İçimize hainler sızdırdı Yüce Allah
Der Mikdadî agah ol Hak din İslam dinidir
Bize bunu tattırıp sezdirdi Yüce Allah
Cehennem gereklidir zalimlerin inidir
Onlar için orayı kızdırdı Yüce Allah
Ozan Mikdadî
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a-İmtihanı unutma!
Bu yalancı dünyanın bitmez derdi kederi
Her şey canını sıkar, imtihanı unutma!
Yaşanan bu hayatın nedir gelir gideri
Elbet karşına çıkar, imtihanı unutma!
Telaşları sonsuzdur uzun olur emeli
Ayrı, ayrı oluyor insanların ameli
İyi işler yapmalı, tatlı sözler demeli
Acı söz gönül yıkar, imtihanı unutma!
Bazısı bu dünyayı sever taparcasına
Düşer onun peşine yoldan saparcasına
Unutur benliğini dinden koparcasına
Bu dünya senden bıkar, imtihanı unutma!
Ahiret inancını aklından siliyorsan
Ey insan öleceksin bunu da biliyorsan
Ölmeyecekmiş gibi dünyayı diliyorsan
Dünya elinden çıkar, imtihanı unutma!
Ölümden sonra hayat aklından geçmiyor mu?
Nerede geçmişlerin, gelenler göçmüyor mu?
Hayat denen bu fırsat elinden kaçmıyor mu?
Ölüm var gafil bakar, imtihanı unutma!
Bu gün var yarın yoksun, Hakka yürüyeceksin
Cesedin fani senin ölüp çürüyeceksin
Canın yoksa o zaman neye yarayacaksın?
Cesetler zaten kokar, imtihanı unutma!
Saçların ağarıyor dökülüyor dişlerin
Bak sana çatırdıyor ebediyet düşlerin!
Aniden ecel gelir yarım kalır işlerin!
Gözünden yaşlar akar, imtihanı unutma!
Mikdadî der ölüm Hak inan ya da inanma!
Hayırlı ölüm dile, pişman olup kınanma
Ömür bir imtihandır dinsizlikle sınanma
Sonra nedamet yakar, imtihanı unutma!
Ozan Mikdadî
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a-İnadına!
“İnadına”!
“İnadına” partisi
Geçer kararsızları!
Yok bilinç ve dürtüsü
Seçer yararsızları
Aklı fikri pasiftir
Bakışı pek kesiftir
Hınç öfkesi masiftir
Biçer zararsızları.
Ozan Mikdadi
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a-İnananlar kardeştir!
Ne büyük şaşkınlıktır birliğe yol bulmamak
Uyanın ayın diyor dinimiz, kültürümüz!
Selam geldikten sonra hiç olur mu almamak!
Selamı yayın diyor dinimiz, kültürümüz!
Hoş görü yayılırsa şenlik olur burası
Geldi de geçti bile kardeşliğin sırası
İki düşün bir söyle acıdır dil yarası
Kelamı sayın diyor dinimiz, kültürümüz!
İnananlar kardeştir, bunu böyle bilince
Kişi sadaka işler dost yüzüne gülünce
Birlikten ayrılmayın ayrılana gelince
Onlara hain diyor dinimiz, kültürümüz!
Mümin yanlış da yapsa şeytana olmaz köle
Çünkü yalnız ona has yalanı almaz dile
Aklı olan ters yola girmez ki bile, bile
Düz yola kayın diyor dinimiz, kültürümüz!
Riyadan uzak durup ciddiyeti takınıp
Yalandan uzak durup, şakadan da çekinip
Ahde vefa gösterip hıyanetten sakınıp
Günahtan cayın diyor dinimiz, kültürümüz!
Ahlakî ve insanî değerleri koruyup
Kötü çirkin şeyleri mezbeleye sürüyüp
Der Mikdadi dosdoğru Hak yolundan yürüyüp
Ondan sapmayın diyor dinimiz, kültürümüz!
Ozan Mikdadî
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a-İnsan Eşref-i mahlûkâttır!
Yok iken bu alemde var edilmiştir insan
Geçmişi dünü böyle, insan demek bu demek
Hem “En Güzel Şekilde Yaratılmıştır” insan
Şerefi şanı böyle, insan demek bu demek
Eşref-i mahlûkâttır insanın yeri başka
Bir de iman etti mi onun değeri başka
Melekten de üstündür, cin başka peri başka
Manevi yönü böyle, insan demek bu demek
Hem cennet hem cehennem iki dünya mukımi
Elindedir bunların imarı ve yıkımı
Allah’ın halifesi yer yüzünün hakimi
Kitapta ünü böyle, insan demek bu demek
Ya küfran’ı nimette, ya da bilmiş şükürü
Bildiği gibi eder Yüce Allah nankörü
Ya cennet bahçeleri, ya cehennem çukuru
Bir adım önü böyle, insan demek bu demek
Zulüme yeltnenler, kalmaz dostu kefili
Mel’undur kimse sevmez böylesi bir gafili
Alçakların alçağı sefillerin sefili
Azarsa sonu böyle, insan demek bu demek
O gün herkes huzurda kendi kitabın açar
Ya yüzü kap karadır, ya da sevinçten uçar
Kardeş, ana, babadan, eşten, evlattan kaçar
Kıyamet günü böyle, insan demek bu demek
Mikdat Bal
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a-İnsan Eşref-i mahlukattır!
Yok iken bu alemde var edilmiştir insan
Geçmişi dünü böyle, insan demek bu demek
Hem “En Güzel Şekilde Yaratılmıştır” insan
Şerefi şanı böyle, insan demek bu demek
Eşref-i mahlukattır insanın yeri başka
Bir de iman etti mi onun değeri başka
Melekten de üstündür, cin başka peri başka
Manevi yönü böyle, insan demek bu demek
Hem cennet hem cehennem iki dünya mukimi
Elindedir bunların imarı ve yıkımı
Allah’ın halifesi yer yüzünün hakimi
Kitapta ünü böyle, insan demek bu demek
Ya küfran’ı nimette, ya da bilmiş şükür’ü
Bildiği gibi eder Yüce Allah nankörü
Ya cennet bahçeleri, ya cehennem çukuru
Bir adım önü böyle, insan demek bu demek
Zulme yeltenenlerin, kalmaz dostu kefili
Melundur kimse sevmez böylesi bir gafili
Alçakların alçağı sefillerin sefili
Azarsa sonu böyle, insan demek bu demek
O gün herkes huzurda kendi kitabın açar
Ya yüzü kap karadır, ya da sevinçten uçar
Kardeş, ana, babadan, eşten, evlattan kaçar
Kıyamet günü böyle, insan demek bu demek
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-İnsan müsveddeleri!
Bu milleti dininden koparmaya çalışmış
Ultra-laik Kemalist insan müsveddeleri!
Vahşilik ve gaddarlık son noktaya ulaşmış
Ultra-laik Kemalist insan müsveddeleri!
Gayriinsanî nice işkenceler ettiler
Sistematik olarak her nesli tükettiler
Maddi kayıpları da millete yük ettiler
Ultra-laik Kemalist insan müsveddeleri!
Yıllarca sinsi, sinsi dindarları fişlemiş
Şusun busun diyerek nice cürüm işlemiş!
Tek tip bir insan türü hayal etmiş düşlemiş
Ultra-laik Kemalist insan müsveddeleri!
Hâlâ ahkâm keserler yüzümüze bakarak
Halka tepeden bakıp türlü lakap takarak
Böcek der koyun söyler ağızları kokarak
Ultra-laik Kemalist insan müsveddeleri!
Ezilen, hor görülen sayısız örnekler var
Onlar sözde aydınmış bizim de kafamız dar
İnsanlık sükût etmiş haya yoktu ne de ar
Ultra-laik Kemalist insan müsveddeleri!
Darbe üstüne darbe talan üstüne talan
Dipçiği göstererek millete korku salan
Hala rahat durmuyor plan üstüne plan
Ultra-laik Kemalist insan müsveddeleri!
Ozan Mikdadi
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a-İnsanca yaşamalı! –öğütDünya için kafayı yormak fıtri bir olay
İnsanca yaşamalı,insanca ölmek gerek!
Yaşayan didinmeli maişet değil kolay!
Muhim olan helalı haramı bilmek gerek
Kazancı bir insanın sadece çalıştığı
Kendine rehber olur öğrenip alıştığı
Topladığı elindir onundur bölüştüğü
Sahibi olmak için malları bölmek gerek
En uzun yaşayanlar yok olur yüz sedede
Dünya fani bu kesin cezbediyor yine de
İnsanı esir alıp taht kuruyor sinede
Huzura ermek için ölmeden ölmek gerek
Dünyada yaşayacak kadar hayal kurmalı
Verilmiş sözümüz var ahdimizde durmalı
Ne için yaratıldık sorusunu sormalı
Hemen asıl konuya sadede gelmek gerek
Yol uzun hedef belli engeller atlanmalı
Sürünüp yata kalka bazen kanatlanmalı
Elbette kolay olmaz acıya katlanmalı
Küpeyi takmak için kulağı delmek gerek
Der Mikdadi kendini ucuruma getirme
Bütün itibarını bu dünyada bitirme
Yaşadığın müddetçe umudunu yitirme
Hatasız insan olmaz tövbeyle silmek gerek!
ŞairMikdat Bal
Mikdat Bal
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a-İnsanlar da var imiş
Varlıklar arasında insanlar da var imiş
Nesli mi tükenmiştir sanki kalmamış gibi
Herkese yeten dünya belki de çok dar imiş
Sözüm ona kendine bir yer bulmamış gibi!
Çirkefin kötülüğün her türüne bulaştı
Güç denemesi yapıp birbiriyle dalaştı
Azdıkça daha azan bir konuma ulaştı
Ha bire saldırıyor cebi dolmamış gibi!
İnkar, şirk, nifak, isyan, tuğyan fitne ve kibir
Neticesi zorbalık, hiddet, şiddet ve cebir
Başlıca sebepler bu, doğru derim Allah bir
Nice felaketlerden bir ders almamış gibi!
Vicdan diye bir cevher bulunurdu döşünde
Beyni kullanıyorsa o da çıkar peşinde
Arzuları süflidir insanlık yok düşünde
Zulmü görür, hissetmez güya olmamış gibi!
Kulak işidir ama ahu figanı duymaz
Hayvan severdir lakin insanı mahluk saymaz
Çıkardığı kanuna en başta kendi uymaz
Oralı bile olmaz sanki bilmemiş gibi!
Mikdadi; Rabbimize havale ediyoruz!
Kendi mamulümüzü kendimiz tadıyoruz
Bu gaflet felakettir nereye gidiyoruz!
Böyle bir tefekküre henüz dalmamış gibi!
Ozan Mikdadi
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a-İnsanlar farklı farklı!
İnsanlar farklı farklı!
İnsanlar farklı farklı benzemez birbirine
Âlim olan fark eder ilim grçek mürşittir
Hiç bir kimse geçemez diğerinin yerine
Halik’in şaheseri herkes çeşit çeşittir!
Renkler aynı olursa boydan farklılılklar var
Ahlaklar aynı olur huydan farklılıklar var
Tahsiller bir olursa soydan farklılıklar var
Akıllar dereceli kimi daha reşittir
Herkesin değeri var çoğu değil farkında
Her şahsın katkısı var bu âlemin çarkında
Binlerce hikmet gizli insanların ırkında
Üstünlük tekvadadır diğer yönler eşittir
İnsanların bir kısmı doğru iz sürmez olur
Vicdan katı olunca kalp gözü görmez olur
Ayetleri görüp de sırrına ermez olur
İmansızlık bir sorun cehalet bir aşıttır
Mikdadî insanoğlu en mukerrem varlıktır
Ona hakeret etmek zulümdür barbarlıktır
Herkesi hoş görelim sonumuz mezarlıktır
Bu dünya senin olsa tabut en son taşıttır
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar
"İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar"
Apaçık ayan beyan, Uyan ey gafil uyan!
Bir gün ya da daha az kaldıkların sanırlar
Öyle sanır gün sayan, uyan ey gafil uyan!
Dünya zindân gibidir Müslümân’a karanlık!
Ne kadar îmâr etsen virânlıktır, virânlık!
Hayât o kadar kısa bütün ömür bir anlık!
Yoktur dünyaya doyan, uyan ey gafil uyan!
Ebedî pişmanlıktır fanî dünya’ya dalış
Geçici bir konaktan ibarettir bu kalış
Aklın yerinde iken bakî aleme çalış
Ömrünü etme ziyân, uyan ey gafil uyan!
Ölüm gelmeden önce yapılacak işler var
Bunlara mani olan, emeller var düşler var
Özürler nihayetsiz, sıcaklar var kışlar var
Kâbus olmadan rüyan Uyan ey gafil uyan!
Yalnız Rabbinden dile yalnız O’na nidâ et
Namazı kıl, zekat ver, mallarından fedâ et
Güzel âmeller işle borçlarını edâ et
Yemeden yılan çıyan Uyan ey gafil uyan!
Nasuh bir tövbe edip bunda sâbit kalmalı
Herkesle Helâlleşip müsâmaha almalı
Her bilinçli Müslümân buna hazır olmalı
Hazırlansın her duyan, Uyan ey gafil uyan!
Der Mikdadî dostların kayıp olup yitecek
Ehlin, malın, âmelin seni kabre güdecek
Âmelinle baş başa terk edip de gidecek
Seni toprağa koyan, Uyan ey gafil uyan!
Ozan Mikdadî
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a-İnternet âlemi!
Dünya parmak uçunda, kalmadı yakın, uzak
Aklarsan neler neler çatarsın bu âlemde!
Akıllıyım sanırken her bir tuş ayrı tuzak!
Tıklarsan nice derde batarsın bu âlemde!
Bir virüs tebrik edip der ödülünü seyret
O esnada karşına çıkar çıplak bir süret
Hayır tıklarsın lakin işini bilir meret
Yoklarsan o zokayı yutarsın bu âlemde!
Profilini yoklar senin gibi görünüp
Aç bir kedicik gibi ayağına sürünüp
Ava çıkar dostunun maskesine bürünüp
Eklersen derdine dert katarsın bu âlemde!
Ne idüğü belirsiz doğru dürüst ismi yok!
Yumurta kafalıdır açık seçik resmi yok!
Gafilerin inanın bundan büyük hasmı yok!
Saklarsan sonuç malum bitersin bu âlemde!
Akıllı olmak yetmez gafil olanlar kanar
Dikkatsiz davrananlar hiç fark etmeden yanar
Çok ustaca yaklaşır kağıtlardan gül sunar
Koklarsan gerçek gülü atarsın bu âlemde!
Çok uyanık olmalı gafil dolaşmamalı
İlgisiz konulara asla bulaşmamalı
İnternet güzel bir şey kararı aşmamalı
Sıklarsan kaybolursun yitersin bu âlemde!
Uyarım olsun sana bu sirendir değil zil
Sayıya önem verme dostu düşmanını bil!
Der Mikdadi arkadaş düşünmeden hemen sil
Beklersen yanlış bir yol tutarsın bu âlemde!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-İslâm ab-ı hayattır!
Cennete ancak sahih iman ile girilir
Herkes buna muhtaçtır hiç kimse gani değil!
Mümine Ahiret’in saltanatı verilir
Bu saltanat ebedi üstelik fani değil!
Kimi der Müslüman’ım işi dinle barışmaz
Hacı, hocadır diye hiç bir işe karışmaz!
Züht, vera’ zannederek kimse ile yarışmaz!
Din dünya işlerine katiyen mani değil!
Kimi istismar eder geçen bunca müddeti
Sermayesi cehalet cihat sayar şiddeti
Şeytandandır bu fitne körüklüyor hiddeti
Öldürmek yok İslâm’da Müslüman cani değil!
Cihat adı altında üretilir yalanlar
Sapıtır sapıkların tesirinde kalanlar
Bir birini öldürür Kabil ruhlu olanlar
İlk insandan bu güne, bu fitne yeni değil!
İslamî terör yoktur bunu bilir her mümin
İman’ın bir anlamı emin olmaktır emin!
İslâm barış demektir savaşa değil zemin
Yücedir benim dinim, Müslüman deni değil!
İslâm ab-ı hayattır nefes, nefes içilir
Hissedenin gönlünde bir pencere açılır
Manevi âlemlerde hâlden hâle geçilir
Ölmeden önce ölür yolculuk ani değil!
Ulvî duygular girer gönül denen mabede
Bir hayat yaşanır ki hatim gibi Kâbe’de
Ölüm son nokta değil ilk adımdır ebede
İnanan kesin bilir şüpheci Yani değil!
Ozan Mikdadî
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a-İslam suret değildir!
İslamı tanımadan vara yoğa atmayın
Münafıka bakarak huküm vermek yakışmaz!
Münafık’ın yüzünden müslümana çatmayın
Dinden bihaber iken dini yermek yakışmaz!
İşin aslı belli de medya sulandırıyor
Bir çoğu maske ile halkı dolandırıyor
İstismarın her türü mide bulandırıyor
Bunların yaptığını öne sürmek yakışmaz!
Halbuki araştıran hem emin hem girgindir
Bilgisizlik yüzünden insanımız gergindir
Neden niçin bilinmez birbirine kırgındır
Bilmeden boş konuşup halkı germek yakışmaz!
Densizlik bir hastalık, asla cüret değildir
Mufteri densiz olur hoş bir meret değildir
Aman dikkat edilsin islam suret değildir
Saç sakal ve cübbede dini görmek yakışmaz!
Antipatisi olan denetlesin kinini
Çelmeleyip durmasın yolunda gidenini
Bırakın müslümanı hür yaşasın dinini
Müminlerin yoluna diken sermek yakışmaz! !
Der Mikdadî birçoğu medyatiktir algısı
Ne yazık konuşanlar dine azdır ilgisi
Fuzuli konuşmasın her kim yoksa bilgisi
Bilenlerin yanında söze girmek yakışmaz! !
Şair Mikdat Bal
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a-İstanbul’un Fethi
Altın harflerle yazdık İstanbul’un fethini
İlelebet payidar kalacaktı elbette!
Çünkü yüce Peygamber eylemişti methini
Mutlak fetih olacak, olacaktı elbette!
Hendek muharebesi esnasında peygamber
“Konstantiniyye” elbet Feth olunacaktır der
Canı gönülden Tekbir getirmiş sahabeler
Sahibini bulacak, bulacaktı elbette!
İstanbul’u fetheden Sultan Mehmet Fatihtir
Emsali bulunmayan apaçık bir fetihtir
Mucize tahakkuku, hem müjde, hem metihtir
İstanbul Müminlerle dolacaktı elbette!
Nice akınlar olmuş bu müjde sayesinde
Allah rızası vardı Müminin gayesinde
Şahadet mertebesi yazardı payesinde
Kesinkes İstanbul’u alacaktı elbette!
İttifakın nifaka üstünlük simgesidir.
İlmin cehle rüçhanın apaçık belgesidir
İmanın küfre karşı, galebe imgesidir
Küffarın beti benzi solacaktı elbette!
İlim, irfan ve kültür merkezidir İstanbul
Dünya’da doğu batı sentezidir İstanbul
Harikalarla dolu fantezidir İstanbul
Hak gelince batılı salacaktı elbette!
Zalim ve zorbaların defterleri dürülmüş
Bin dört yüz elli üçte her zulme son verilmiş
İstanbul’un fethiyle yeni çağa girilmiş
Fatih mazlum halkları salacaktı elbette!
İstanbullu Rumların neşe sevinci gürdü
En büyük adaleti Müslümanlardan gördü
Dinî tercihlerinde Gayr-ı Müslimler hürdü
Onların da çanları çalacaktı elbette!
Der Mikdadi şad olsun ecdadımızın ruhu
Ebedi bitmeyecek milletimizin şuhu
Kem gözle bakıp durur çapulcular güruhu
Ecnebiler hayale dalacaktı elbette!
Mikdat Bal
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a-İstikamet tahtalı köy!
İstikamet tahtalı köy!
Bir gün gelir ömrün biter ruhun çıkar ölürsün
Bu kükreme devam etmez sinilecek gün yakın!
Bin yaşasan ölüm çatar, ettiğini bulursun
Tahtadan bir cansız ata binilecek gün yakın!
İniş biter, düzler biter bir gün gelir diklersin
Yokuşa sardığın vakit tıkanırsın, teklersin
Biletin çoktan kesilmiş çağrılmayı beklersin
İstikamet tahtalı köy, yönelecek yakın!
Allah seni zengin etti, ben kazandım diyorsun
Nefsin seni esir almış peşinden gidiyorsun
Koltuğunda uzanırken şikayet ediyorsun
Mezar diye bir çukura inilecek gün yakın!
Mazlum halka zulüm eden zalimleri kayırdın
Beğenmezdin onu bunu güzel çirkin ayırdın
Ne fakire merhem olur ne açları doyurdun
Gözün akıp naciz tenin yenilecek gün yakın!
Diyelim ki inanmazsın o takdirde çürürsün
Ölüm Haktır dirilmeyi dirilince görürsün
Başkasının suçlarını araştırıp durursun
“Kendin oku kitabını “denilecek gün yakın!
Der Mikdadi dönüşü yok bu dünyadan gidenin
Hilkatını düşünürsen kalmaz kibir nedenin
Aslın toprak değil midir? , emanettir bedenin!
Ondan geldik yine ona dönülecek gün yakın!
Şair Mikdat Bal
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a-İstismarcı!
İstidadına göre insanlar b a ğ kurarlar
Menfaat mihverinde, karınca kaderince
İstismar edilecek bir avanak ararlar!
Tepesine çökerler bir menfaat görünce
Şahsî çıkar uğruna görünüşte severler
Menfaat ekseninde methederler överler
Karşılıklı olarak havanda s u döverler!
Sohbetleri hoş olur hepsi yerli yerince
Göremezsin maskeden onun gerçek yüzünü
Tatlı, tatlı konuşur ballandırır sözünü
Kendin gibi sanırsın bilemezsin özünü
Hali tavrı acayip, görünüşü şirince!
Çıkar mevzu bahisse kaygılı davranırlar
Ne çok kırılgan ne de duygulu davranırlar
Birbirlerine karşı saygılı davranırlar
Samimiyet son bulur çıkar sona erince
Menfaat bittiğinde dostluk işe yaramaz
Böyle dostluk çakmadır gönülleri saramaz!
Bozuşur hemencecik bir bahane aramaz!
Halleri tiksinilir, birbirine girince!
Der Mikdadi yolunu senden bulmayı bilir
Zeytinyağı misali üstte kalmayı bilir!
Sözlüğünde vermek yok yalnız almayı bilir
Ondan kötüsü olmaz bir kere boş verince!

Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-İsyanda ısrar!
Vicdanını köreltir isyana dalan kişi
Kalbini temiz görüp savunur tuhaf, tuhaf!
Hak hukuk tanımadan aşırıp çalan kişi
Yolumu buldum diye övünür tuhaf, tuhaf!
Ahiret inancı kıt yaptığını kâr sayar!
Güçlü güçsüz tanımaz çarptığını kâr sayar!
Helal harama bakmaz kaptığını kâr sayar!
İşi rast gitmeyince dövünür tuhaf, tuhaf!
Nankördür şükrü bilmez dünyevidir görüşü
Dünya onun da olsa hayra gitmez kuruşu!
Sergiler utanmadan duygusuz bir duruşu
Başkaları ağlarken sevinir tuhaf, tuhaf!
En mahir cambaz bile iki ipte oynamaz!
Günah işleyen fertler birbirini kınamaz
Onlarda farklılık yok ikisi de beynamaz!
Birbirini aklayıp ovunur tuhaf, tuhaf!
Der Mikdadi hazindir insanlığın bitişi
Allah hidayet versin tehlikedir gidişi!
Böyle devam ederse boylayacak ateşi
Allah’ın rahmetiyle avunur tuhaf, tuhaf!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-İşin Hakikati ÖĞÜT
Acıtıyor içimi hal-i pür melâlimiz
Kimse hâlini yermez, işin hakikati bu!
Karışmış birbirine haram ve helâlimiz
Şaki murada ermez, işin hakikati bu!
Küçücük işler için tayfun olup esenler
Değersiz dünya için birbirine küsenler
Akrabayı unutup, ilişkiyi kesenler
Kolay cennet’e girmez, işin hakikati bu!
Güzel söz sadakadır, ya sus, ya hayır söyle
Selam ver, tebessüm et, nükte yap, mizah eyle
Sakın kırıcı olma, kimseye hiç bir şeyle
Mümin mümini germez, işin hakikati bu!
Duyarsız olup çıktık, belâ gelmek üzere!
Ezanımız okunmuş, salâ gelmek üzere
Nice gazaplar inmiş hâlâ gelmek üzere
Bu devran böyle sürmez, işin hakikati bu!
Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır
Yani umursamazlık zem olunan huydandır
Kişilik ahlâkladır ne boydan ne soydandır
Kul nefsin üstün görmez, işin hakikati bu!
Kelime-i şahadet göklerin siracıdır
Kur’an rehberimizdir, ahrette aracıdır
Namaz, dinin direği müminin miracıdır.
Nankörler postu sermez, işin hakikati bu!
Der Mikdadî bu yolda azim ile sebat et
Amelsiz iman olmaz, imansız da ibadet
Sen senden sorumlusun, Ahretini abat et
Aklı olan boş vermez, işin hakikati bu!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İşler sarpa sarınca!
İşler sarpa sarınca!
Aradım bulamadım huzuru hiç bir yerde
Ne dağın ardındaymış ne sağdaymış ne solda
Gam ektim keder biçtim deva ararken derde
Ömrümü heba ettim, heder oldum bu yolda!
İşler sarpa sarınca işte böyle teklersin!
Günden güne besbeter, derdine dert eklersin
Kimi spor yap dedi kimi çaren hap dedi
Ne biri ne öteki bir işe yaramadı
Kimi arkadaş dedi kimi de ahbap dedi
Ancak derde düşünce hiçbiri aramadı
Keşle dostluk kurarsan bir gün sende diklersin
Günden güne besbeter, derdine dert eklersin
Gençliğin kıymetini bilip vermezsen değer
Hayatın gam yükünü üzerine alırsın
Başlangıç yanlış ise her bela sana değer
Ya da iki arada bir derede kalırsın!
Ne göçer, ne geçersin ne bir yerde köklersin!
Günden güne besbeter, derdine dert eklersin
Yaşlanan gönül değil ceset denen emanet
Ömür ecelle mahdut ne kısalır ne uzar
Bari öteyi düşün tövbeye gel iman et
Hem huzuru bulursun hem nurla dolar mezar!
Dilde derman var iken, daha neyi beklersin?
Günden güne besbeter, derdine dert eklersin
Hoşuna gitmese de dünyevî tahsilatın
Tarlada izin varsa ektiğini biçersin!
Çalıştığın kadardır hasadın hasilatın
İraden elindedir yolunu sen seçersin
Başına gelenleri kadere mi yüklersin?
Günden güne besbeter, derdine dert eklersin
Der Mikdadî ne için yaratıldık acaba?
Bunu hep kendimize mutlaka sormak lazım!
Muhasebe edelim çekilmeden hesaba!
Hep doludizgin olmaz bir yerde durmak lazım
Hayat şeş beş geçerse, mematında yeklersin!
Günden güne besbeter, derdine dert eklersin
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-İt-haf
İt-haf
Vız geldi tırıs gitti verdiğiniz zararlar
Sizi sersem etmiştir yediğiniz kötekler
Altüst olup bozuldu aldığınız kararlar
Kafayı sıyırdınız tutuşunca etekler
Sahibinize koşun köpek oğlu köpekler
Şarlatanı bırakıp imana dön dine dön!
Gerçekler ayan oldu ey gafil kendine dön
Ya da aramızdan çık batıya kaç, ine dön
Tasmalı sahibiniz orada sizi bekler!
Doyduğu yeri bilir köpek oğlu köpekler
Mevki, şan ve şöhretin düştünüz arkasına
derken dahil oldunuz haşhaşi fırkasına
Taptınız şarlatanın sümüklü hırkasına
Sizi kurtaramadı öptüğünüz etekler
Hapislerde çürüyün köpek oğlu köpekler
Fitne ve fesat eken bir sapığa uyuldu
Bir hiç uğruna nice masum cana kıyıldı
Bu necip asil millet korkup kaçar sayıldı
Hesabınız tutmadı kaba saba hödükler
Ava çıkan avlanır köpek oğlu köpekler!
At izi it izine karıştı sanılmasın
Bunların hepsi algı hiç kimse yanılmasın
Adalet Hak hukuk var yalana kanılmasın
Sağda solda ötmesin borazanlar düdükler
Mutlaka ayıklanır köpek oğlu köpekler
Der Mikdadi sonuna geldik korkunç filimin
Maneviyat hırsızı istismarcı zalimin
İslâmı içten içe oyan sapık âlimin
Derslerini aldılar abidik gubidikler
Havlayın sağda solda köpek oğlu köpekler!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-iyi insan Öğüt
Kaba ve haşin olmak bir insana yakışmaz
Güler yüz, tatlı sözlü olmak yakışır ancak!
Boş işlerin yüzünden kavga etmez çekişmez
Faydasız tartışmayı salmak yakışır ancak!
Kalp kırıcı sözleri söylemekten sakınır
Ahlâkın gereğidir nazik tavır takınır
Doğru söz tatlı kelâm bam teline dokunur
İnsanların gönlüne dolmak yakışır ancak!
Sevgiye muhabbete kapamaz yüreğini
Her an kurulmuş tutar umut zembereğini
Yerine getirerek dostluğun gereğini
Gönül kapılarını çalmak yakışır ancak!
Muhkem kaleler bile fethedilir dâhilden
Rahatsan şunu bil ki mehildendir mehilden
Belâdan sakınanlar uzak durur cahilden
Akıllı insanlarla kalmak yakışır ancak!
Kimi şöyle avunur “hep aynı karardadır”
Bilmiyor ki avanak gerçekten firardadır
İki günü bir olan hüsran ve zarardadır
İlim denen deryaya dalmak yakışır ancak!
Düşünceleri duru her zaman hüsnü zanda
İçi kan ağlasa da, dostu gördüğü anda
Der Mikdadi ne kadar zorsa da bu zamanda
Sadaka niyetiyle gülmek yakışır ancak!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-İyilik nedir?
İnsanı insan kılan hasletlerden biridir
Huzur ve mutluluğa ulaştırır iyilik!
Allah’ın sevdiği kul, kötülükten beridir
Cennet bahçelerinde dolaştırır iyilik
İyilik, var oluşun en temel gayesidir
İlk sırada anılır İman ettikten sonra
Bundan ötesi için kulun sermayesidir
Sevabı devam eder ölüp gittikten sonra
Derde düşen herkesin yarasını sararak
Muhtaca ve yoksula aça imdat olmaktır
Ülfet, şefkat, merhamet köprüsünü kurarak
Bir nebze dünyamızı yaşanılır kılmaktır
Bazen bir gülümseme Bazen tatlı bir kelâm
Gönüllere su serpen her türlü söz ve tutum
Muhtaca el uzatmak, bazen herkese selam
Bazen su ikram etmek velev ki birkaç yudum
Karşılık beklemeden yapılan harekettir
Mükâfatı kat kattır, Allah için olursa!
Verdikçe hep çoğalan, dünyada berekettir
Kurtuluşa vesile öte için kalırsa!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-İyilik?
Dünyevî imkânların bazısından geçmekle
Uhrevî nimetlere döndürmektir iyilik!
Zaten geriye kalır her şey ölüp göçmekle
Bir kısmını kargoyla göndermektir iyilik
Ahirete inanıp Hakkıyla Hakka tapan
Bu inançla severek kendi malından kopan
Sürekli kendi için en iyisini yapan
Masrafları en aza indirmektir iyilik
Gözleri kamaştıran kıyafetin yerine
Yapmacık gösterişin letafetin yerine
Zenginleri toplayıp ziyafetin yerine
Yoksulun acısını dindirmektir iyilik!
İmtihan öyle bir şey oyun içinde oyun!
Hiç farkına varmadan mahveder seni huyun
Karekterin icabı belki de serttir suyun
Nefsinin gazabını sindirmektir iyilik
İnanmak sözde değil aynı anda uymaktır
Bununla yetinmeyip tebliğ edip yaymaktır
Hayrı tavsiye edip şerden alıp koymaktır
Yangını başlamadan söndürmektir iyilik
Mikdadî bu âleme veda ettikten sonra,
Vade tamam olup da ömür bittikten sonra,
Kendini bu dünyadan göçüp gittikten sonra
Minnet ile rahmetle andırmaktır iyilik
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Kâbustan kurtuluş!
Kâbustan kurtuluşun uyanmaktır çaresi
Bunu idrak edersek biter, Vallahi biter!
Ölünceye kadar mı uyumanın süresi?
Ayalım uyanalım yeter, Vallahi yeter!
Kâbus gibi görünen aslında bir gerçektir
Uyudukça bu ümmet sürekli görecektir
Hakiki bir uyanış buna son verecektir
Gözümüzü açarsak yiter Vallahi yiter!
Birbiriyle çekişip durursak bizler şayet!
“Gücünüz elden gider” buyurmaktadır ayet
Bizi uyarmıyorsa ödenen onca diyet!
Daha büyük dertlere iter Vallahi iter!
Ölümden korkanlarda ne kalp kalır ne ciğer!
Dünya ve mal sevgisi teslim almışsa eğer!
O insanın gözünde kalmaz başka bir değer
Sayılan bu hasletler eter, Vallahi eter!
Sinsice iç düşmanlar üstümüze salınır
Fitnenin, fitnecinin tesirinde kalınır!
Hayat cehennem olur her şeyimiz alınır
Akıbet daha vahim beter Vallahi beter!
Allah’a dayanarak yapalım işimizi!
Düşmanlar hep pusuda bırakmaz peşimizi
Gafletten uyanmazsak çekerler fişimizi
Bizi her şeyimizden üter Vallahi üter!
Der Mikdadi umarım güneş yeniden doğar
Sonlandırır gafleti karanlıkları boğar
Şimdilik mazlumların üstüne ateş yağar!
Yanıyor gören yok mu tüter Vallahi üter!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kaç mevsim geldi geçti
Kaç mevsim geldi geçti
Dalgaların kumsalı öptüğü o sahilde
Kaç mevsim geldi geçti ayak izin kaldı mı?
Şikayetin sürekli hem dışta hem dahilde
Unutmak imkansız mı, hala sızın kaldı mı?
“İbrik” namı bir yerde eşliğinde müziğin
Dansında alt üst olmuş kanunları fiziğin
Merhemi olmak varken şu yüreği eziğin
Gaddarca taşlamaya eski hızın kaldı mı?
Çınar gibi sevdayı küçük bir yel yıkmıştı
İki nehir gözyaşı yüreğime akmıştı
Seni yakan ne ise beni kat kat yakmıştı
Bu muammayı çözdüm başka gizin kaldı mı?
Der Mikdati sıklaşır yüreğimin atışı
Yeni bir başlangıçtır her güneşin batışı
Dayanılmaz hal alır umutların bitişi
Ya hasrettir ya hicran başka sezin kaldı mı?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-Kaçak hainlere “O kadar! ”
Kaçak hainlere “O kadar! ”
Avrupa’nın gayri-meşru piçleri
Şanslarını zorlamasın o kadar!
Kaçıyorlar tutuşunca kıçları
Dönüp dönüp hırlamasın o kadar!
Virüs gibi fitne fesat saçınca,
Hainliği belgelenip kaçınca!
Sahibi de ona kucak açınca
Güvenip de gürlemesin o kadar!
Kalemini oynatırken hep şerde
Kafasını sokmuş bela ve derde
Kahpe batı kucak açar namerde
Kendi sucu zırlamasın o kadar!
Son olarak benden ona nasihat
Virüs kapar ne mal kalır ne sihat
Godoşları uyarmak ta bir cihat
Gay’ler ile kurlamasın o kadar!
Ülkesini jurnal eden çukurun
Fitne için kullanılan figürün
Gördüğünüz yerde ona tükürün
Öyle rahat turlamasın o kadar!
Can’ı çıksın Dün dar idi ülkesi
Ne kutsalı vardı ne bir ilkesi
Kaçıp gitsin elin uyuz tilkisi
Yurdumuzu kirlemesin o kadar!
Der Mikdadî o haindir bu kesin
Hain diye her dem nane mi yesin?
Lafı varsa yurda gelip de desin
Ülkesini horlamasın o kadar!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kadere İman meselesi!
“Kadere iman etmek, tevhidin nizamıdır”
İnkâr edilmeyecek bir hakikattir kader
Aklın erişmediği imanın gizemidir
Allah’a inananlar buna da iman eder!
İslâm’da bu mesele son derece hassastır
İtikadın özünü oluşturan esastır
Kaderi inkâr eden hilebazdır, dessastır!
Bunda polemik yapan imanı hepten gider!
Kader diye bir şey yok diyen dinden çıkıyor
İman esaslarını temelinden yıkıyor
Delili mesnedi yok bu iddia çöküyor
İblisin yardakçısı kendi aklını güder!
“Şer takdir edilmedi” demek şirktir Allah’a
Âlemde pay ayırır uydurduğu ilah’a
Âlim değil cahildir bakmam sarık, külaha
Böylesi şarlatanın insanlığı da heder!
Ol dedi mi oluyor yaradan ne dilerse
Herhangi bir musibet eğer başa gelirse
Kul bunu hafif savar kaderinden bilirse
Öper alnına koyar ne gam kalır ne keder!
Der Mikdadî bakmalı hikmet penceresinden
Korkmalı cehennemin azgın tenceresinden
Zebaniler orada tutar hançeresinden
İmanını satanlar bir gün hesabı öder!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Kadir Gecesi Duası
Ya Rab Huzura geldik, huzura erdir bizi
Bu gece hürmetine, tövbemizi kabul et!
Ey rahmeti hudutsuz, yoluna girdir bizi
Affet bizi Allah’ım tövbemizi kabul et!
Gaflet ve zaafımız, bizi günaha soktu
Bunda tek mesul biz’iz bunda suçumuz çoktu
Sana isyan mı hâşâ böyle fikrimiz yoktu
Affet bizi Allah’ım, tövbemizi kabul et!
Her şey sana malumdur sana kul’uz hepimiz
Sensin bizi yaratan sensin bizim Rabbimiz
Yok başka yönelecek senden başka kapımız
Affet bizi Allah’ım, tövbemizi kabul et!
Bin aydan daha üstün bu gece hürmetine
Ya Rab ikramda bulun Muhammet ümmetine
El açtık güvenerek engin merhametine
Affet bizi Allah’ım, tövbemizi kabul et!
Ramazan geldi geçti, kadrini bilemedik
Dünya araya girdi, sadede gelemedik
Ağlamayı bilmedik, becerip gülemedik
Affet bizi Allah’ım, tövbemizi kabul et!
Bu gece çok mahzunuz Ramazan bitti diye
Ne mübarek geceler hepsi boş gitti diye
Bunca gaflet, bu dünya bize ne etti diye
Affet bizi Allah’ım, tövbemizi kabul et!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-Kadir gecesi hayra vesile olsun
Kadir gecesi hayra vesile olsun
Nice güzel şeyler var bu dünya-i viranda
Ömre bedel kazançlar, kazanırsın bir anda
Bin aydan hayırlıdır buyuruyor Kur’anda
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Kur’an o gece indi, gece gündüze döndü
Mecusiler taptığı ateş o gece söndü
Ne mübarek bir gece, o ne mübarek gündü
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Allah’ın emri ile yere iner melekler
O gece özel gece kabul olur dilekler
O gecenin aşkına devran eder felekler
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Rabbimiz affı sever, affet bizi demeli
O gece sema açık, fazlından istemeli
Allah rızası olsun her Müminin emeli
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Bu gece aynı anda Ramazanın vedası
Bu gece göğe çıkar yalvaranın nidası
Bu gece bağışlanır asilerin hatası
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Kafalar karışık!
Kafalar karışık gönüller viran
Geç geçebilirsen haller karışık
Esince, bir anda kopuyor boran
Uç uçabilirsen dallar karışık!
Sabırsız gönülde taşkınlık olur
Gereksiz aşırı coşkunluk olur!
Gaye olmayınca şaşkınlık olur
Kaç kaçabilirsen yollar karışık
Kaçış için bir yer arar durursun
Umutlanıp hayal kurar durursun
Helal mı haram mı sorar durursun
Seç seçebilirsen mallar karışık
Baskı’nın adalet olunca adı!
İner peşi sıra zulmün tokadı
Bazısı delirtir zehirdir tadı!
İç içebilirsen ballar karışık
Araya muhbirler kargaşa sokar
Suçu kabahati üstüne yıkar
Barışmak istersin engeller çıkar
Aç açabilirsen, kollar karışık
Bir haber yayılır dünya şok olur
Zaten öncesinde mal stok olur
Paralar çoğalır değer yok olur
Saç saçabilirsen pullar karışık
...Menfaat uğruna kullar barışık
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kahrolası katiller!
Kahpenin kahpesine kahpe demek övgüdür!
Reklamı olmuş olur kahrolası katiller!
Alçağa alçak demek sanılmasın sövgüdür
Seviye bulmuş olur kahrolası katiller!
Gök girsin kızıl çıksın ödenecek her diyet
Atalardan yadigar tekrarlanır bu niyet
İçimiz kan ağlarken metin olmazsak şayet
Düşmanlar gülmüş olur kahrolası katiller!
Çiğneyip geçeceğiz pusular kurulsa da
Yine tatmin olmayız hesabı sorulsa da
Elin iti avlanıp alnından vurulsa da
Bir kere ölmüş olur kahrolası katiller!
Eli kanlı Coni’ler canileri güderken!
Bombaya sarılarak cehenneme giderken
Bu soysuzlar sadece bölücülük ederken
Kendini bölmüş olur kahrolası katiller!
Devletimiz güçlüdür çare bulacak derde
Hepsi imha edilip indirilir son perde!
Bu sefer sath-ı dünya savaşarak her yerde
Çukura dolmuş olur kahrolası katiller!
Der Mikdadi yakında hesapları görülüp
Allah’ın izni ile neticeye varılıp
Bu millet asil millet birbirine sarılıp
Kendine gelmiş olur, kahrolası katiller!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kalemin daim olsun
Usanma şair, usanma
Yaz kalemin daim olsun
Meseleyi kolay sanma
Çöz kalemin daim olsun
Etrafında olanları
Gerçekleri, yalanları
Sinsi, sinsi planları
Sez kalemin daim olsun
Gonca güller koparanı
Öfkelenip köpüreni
Böbürlenip kabaranı
Ez kalemin daim olsun
Karşındaki zaten kaçık
Ustaca yaz, etme gıcık
İftiharla alnın açık
Gez kalemin daim olsun
Vefasızla dostluk kurma
Sormayanı sende sorma
Gereksize kafa yorma
Çiz kalemin daim olsun
Kadrini bil iyilerin
Dostu olma dayıların
Derisini ayıların
Yüz kalemin daim olsun
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kalmadı gönüllerde
Kalmadı gönüllerde vicdandan bir kırıntı
İnsan diye görünen, bir kalıptır öz değil
Kalbleri taş kesilen, güler yüzlü göründü
O gülüş sahte gülüş, bir maskedir yüz değil
Feryat ayyuka çıktı gök kubbede çınlıyor
Canavarlaşan insan zevki için dinliyor
Ne yardıma koşuyor ne de zulmü önlüyor!
Dünyanın son demidir zemheridir güz değil
İyilikten ne varsa öldü bütün duygular
Daraldı müsammaha, kaldırıldı saygılar
Güzel sözler der ama hep zıddını uygular
Münafığın verdiği, boş vaattir söz değil
Kene, sülük, hortumcu, yetim malını çalan
Haset, nefret öfke, kin, iftira, hile yalan
Kurulur içte dışta türlü desise plan
Bu devirde yaşamak bir azaptır haz değil
Çatlayıncaya kadar yer de şükrünü bilmez
Aylarca görmese de komşu aklına gelmez
Elbette mutsuz olur böyle bir toplum gülmez
Merhametsiz çok gaddar bu görüntü poz değil
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kalmadı heyecanım
Kalmadı heyecanım, istikbalden umutsuz
Bayrak, millet, Sakarya, gerisini sen anla!
Hissiyat alabora, şaşkınlığım hudutsuz
Bu halk bön, bön bakar ya, gerisini sen anla!
Sosyetemiz münevver, köylü cahil görünür
Demokrasi, Hak, hukuk, bir meçhule yürünür
Ayaklar diretiyor akıl yerde sürünür
Balık baştan kokar ya gerisini sen anla!
Bir iki oy uğruna kefen biçtik huzura
Fırsatçılar pusuda konmak ister hazıra
Yardakçılar şakşaklar, destek çıkar muzır’a
Baykuş ötüp şakır ya gerisini sen anla!
Millet huzur ararken neler görüşülüyor!
Irkçılık moda oldu bizde yarışılıyor
Giyim kuşam bir tercih, buna karışılıyor
Emrivaki, angarya gerisini sen anla!
Uyurgezer olmuşuz kim bozar bu sihiri
Müşkülat hallolmalı zulüm olur tehiri
İçindedir milletin zehri ve panzehiri
Her şey bizden çıkar ya gerisini sen anla!
Spekülasyon yapıp ihtikar edenler var
Tefeciler yüzünden intihar edenler var
Ertelenmiş borç için iftihar edenler var
Faiz derde sokar ya gerisini sen anla!
Mikdadi işte böyle bütün halleri yazar
Aldananlar güler de yarası olan kızar
Fırsat bulursa zalim inan azdıkça azar
Bu dert bizi yakar ya gerisini sen anla
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kalmamış!
Ahir zaman çağıdır dünyanın şu deminde
Ölüm bile düşlenmiş hayatta kâr kalmamış
Sahibi yok mazlumun babasız yetimin de
Vatanından dışlanmış gidecek yer kalmamış
Doğru yazmıyor artık, hırsız olmuş kalem de
İnsanlık can çekişir, kimsesizler elemde!
Güven yok, itimat yok, anayurtta, âlemde
Birçok kişi fişlenmiş dünyada sır kalmamış
Bir yandan karıştırır bizi faiz lobisi
Dünyada hariciler yayar İslâm fobisi
Yalan, bühtan, ihanet, insanların hobisi
Dost sırtından şişlenmiş sözünde er kalmamış
Serseme dönmüş gençlik azsa da uyananlar
Nerde kalmış âşıklar, nerde kalmış cananlar?
Manitam der, dalgam der sosyete’yim sananlar!
Deney için eşlenmiş sevgili, yâr kalmamış!
Korkunç şeyler oluyor paylaşan paylaşana
Dehşet, vahşet hakkında söyleşen söyleşene
Mazlumun acısıyla eğleşen eğleşene
Saygı sevgi boşlanmış çoğunda ar kalmamış
Kar yağmış boran esmiş güvenilen dağlara
Dibinde gölgelenen mahsur kalmış çığlara
Rahmet okutur bu çağ geçen nice çağlara
Her melanet işlenmiş, başka bir şer kalmamış!
Der Mikdadî insanlık yok mu ilkelerinde?
Ateş bacayı sarmış kendi bölgelerinde!
Kayak sporları var Arap ülkelerinde!
Salonlar da kışlanmış, dağda mı kar kalmamış?
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Kalp “Hak Hak” diye çarpar
Allah ağır bir yükü hiç bir kula yüklemez
Kalp “Hak Hak” diye çarpar bir an bile teklemez
Bu sırra eren insan gafil gafil beklemez
Eşyanın esrarına bilmeden erilmiyor
Hemen icabet eder kul Rabbinden soranda
Açık Onun kapısı gece gündüz her anda
O bize çok yakındır öyle diyor Kur’anda
Sen görmezsen O görür, ölmeden görülmüyor
Çok zayıftır nefsinin sana attığı çengel
Rabbin seni diliyor olduğun yerden dön gel
Hadi gir kapısından ne bekçi var ne engel
Başka her bir kapıdan, çalmadan girilmiyor
İnananlar kardeştir sevgi saygı bölüşür
Birbirini sevenler ahirette buluşur
Bülbül hazıra konar kul gül için çalışır
Dikenler arasına dalmadan derilmiyor
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kangren olan yarayı
Kangren olan yarayı pansuman eden kişi
Ya cana kast etmiştir veyahut tabip değil!
Bu işte kasıt yoksa, demek bilmiyor işi!
Merhameti marazdır, bilinçli habip değil!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kapımı şefkatle çalsaydı bari
Üzerime gölge zifiri sisler
Rahmetten bir damla salsaydı bari
Akıl firar etmiş karmaşık hisler
Birazı başımda kalsaydı bari
Başımı alıp da kaçmak istedim
Yeni bir sahife açmak istedim
Burayı terk edip göçmek istedim
Varacak bir yerim olsaydı bari
Ömrümün baharı bura’da bitti
Hamsiydim hayatım kara’da bitti
İki dere suyum ara’da bitti
Çöl oldum göllerim dolsaydı bari
Beni benden etti yalancı dünya
Garibana zaten yabancı dünya
Gönlümün kederi usancı dünya
Kötü insanları alsaydı bari
Duygular felç olur kalemler susar
Gün gelir ozanlar sazını asar
Sadece kendine veriyor hasar
Birazcık anlayış bulsaydı bari
Mikdadi mangalı ah ile yakar
Yüreği depreşir gözyaşı akar
Bir Melek özlüyor yoluna bakar
Kapımı şefkatle çalsaydı bari
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kar yağdı!
Kar yağdı lapa, lapa kapalı pencereler
Buhar sardı camları kaynıyor tencereler
Ne gelen var ne giden sinem yanıyor sinem
Bu kadar lahanayı niye pişirdi ninem
Düştü aklıma düştü yine eski günlerim
Şu benim hallerime inim, inim inlerim
Balkona çıkıyorum yollara bakıyorum
Sigara da kalmadı canımı yakıyorum
“Kabana gideceğim kolaçan edeceğim
Bir canım var bir ruhum nereye yeteceğim”….(nakarat)
İçim yanarken içim üşüyor parmaklarım
Yakıp kül eder beni bu sensiz durmaklarım
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kara Bulutlar
Gece gündüz çalışıyor localar?
Dünyamızı sardı kara bulutlar!
Sendeleyip insanoğlu bocalar
Üstümüze vardı kara bulutlar!
Ne karanlık gecelerdir bitmiyor
Dalıp gittik uyku bize yetmiyor
Karar kıldı tepemizden gitmiyor
Burnumuza girdi kara bulutlar!
Ateş yağar bomba yağar taş yağar
Ayak kopar, eller kopar, baş yağar
Müslümandan kanlar akar, yaş yağar
Ödümüzü yardı kara bulutlar!
Afganistan, Filistin’de Sudan’da
İrak, Musul, Suriye’de vatanda
Müslümanlar birbirine çatanda
Hepimizi vurdu kara bulutlar!
Nerde ümmet mışıl mışıl yattı mı?
Uyandık mı, bizde şafak attı mı?
Güneş nerde, tutuldu mu battı mı?
Başımızda durdu kara bulutlar!
Deccaliyet taptırıyor refaha
Avanesi yasak koydu mubaha
Batıdan mı ereceğiz sabaha?
Sinemizi yordu kara bulutlar!
Der Mikdadi endişem var yarından
Korkuyorum daha büyük sorundan
Ağzımızdan girip çıkar burundan
Belamızı verdi kara bulutlar!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Karadenizlinin Asker oğluna mektubu
Uşağum oğlum yavrum ula sağa deyurum!
Gözlerunden öperum çok selam edeyurum
Senun kadar kıymetli mektubuni almışum
Hacan okudum oni çok hayrete kalmişum
Dedun ki komitanum beni teprik eyledi
Boban seni ne kadar çok seveyur söyledi
Sen da güya sormişsun oni nereden bildi
Mektubuna çok kıymet veruyur deyup güldi
Uşağum bilur misun sen beş para etmesun
Mektubun da oyledur hiç zoruna gitmesun!
Ha şimdi eyi dinle burda yazacağumi
Hiç hesap etmeyursun benum kızacağumi
Benden para istersun hemi da peşin, peşin
Hiç sorar misun bağa boba varmidur işun
Ama hiç merak etma bir tavuk alacağum
Oni oturtacağum tavukçi olacağum
Yumurtalardan gelen parayla sığır alup
Yaylaya gittuğumde oni çayıra salup
Eyice besleyerek kurbana vereceğum
Ondan gelen parayi sana göndereceğum
Haburadan sorarsan ayni bildüğun gibi
Yaşayuruk günleri her gün bir düğün gibi
Arada vuruyurler dizumun ağrıları
Tekrara gerek yoktur bildüğun doğrilari
Anandan ayrılali moralum çok bozuktur
Şimdi bu yaştan sonra dema bağa yazuktur
Eyi geçinuyurduk yokti kavga nizamuz
Hemi birbirumuzden var idi çok rizamuz
Öyle aniden oldi bırakup gitti beni
İşte habu ayrıluk perişan etti beni
Nasihat edeceksen Boşa nefes tüketma
Aramuzi bulmayı kendune da yük etma
Belki ruhi şad olur okursen ona Yasin
Baban var teselli bul sakın ağlamayasin
Boban
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Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kardeş devene sahip çık, Filleri Allah’a bırak
Kardeş devene sahip çık, Filleri Allah’a bırak
Kâbe koruma altında, bu arada gitti Irak
Allah korur Kâbe’sini, sen üzülme, etme merak
Duymadın mı fil ordusu, daha önce denemiştir
Avuç kadar küçük kuşlar, koca orduyu yenmiştir
Peygamberimiz buyurdu, Bir ordu harp etmek için
Dedi ki Kâbe’ye yürür, İslâm’ı tüketmek için
Çıplak bir yere gelirler, gelmediler gitmek için
Hepsi de yerin dibine, batırılacak demiştir
Hadis Buharî, Müslim’de, hem bu sahihtir denmiştir
Kendimize çeki düzen, versek bu sözler söylenmez
Eğer biz birlik olursak, kimse bizimle eğlenmez
Kendine saygısı olan, alçak mahlûku yeğlemez
Müminseniz âlâsınız, Kur’anda böyle denmiştir
Yüce olabilmek için, bizden iman istenmiştir
Göz atalım hâlimize, göz atalım yerimize
Hangi dinin mensubuyuz, soralım birbirimize
Layıkıyla ümmet miyiz, yüce Peygamberimize
Bizi bundan uyarmıştı, Rabbine çok güvenmiştir
Kullar doğru yoldan çıktı, Allah bizden gücenmiştir
Hâlimizi düzeltelim, diye belalar gelmiştir
Kim düşündü, kim düzeldi, kim suçlarını bilmiştir
Mikdadî der düşman bizi, makamımızdan silmiştir
Yüksek yerler bizim değil, Müslümanlar ellenmiştir
Artık uyanmamız gerek, bu gerçekler bellenmiştir
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-kardeşlik yayılmış…
Kardeşlik yayılmış maşrıktan garba
Muhammed’ül-emin Resul olunca!
Ezeli düşmanlar son vermiş harbe
Muhammed’ül-emin Resul olunca!
Dürülüp kapanmış kara bir fetret
Mucizeler yaymış ilahî kudret
İnsanlığa yağmış merhamet nusret
Muhammed’ül-emin Resul olunca!
Kâbe’deki putlar yere serilmiş
Yüzüstü düşerek bir, bir kırılmış
Nice mucizevî şeyler görülmüş
Muhammed’ül-emin Resul olunca!
Karanlık yerini terk etmiş nura
İnsanlık kavuşmuş sonsuz huzura
Işıklar saçılmış Hira’dan Tur’a
Muhammed’ül-emin Resul olunca!
İlahi nur ile gitti karanlık
Son buldu yok oldu köhne viranlık
Huzura, sükûna, ermiş insanlık
Muhammed’ül-emin Resul olunca!
İçip de çıldıran toplum kalmadı
Kızları öldüren toplum kalmadı
Zayıfa saldıran toplum kalmadı
Muhammed’ül-emin Resul olunca!
……….Dünya altüst olmuş unutulunca
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-kaş yapalım derken
Kaş Yapalım derken
Eklenip yanlışlar bir, bir uç uca
Sen, ben diye, diye bizden olmuşuz
Mikro’dan makro’ya ortağız suça
Kaş yapalım derken gözden olmuşuz
Hiç bir şey olamaz bireye özgü
Bir vücut gibiyiz geneldir üzgü
Yozlaştı ne yazık kültürel düzgü
Ellere özendik özden olmuşuz
Söylenti revaçta gitti tevatür
Ne edep kalmıştır ne literatür
Kin, öfke dağ gibi sevgi minyatür
Küstük birbirine sözden olmuşuz
Bu günün çağdaşı dünü malumdur
Egoist olanın tonu malumdur
İnatçı keçinin sonu malumdur
İşler sarpa sardı düzden olmuşuz
Faizle zamlarla halkı bezdirdik
Yol haritasını ele çizdirdik
Yanlış reçeteyi alıp gezdirdik
Ecdadın gittiği izden olmuşuz
Düzen altüst olmuş kanlar dökülmüş
Bunca evladımız ne diye ölmüş
Kim kalkıp milleti ikiye bölmüş
Türk dedik, Kürt dedik Laz’dan olmuşuz
Yıllarca uyuduk gaflete daldık
Yattık üretmedik dışardan aldık
Bir zaman ellere bağımlı kaldık
Vanalar kapandı gazdan olmuşuz
Mikdadî yazarım içim yanarak
Çok şey kayıp ettik ele kanarak
Onları müttefik ya dost sanarak
Hem tavuktan hem de kazdan olmuşuz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Kazın kazlığı!
Pazarın ortasında ne bir göl var ne nehir
Aklınızdan geçmesin var mı ki böyle şehir
Bataklık arasan çok, ama bulunmaz sazı
Böyle nice muhitte gördüm yüzlerce kazı
Şaşılacak bir durum yüzmezler, yüzülürler
Ne itiraz ederler ne buna üzülürler
Dünya değişse bile değiştirmez huyunu
Canını acıtırlar yolmak için tüyünü!
Diğer kaz yolunurken kaçacak yer aramaz
Öyle bir kafası var hiç bir işe yaramaz
Yabana atmayınız, tilkiye velinimet
Tava kolay gelmesi ganimettir ganimet
Uysaldır uyumludur çok ucuza satılır
Kendisi tencereye başı çöpe atılır
Kedi köpeğe kalır derisiyle gerisi
Patrona azık olur kazların en irisi
Memlekete gitmiştim neler gördüm ben bu yaz
Bazısı kahverengi, bazıları bembeyaz
İyice anlaşılsın kazla ördeğin farkı
Eğer kazlar olmasa dönmez dünyanın çarkı
Ördek yüksekten uçar kolayca geçmez ele
Önce etrafı süzer öylece iner göle
Kazların hepsi birdir evcili yabanisi
Karı gördüğü zaman iyi olur yahnisi
Önüne ne korsan yer, semirir ve tavlanır
Yabani kaz sürüyle dolaşırken avlanır
Ne tarafa dönersen mutlaka kaz bulunur
Tahsili çok semtlerde varsa da az bulunur
Yaşadığı müddetçe fayda sağlar herkese
Ürkektir çığırtkandır kulak verir her sese
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kendine bir çeki düzen versene!
Kendine bir çeki düzen versene!
Bu hallerin güzel değil, hiç değil
Üzüyorsun dostum bunu görsene
Ağzını tut bu o kadar güç değil
Dostlarına ne çok kızar, gülersin
Nasıl olur hep sen özür dilersin
Yorumları acı yazar silersin
Sanma sakın yazıp, üzmek suç değil
Ukalası paraziti forum’un
Yerinde dur çok gülünçtür durumun
Sende kalsın acemice yorumun
Bu ettiğin iki değil, üç değil
Fetva verip kanatırsın yaramı
Zorlanana mubah dersin haramı!
Asla geçmez boğazımdan gramı
Sanma herkes senin gibi aç değil!
İşte mahir ama dinde sakarsın
Kendini de çevreni de yakarsın
Hep kaldığın konumundan bakarsın
Kendine dön hala vakit geç değil!
Allah için beşe böldüm günümü
Der Mikdadi yaşıyorum dinimi
Ben Allah’a çevirmişim yönümü
Koynumda ki kolye hilal, haç değil
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kendine gel
Kendine gel!
İpotek koydular iraden hür mü?
Basiretin mi yok, gözlerin kör mü?
Etrafına bakmak bu kadar zor mu?
Ne olur gözünü aç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Bu devirde herkes çalan çalana
Sakın fırsat verme alan talana
Her şeyi araştır uyma yalana
Haklıyı haksızdan seç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Her şey tekerrürdür değilki yeni
Öcü gösterirler, imanı dini
Fitneler yayarken nefreti, kini
Sevgi iksirini iç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Aymazlığa bir son verdikten sonra
Düşünüp gerçeğe erdikten sonra
Düşen maskeleri gördükten sonra
Hakikat yoluna geç kendine gel
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Tek millet, tek vatan, kökene inat
Milletin ipini çekene inat
Husumet düşmanlık ekene inat
Hoş görü saygıyı saç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Koruduk bu yurdu irfanla kanla
Vatan mı sevilir bir sloganla
Gerektiği zaman fedai canla
Önceden kefenin biç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Sapsızı görmüştük, ip li de çıktı
Şimdi ulusalcı, tip'li de çıktı
Dün çulsuz gezenler, küplü de çıktı
Kendinden bihaber güç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Tatbikat adına çalıp sireni
Durdurmak isterler giden treni
Bilinki uçağın yoktur freni
Sürünme yerlerde uç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Kah soldan sallarız; sağdan öper kah
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Bu nasıl oyundur, ah milletim ah
Bu nasıl sevgi ki, her mevsim nikah
Nikah masasında haç, kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Dün milli duruşta, bu gün dönekler
Ahıra sığmadı; kaçtı inekler
Arılar, sinekler ve de binekler
Cümlesi koskoca hiç, kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Gözünü seraba döndürmesinler
İndirim gösterip bindirmesinler
Yönlendirip seni kandırmasınlar
Cehalet yurdundan göç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Onların üstüne yürümelisin
Hepsini meydandan kürümelisin
Vaktidir yurdunu korumalısın
Adanmış kınalı koç kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Mikdadî, ayık ol hatana yazık
Partiyi din gibi tutana yazık
Kendine gelmezsen vatana yazık!
Kırılan cevizler kaç, kendine gel!
İfrattan tefritten kaç kendine gel!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Kendini beğenenlere!
Kendini beğenenler herkesten saygı bekler
Hep nefsiyle meşguldür riya var her işinde
Abarttır neyi varsa her şeye kat, kat ekler
İnsanlıktan bir zerre bulamazsın döşünde!
Gurura kapıldıkça insanları horluyor
Hayalperest biridir feleğini zorluyor
Hep kendi ekseninde dolaşıyor, turluyor
Acemi kedi gibi kuyruğunun peşinde!
Bundan dolayı onu bir tane seveni yok
Zevzek’tir, kaprislidir kendine güveni yok!
Etrafında hiç onu methedip öveni yok
Nefretine muciptir dost, akraba eşin de!
Kendini bir şey sanıp böbürlenip de şişer
Toplumdan tecrit olup münferit hayat yaşar
Şeytanın oyuncağı pozisyonuna düşer
Ahreti unutmuştur dünya vardır düşünde!
Mikdadî yazma artık, nefsine kuldur zaten!
Malı mülkü makamı biterse züldür zaten!
Yanıp tutuşmuş değil toz olmuş küldür zaten
Yok olmuş harap olmuş bencillik ateşinde!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Keneler!
Dini kitabı yok neyini satsın
İçer kanımızı şişer keneler
İçtiği kan irin, zehri de tatsın
Biraz kaşınırsak düşer keneler
İkiyüzlü desem değil, yüzsüzdür
Yüzde yüz yuvarlak, kılsız tüysüzdür
Kötü ahlaklıdır, hem de huysuzdur
İşi gücü emmek, deşer keneler
Bir nokta çıkara virgül olurlar
Maskeyi takınıp bir kul olurlar
Vakte göre şekil, şekil alırlar
Asalaktır, değil beşer keneler
Dostu olur her kim olursa lehte
Ne dosta sadıktır, ne söz ne ahde
Gülüşü yapmacık, dostluğu sahte
Kendi çukurunu eşer keneler
Dostunu da satan, bir sahtekârdır
Sanmasın ettiği yanında kârdır
Bu dünyanın bir de, ötesi vardır
Ateşe düşünce pişer keneler
Malına mülküne, hiç vermem değer
Hakkım haram olsun var ise eğer
Cehennem çukuru, varacağı yer
Yerini buradan döşer keneler
Yanacak ebedi, nasıl yanmasın!
Bu devir onundur içsin, kanmasın
Aldığı rüşveti, nimet sanmasın!
Milletin hakkını, leş yer keneler
Fırsat bu zalimler, kan irin içer
Mikdadî, bu dünya, nasılsa geçer
Kul hakkı yüklenip dünyadan göçer
Bir gün kurulacak mahşer, keneler
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Akıl mı bıraktı bizde şu gurbet
Akıl mı bıraktı bizde şu gurbet
Kafa ayrı, gövde ayrı kol ayrı
Muhtevası zehir dolu bu şerbet
Suyu ayrı, şeker ayrı, bal ayrı
Memlekette yeşil bahçeler, bağlar
Parçalı bulutlu, dumanlı dağlar
Çaylar şırıl şırıl denize çağlar
Oyuk ayrı, oluk ayrı, yol ayrı
Hastalanıp fıttıranlar çoğunluk
Cadde, sokak, trafik, çevre yoğunluk
Bir biri üstünde cansız yığınlık
Hayvan ayrı, insan ayrı, kul ayrı
İrtibat yok, iltifat yok, ilgi yok
Anadan babadan yârden bilgi yok
Soranlara derim evet bil ki yok
Durum ayrı, tavır ayrı, hal ayrı
Arzularım her yazını kışını
Hayalimde kaşkarların düşünü
Anam silsin gözlerinin yaşını
Dostluk ayrı, komşu ayrı el ayrı
Mikdat’ım ben içim yara dış yara
Gerçek yara, hayal yara, düş yara
Zaman yara, bahar yara kış yara
Bayrak ayrı, vatan ayrı il ayrı
Mikdat Bal
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A-kısasta sizin için hayat var.
Ne kadar incelikler var, Kuran’ı Kerimde!
“Sizin için Kısasta hayat vardır” yazıyor!
Gerçekten de hayat var bu ilahi terimde!
Bir yerde kısas yoksa tedhişçiler azıyor!
Dünyanın her yerinde zulüm edilmektedir?
Ahlâkın sükûtundan ileri gelmektedir,
Göz göre onca masum insanlar ölmektedir
Gücü elinde tutan zayıfları eziyor!
Hükmü bildiren Allah kullarına Rahimdir!
Kısasa kısas gerek, bu kural her daimdir!
Hayat ancak ve ancak adaletle kaimdir!
Caniler ve cahiller insanlığı üzüyor!
İdamı kaldıranlar Allah’a baş kaldırır!
Katil ruhlu kişiler ona buna saldırır
Aklı selimi bu iş tefekküre daldırır!
Beşerî varlıkların, yeisini seziyor!
Haksızca hiç kimsenin “can alma” hakkı yoktur
Ancak kısasa kısas bu ilahi bir haktır!
Kesin caydırıcıdır hem faydası pek çoktur!
İnsanlık şu anda, kan deryasında yüzüyor!
Der Mikdadî mamafih insanlıktan çıkılmış!
Ne yazık ki ahlakî disiplini yıkılmış,
Her yerde her mekânda masum kanı dökülmüş!
Sapıklık canavarlık düşmanlık kol geziyor!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Kıskanmak Haset
İnananlar kardeştir, kem gözlerle bakışmaz
Bilakis, cahil kişi bakar da ele döner
Hasetten sakınınız, Müslüman’a yakışmaz
Bütün iyilikleri yakar da küle döner
Gıpta ve imrenmeye İslam’da cevaz vardır
Haset kötü bir huydur, sahibi isyankardır
Kanaatten bihaber ayrıca kalbi dardır
Göğsünü karamsarlık tıkar da, zül’e döner
Makam, mevki tutkusu hasedi tetikliyor
Şeytan onun içini sürekli gıdıklıyor
Ulaşılmaza talip boş yere didikliyor
Sonunda gözyaşları akar da Nil’e döner
Habercisi kibirdir her türlü sıkıntının
Altında kalmamalı böyle bir yıkıntının
Yatmak akıldan değil yoluna akıntının
Bilahare orayı yıkar da sele döner
Yeter, uyma hava’na öyle emreder Beyan
Esaret bağlarını üstünden kır, at uyan
Elinden geleni yap sonra da Hakka dayan
Hayatın cennet gibi kokar da güle döner
Mikdadî dost olamaz hasetçinin birine.
Verdiği meyvelerden faydalanmak yerine
Hem boyuna kıskanır, hem gölge hem serine
Ağaçları kökünden söker de çöle döner
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-kıvrandın durdun
Kıvrandın durdun
Bunca keder ile kıvrandın durdun
Kim senin derdini bilir Mikdadi?
Hep ağlayıp yazdın, ne fayda gördün
Kim senin sözünü alır Mikdadi?
Dostun düşmanını dağlarsan böyle
Gözlerini yumup çağlarsan böyle
Her zaman dert yanıp ağlarsan böyle
Kim senin yanına gelir Mikdadi?
Namerde dert açma dertlere salar
Serini uzatma saçını yolar
Kel merhemi bulsa başına çalar
Kim senin devanı bulur Mikdadi?
Dostum sandıkların ne kadar çoksa
Hepsi güler yüzle yüzüne baksa
Senden menfaatı çıkarı yoksa
Kim senin yanında kalır Mikdadi?
Hep böyle yaralı koştuğun zaman
Dostları çok görüp şaştığın zaman
Her şeyi anlarsın düştüğün zaman
Kim senin kefilin olur Mikdadi?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kıyamet Alametleri!
Kıyamet denilen gün şüphesiz geleçektir
Bu alem alt üst olur, her canlı ölecektir
Herkes yaptıklarını, tanıyıp bilecektir
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Önceden bazı garip olaylar olacaktır
Allah’ın vadi kesin, yerini bulacaktır
Ne varsa yok olacak Tek Allah kalacaktır
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Kıyamet yaklaşınca belirir işaretler
Müslüman müslümana, savurur hakaretler
Kalmadı teaccüpler, kalmadı hiç hayretler
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Dünyada fitne fesat çoğalır huzur kalmaz
Adamlar öldürülür, hiç bir yer emin olmaz
Adalet kitapta var, bir yerde zemin bulmaz
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Bid’atler sünnetlerin, alacaktır yerini
Alimler zorbalaşıp yiyecek birbirini
Müslüman müslümanın uçuracak ser’ini
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Taşkınlık yapılacak, insanlar doymayacak
Yapılan her bir eylem, kitaba uymayacak
Küçükler büyükleri, dinleyip saymayacak
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
İçmede giyinmede çok israf edilecek
Her şeyde haddi aşıp, aşırı gidilecek
Kardeşlik unutulup, düşmanlık güdülecek
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
O zamanda itibar yağcılar görecektir
Zalimler yalanlarla, saltanat sürecektir
Umutlar tükenecek, zevale erecektir
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Deccalın vekilleri iş başı yapacaklar
Onların fitnesiyle insanlar sapacaklar
Özgürlük maskesiyle, imandan kopacaklar
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Hırsızlar her köşede, çalacaklar sürekli
Herkesin mallarını, alacaklar sürekli
Güçlüler zayıfları, yolacaklar sürekli
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Hırsızlar hazır durur, hazırdır her müşkülde
Ya rüşvet, ya kalemle ya başka bir şekilde
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Her cinsten hırsız vardır, hem bakan hem vekil de
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Cehalet yayılacak, alimler satılacak
Bilerek dünya için fitneye katılacak
Hakiki alimler de, kenara atılacak
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Hırsızlık yapmayanlar, enayi görülecek
Kim doğru iş yaparsa çıkışı verilecek
Rüşvetle iş yapmayan, sövülüp yerilecek
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Alkolün çoğalması, zinanın yayılması
Şerrin hoş görülmesi, hayrın şer sayılması
İnsafın yok olması, canların kıyılması
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Meydanın dalkavukla, zalimlere kalması
Erkekler kadınlara nazaran az olması
Babalar ve anneler, evlattan şer bulması
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Alim çıkarı için zalimleri övecek
Evlatlar içki için ebeveyni dövecek
Gençlerin ecdadını, inkar edip sövecek
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Büyükler sayılmayıp küçükler ezilecek
Evlatlar asi olup, ebeveyn üzülecek
Ölümler sevilecek, hayattan bezilecek
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Yalancı şehadetlik, her yerde vuku bulur
Doğru söz söyleyenler dokuz köyden kovulur
Milletin idaresi darbelerle yok olur
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Muhabbet saygı haya hiç kalmaz kaldırılır
Bu dünya düşmanlıkla, nefretle doldurulur
Bir kişi zayıf mıdır, alenen saldırılır
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Dünyadan eksik olmaz, kasavet, gam ve keder
Dostluklar çıkar kadar, bitince dostluk biter
Dışardan dost görünüp, içerden plan eder
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Kıyamet yaklaşınca, cemiyet yoldan çıkar
Bilenler üzülüp de, gözlerinden yaş akar
İnsanlar bencil olup, herkes keyfine bakar
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
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Kalmadı öyle fazla sözüne sadık erler
Helal mı haram mıdır? , kişiler bakmaz yerler
Günahları işlerken Rabbimiz, Rahim derler
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Konuşan yalan söyler, ahdine etmez vefa
Gasp eder emaneti, herkese verir çefa
Bir yanda aç insanlar, bir yanda zevk-ı sefa
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Kıtabımız okunur, gerçekte resmi kalır
Çoğalır müslümanlar, sadece ismi kalır
İnsanlık aranırsa, kalıbı cismi kalır
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Yediden yetmişine, feyat çıkr her kuldan
Alimler fasık olur, amirler sapar yoldan
Alametler belirdi kuşattı dört bir koldan
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Camiler süslenecek cemaat yok içinde
Ebedi, dolmayacak Bayramlar haricinde,
Müslüman öldürecek Amerika,Rus, Çin de
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
En büyük fitne olan, tek gözlü Deccal çıkar
Zulmeder insanlara, öldürür yakar yıkar
Zulüm çok ağır olur, insanlar bundan bıkar
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Deccalın bir fitnesi zannedirler esindir
Hazreti İsa gökten inecek bu kesindir
Deccalı öldürecek, kurtuluş herkesindir
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Yecüc Mecüc fitnesi dünyaya yayılacak
Her şeyi talan edip canlara kıyılacak
İnsanların feryadı her yerde duyulacak
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Dünyayı duman sarar, kırk gün kırk gece sürer
Her taraf is kokacak, bu is her yere girer
Mu’mine nezle gibi, kafiri yere serer
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Yerden bir mahluk çıkar, Dabbedül ard adında
Bu da bir işarettir, gezer dünya sathında
Ne zaman belli değil, ilmi Allah katında
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Artık herkes anlamış, dünyaya kalmaz heves
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Batıdan güneş doğar, İmana gelir herkes
İş işten geçer artık, harcanır boşa nefes
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
İmana gelir herkes, imansız kimse kalmaz
Görmeden inanmalı, görünce inkar olmaz
Böyle bir inanıştan, kimse bir hayır bulmaz
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Ayetler zuhur eder, Fırat’ın suyu kurur,
Altından bir dağ çıkar insanlar kalkıp yürür
Altını almak için, birbirlerini vurur
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Oraya toplanacak, altınları görenler
Ölecek yüzde doksan, o savaşa girenler
Mikdadi uyanın, ey kardeşler, yarenler
Kıyamet yaklaşmıştır, uyan ey insanoğlu
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-kimdir Bu?
Her zaman her yerde martaval okur
Saçmalamasında üstüne yoktur!
Peşinden gidilmez kazdığı çukur
Takibi imkansız çarkları çoktur!
Dünya görmemiştir böyle bir tezat
Mecliste palyaço, gurupta azot
Bayburt’ta tezektir Konya’da mazot
Giresun’da fındık Soma’da koktur!
Devretmeyi bilmez düşer çatıdan
Gücünü sadece alır batıdan
Sandık değil medet umar kutudan!
Bunun neticesi her zaman şoktur!
Vaatlerini bol keseden atar
Varoşlara gidip çamura batar
Sahilleri sever kumsalda yatar
Trabzon’da hamsi İzmir’de foktur!
Halkta mevcut zaten gam ile keder
Tıpış, tıpış deyip sandığa güder
İşçiyi fakiri istismar eder
Giysisi en ala karnı da toktur!
Der Mikdadi gelmiş bitme evresi
Derme çatma olmuş bütün çevresi
Onu tanımıyor kendi devresi
Ne sosyal demokrat ne altı oktur!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kime ne?
Tutunacak dal mı kaldı tutayım?
Düşer isem ben düşerim kime ne?
Salım da yok en iyisi batayım!
Şişer isem ben şişerim kime ne?
İnsanlarda vurdum duymaz, tavırsa
Rüzgar beni yerden yere savursa
Çöle düşsem güneş yaksa kavursa
Pişer isem ben pişerim kime ne?
Herkes uyur kim bozar bu büyüyü
Kim uyarır, uyuşan bir duyuyu
En sonunda düşeceğim kuyuyu
Eşer isem ben eşerim kime ne?
Şansım gülüp çekemedim kuramı
Kör talihim, bahtım böyle kara mı
Yaralıysam cerahatli yaramı
Deşer isem ben deşerim kime ne?
Mikdadî der bitip oldum kurada
Yarım asır yabancıyım burada
İnsanlık ölmüşse kaldım arada
Beşer isem ben beşerim kime ne?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kimim ben?
Adım Mikdat öyledir de, çağıranlar az olur
Ya babayım ya dedeyim ya amcayım ya dayı
Kimi komik kimi acı, kiminde de haz olur!
Toplanırlar çoluk çocuk doldururlar odayı!
Daha evden ilk adımı dışarıya atarken
Biri komşu, komşu diye “baban nasıl? ” soruyor
Bir diğeri abi diyor sebze soğan satarken
Bir diğeri bey efendi deyip bana yürüyor
Yaşa göre, başa göre herkese bir şeyim ben
Hacı derler, hoca derler kardeşim diyen de var
Yüz maskeli onca sıfat anlamadım neyim ben
Bir sürü akraba vardır torun, kuzen, yiyen var!
Kimi hey diye ünlüyor kimi de sayın diyor
Kimi bay der kimi dostum kimisi de arkadaş
Damat, enişte diyen var kimi de kayın diyor
Anladım ben, ben değilim kaldığımda saltabaş
Der Mikdadi daha nice sıfatlar var saymadım
Bir de sokak jargonu var kaba saba hitaplar
Biri bana hamsi dedi inadına duymadım
Öyle betimlemeler var yazsam almaz kitaplar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Kimin izindesiniz?
Derdiniz nedir ki anlatın hele
Neyin savaşını veriyorsunuz?
Ele uşak olup şeytana köle
Hayvanlaşıp ine giriyorsunuz
Yeter artık yeter verilen cefa
Ölüm hakkınızdır belki bin defa
Davanız nedir ki bu nasıl kafa?
Bebekleri neden vuruyorsunuz?
Bırakmayız asla peşlerinizi
Bitirmeden sizin işlerinizi
Hayvan bile yemez leşlerinizi
Dağların başında çürüyorsunuz!
Hepiniz geberip öleceksiniz
Artık bunu böyle bileceksiniz
Ya da tıpış tıpış gelecekiniz
Zaten sona doğru yürüyorsunuz
Hayal dünyasında gerçekten kopup
Cehenneme giden yollara sapıp
Vatana millete hainlik yapıp
Ellerin işine yarıyorsunuz
Kullandı sizleri ipi tutanlar
Kuduz olunca da hemen satanlar
Nerede sizlere kemik atanlar?
Nasıl bir ittifak kuruyorsunuz?
Kürtlerin adına yola çıktınız
Peki ne yaptınız? Yakıp, yıktınız
Diyelim Türklere kurşun sıktınız
Kürtleri ne diye kırıyorsunuz?
Sağlam irademiz güce güç ekler
Reis ölse millet sanmayın tekler!
Binlerce Erdoğan sırada bekler
Onu bir kişi mi görüyorsunuz?
Der Mikdadî millet onun yanında
Sağında solunda en dar gününde
Anında ardında, o da önünde
Siz kimin izini sürüyorsunuz?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Kimler Âlim Olamaz?
Kendinin cahilidir bildiğini düşünen!
Bildiğini yeterli bulan âlim olamaz!
Uyumaya mahkumdür koltuğuna döşenen
Utangaç ve kibirli olan âlim olamaz!
Hiçbir şey öğrenemez bildiğini sananlar!
Kaynağı mechul olan hazır ilme konanlar
Araştırma yapmadan duyduğuna kananlar
Onun bunun fikrini çalan âlim olamaz!
Soruşturmadan alır taşıma ilimleri
Can kulağıyla dinler belgesel filimleri
Bilmeden rehber tutar imansız âlimleri
Sağdan soldan malümat alan âlim olamaz!
İlimden nasibi yok birazcık kibri olan
Nasıl nasiplensin ki cehlinde sabrı olan
İtikatını bozar mufrit ve Cebri olan!
Gönlü şüpheler ile dolan âlim olamaz!
Sadece diplomaya odaklanan insanlar
Asla âlim olamaz bambaşka bir cins onlar
Birçok şeyi tesadüf, kaderi de şans anlar!
Kendini bir boşluğa salan âlim olamaz!
Der Mikdadî cehalet bu devirde cinnettir!
Dinimizce de ilim hem farzdır hem sünnettir
İlme salik olanın son noktası cennettir
Sadece dünya için solan âlim olamaz!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Kişi eksiğiyle güzel!
Eksiksiz dost olmaz, olmamıştır da
Her kim aramışsa, bulmamıştır da
Boş yere arama, kalmamıştır da!
Doğru dur, eğri dur düzel arkadaş!
Kişi eksiğiyle güzel, arkadaş!
Her şeyden maada şunu bilmeli
Kendini bilince bilirsin eli
Deliyi bulmaya lazım bir deli
Herkes bir başkadır, özel, arkadaş!
Kişi eksiğiyle güzel, arkadaş!
İnsanlar eksiğe gözünü takar
Gözler ki her zaman ileri bakar
Gördüğü her neyse canını sıkar
Hoşgörü tavrıyla bezel, arkadaş!
Kişi eksiğiyle güzel, arkadaş!
Her ne arıyorsan, kendinde ara
Sende beyaz olan gayrında kara
Dost’u bilemezsin, düşmeden dara
Okuma ezberden gazel arkadaş!
Kişi eksiğiyle güzel, arkadaş!
Mikdadi burada, sırlar saklıdır
Herkesin övdüğü kendi aklıdır
Kime sorarsan sor illa haklıdır
Bu nasıl adalet, tüzel, arkadaş!
Kişi eksiğiyle güzel, arkadaş!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Aklıma ilk gelen sensin bitanem
Kafamı kaldırıp göğe bakınca
Aklıma ilk gelen sensin bitanem
Güneşin şuası beni yakınca
Aklıma ilk gelen sensin bitanem
Hasret yumak yumak çözülüp gelir
Gözümden gözyaşı süzülüp gelir
Beyaz inci gibi dizilip gelir
Aklıma ilk gelen sensin bitanem
Sen orda ben burda hasret çekince
Gönlüme kar yağar kardan da ince
Zemheri yaşanır bahardan önce
Aklıma ilk gelen sensin bitanem
Sensin dört mevsimimim baharım kışım
Gönül kafisimde muhabbet kuşum
Son hedef son gayem düzüm yokuşum
Aklıma ilk gelen sensin bitanem
Mikdat Bal
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Aklımda iken Çaykaram
Aklımda iken Çaykaram
Uyku bana olur haram
Her saniye buram buram
Kokusu burnumda düter
Bu ayrılık bana ölüm
Bağlandı ayağım kolum
Düştü şu gurbete yolum
Hasret ölümden de beter
Şu hasretim bitse idi
Benden çıkıp gitse idi
Gidip gelmek yetse idi
Her kes her yıl izin eder
Kendim burda ruhum orda
Kah Kondu da,Kadohorda (Çaykaranın eski ismi)
Düşünmekten oldum hurda
Belki de hurta dan beter
Mikdat der ki ah vatanım
Sana feda olsun canım
Sana hasret her bir yanım
Ölürsem bu hasret biter
Mikdat Bal
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Aklını beğenenler karanlıkta yol alır
İslam vahiy dinidir,Ayet, hadis temeli
Akıl bunları anlar, tamamlanır ameli
Bazı konular var ki beni aşar demeli
Aklını beğenenler karanlıkta yol alır
Akıldışı olamaz, söyleyenler yanılır
Fıkıhta bu mesele ikisi bir anılır
Akıl ölçer ve biçer, ama huküm sanılır
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
İslam, hem aklidir hem, naklidir aynı anda
Çünkü her meselesi hepsi makuldür bunda
Akıl bilmezse artık tahminde ya da zanda
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Akıl yanlız başına sırrını anlayamaz
O kendi gayretiyle gerçeği kavrayamaz.
Aklın keşfettiğini, herkes onaylayamaz
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
İşte bu yüzden vahyin nuruna ihtiyaç var
Uyulması gereken anane var minhaç var
Kur’an ve sünnet diye iki ana siraç var
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Gereken izahatlar yapılınca anlarız
Her mesele makuldür, buna inananlarız
Akıl mutlaka lazım, baliğ müslümanlarız
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Bu niteliğindendir bunun için dediler
'islam akıl dinidir' akıldır demediler
Aklın yorumlarını inkar da etmediler
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
'islam akıl dinidir', aklın da bir şanı var
Ancak, bu hükmün yanlış, anlaşılan yönü var
Aklın bir hududu var,hududun da sonu var
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Vahiy kaynaklarına etmeden müracaat,
Aklıyla hükmdenler eder yanlış icraat
Onunla amel eden, bulamaz ki hiç rahat
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Sen neye dayanarak bu hükme varıyorsun?
Ayet hadis dışında, fetva mı arıyorsun?
Der ki ben profesörüm sen neye yarıyorsun
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
'Ben aklımla buraya ulaştım der zavallı
Madem ki islam akıl dinidir der havalı
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Binlerce insan kalkar dinler böyle kavalı
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Burada çok önemli iki hata yapıyor.
Birincisi, aklına uyup yoldan sapıyor
Kur’andan ve sünnetten adım adım kopuyor
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Aklını beğeniyor bu son devrin yetmesi
Her akıla uyuyor gibi tamim etmesi.
Kafaları bozuyor her kanaldan ötmesi
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Mikdatî der son zaman, çok ileri gittiler
Tahminli yorumlarla, bir din icat ettiler
Her şeyi yok saydılar, her şeye yok dediler
Aklını beğenenler, karanlıkta yol alır
Mikdat Bal
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A-komşuluk ilişkileri!
İtibar düzeyleri her ne olursa olsun
Aynı düzlemde olur iki komşunun hali
İlişkiler düzelsin, gönüller sevgi dolsun
Biri çoban olsa da, diğeri de bir vali
Çevremizden habersiz bir hayat yaşıyoruz.
Hiç farkına varmadan ateşe düşüyoruz
Sorulsa bir de İslâm inancı taşıyoruz
Nasıl fark edilecek bir müminin kemali?
Sosyal sorumluluk var hem dini, hem medeni
Komşulukta aranmaz şahsın kökeni, dini
Gerçekten insan olan yüksek görmez kendini
İnsanlık bakımından ne yücedir ne âli
Ne derdi ne problemi ne de gelir gideri
İlgimizi çekmiyor ne sevinç ne kederi
Yıkılmaya namzettir bu toplumun kaderi
Zaten budur düşmanın emeli ve hayali
Yüzlerce “kankamız” var komşumuzu bilmeyiz!
Nereden bilelim ki kati gidip gelmeyiz
Görsek selâm vermeyiz, yüzüne hiç gülmeyiz
Kafaları yüksekte sanki camız misâli
Der Mikdadi huzuru erinci bulur muyuz?
Samimi bir hal-hatır sorarsak ölür müyüz?
Her şey olduk ve lakin biz adam olur muyuz?
O da buna bağlıdır anlayın ey ahali?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-konumuz Selam
Konumuz Selam olsun Esselamu aleyküm
İslam’ın şiarıdır Allah için yayalım
Gönlümüz huzur dolsun Esselamu aleyküm
“Selam” Celle Celalüh söyleyelim duyalım!
Rabbimiz Mü'minleri kardeş ilan etmiştir
Dünyanın her yerinde parolamız selamdır!
Selam barış olunca düşmanlıklar bitmiştir
Esma-ül Hüsna’dandır hem ilahi kelamdır
Selamlaşmak saygıyı, sevgiyi pekiştirir
Bir duadır selamla dilenen esenliktir
Rabbimiz bu sıfatı Mümine yakıştırır
Karşılıklı huzurdur ne benlik ne senliktir
Dünya araya girip aralar soğuk olur!
Kulların en makbulü önce selam verendir
Kırgınlıklar sonlanıp gönlü de huzur bulur
Cennete bu sayede selametle girendir
Dünyanın her yerinde tanışmaya vesile
Müslüman olduğunu söylersin kısa yoldan
Belki de arıyordu o anda heves ile
Bir ilgi bekliyordu Allah’a bağlı kuldan
Kimseyi tanımayıp dalgın, dalgın gezerken
Tanımadıklarına açamazdı derdini
Selamın umut oldu tam canından bezerken
Gönlünden dedi buldum insanların merdini
Der Mikdadi Selam’da nice hikmetler vardır
Kitaplar dolusunca yazılsa yine bitmez
Bende kısa keseyim çünkü vaktimiz dardır
Bu konu çok geniştir buna sayfalar yetmez
Mikdat Bal
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a-Konuştukça sözlerim
Konuştukça sözlerim belki eksik kalacak
Söyleyeceğim yerde susmak belki kâr olur
Kelimeler yetersiz heceler kaybolacak
Gönlüme mi danışsam o bilir kim yâr olur
Dilim sustukça elim kalem ile sesliyor
Aşk diyor sevda diyor heceleri süslüyor
Söyleyemediğim nice duyguları besliyor
Bıktım onun şerrinden açıklarsam ar olur
Kelime yığınları düğümlenir boğazda
Ses telleri debreşir şekillenir ağızda
Umutlar derya gibi olunca cancağızda
Gerçekler aleminde sonuç ahu zar olur
Dünya kadar sözcükler duman olur yaktıkça
Damla damla göz yaşı peşisıra aktıkça
Gönül penceresinden etrafıma baktıkça
Manzaramda sen yoksan alem bana dar olur
Der Mikdadi bu aşkın badesinden içilsin
Ay ışığı altında yakamozlar saçılsın
Vuslatına erip de gözüm gönlüm açılsın
Ruhumla hissettiğim en güzel didar olur!

Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-kötü kaynana!
O kadar kıskanç ki bazı analar!
Geline kafayı takar ilenir!
Her mimikte arar derin manalar
İşleri çıkmaza sokar ilenir!
Bitmez vesvesesi, bitmez kuşkusu
Ne sevinci kalmış ne de coşkusu
Geline eziyet olmuş düşküsü
Manalı, manalı bakar ilenir!
Sürekli gıdıklar, bırakmaz huzur
Sebepli sebepsiz çıngırak hazır!
Tanımaz mazeret, dinlemez özür
Gözlerinden şimşek çakar ilenir!
Anadır haklıdır, sebep aramaz!
Elbette hiç kimse hesap soramaz.
En sevdiği oğlu şimdi yaramaz!
Balkona, caddeye çıkar ilenir!
Karışır çorbanın tadı tuzuna
Kimse ulaşamaz onun hızına
Dünyayı dar eder elin kızına
Her şeyden sıkılır, bıkar ilenir!
Her sefer ona hak verse de oğlu
Onu candan aziz görse de oğlu!
Ana gibi yar yok derse de oğlu!
Boş yere canını sıkar ilenir!
Sürekli çekişir, sürekli kınar
Hem suçlu hem güçlü, hem de dert yanar
Zavallı gelini gözleri pınar
Kaynana canını yakar ilenir!
Der Mikdadi bu gün hassastı konu
Ondan hafif idi sesimin tonu
Olacağı buydu bak işin sonu
Kurulmuş yuvayı yıkar ilenir!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Köyden mektup!
Bilir misin gurbete kaç senedir gideli?
Aynı eskisi gibi burayı sanmayasın!
Biz seni çok severdik bu mu idi bedeli?
Eğer geri gelirsen içeri konmayasın!
Neden unuttun bizi sana ne oldu söyle
Kesildi bağlarımız insan davranmaz böyle?
Kaç senedir gelmedin küs müsün bizim köyle?
Öyle ise sorun yok bizleri anmayasın!
Ey gidi eski günler yaylacılık ederdik
İnekleri salardık koyunları güderdik
Ayrı gayrimiz yoktu hep beraber giderdik
Buradan uçup gittin üşüyüp donmayasın
Bilir misin burada çok yeni şeyler oldu
Ahşap evler yok olmuş köy aparmanla doldu
Akraba komşulardan nice insanlar öldü
Çoğu rahmetlik oldu anıp da yanmayasın
Uçup da harap olmuş hartomalı damların
Kırıldı kapıların hep döküldü camların
Tatlı suları akar yaylaların komların
Hasretini çekerken içip de kanmayasın
Mektubu tamamlarken selam edrim sana
Elveda niyetine yine gel derim sana
Evimin kapıları açıktır yerim sana
Gerçek hayat burada gurbette onmayasın
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Köylümüzün durumu
Köylümüzün durumu eskiden ne zor idi
Dünyayı tanımazdı insanımız kör idi
Hiç bir şey değişmezdi yeni işler hor idi
Yine de özlüyorum ey gidi eski günler
Dürüsttü insanımız birbirine yâr idi
Kardeşten de ileri herkes kafadar idi
Büyükler dinlenirdi saygı, sevgi var idi
Sohbeti hazlıyorum ey gidi eski günler
Çoğu gurbete çıkmış köy herkesi almadı
Aniden zengin olmak hiç de iyi olmadı
Bazıları şımarmış insanlığı kalmadı
Görüp de sızlıyorum ey gidi eski günler
Eskiden aç gezenler şimdi derdi şişmanlık
Komşuluk sona ermiş baş göstermiş düşmanlık
Bundan rahatsız olup kimse duymaz pişmanlık
Dehşetle izliyorum ey gidi eski günler
Gerçekleri yazarak kurtulmalı vebalden
Gördükçe hayret eder üzülürüm bu halden
Geçti benden bu dünya umut yok istikbalden
Kış oldum buzluyorum ey gidi eski günler
Ne oldu insanlara neden beni duymazlar
Bu uyku, bu gafletten acep neden aymazlar?
Dilerim buz yüzünden ayaklarım kaymazlar
Yolları tuzluyorum ey gidi eski günler
kırk iki sene oldu dışarda duruyorum
Köyde olup biteni sürekli soruyorum
Sanki bir pencereden köyümü görüyorum
Uzaktan gözlüyorum ey gidi eski günler
Yaylaların komların hasretini çekerim
Hayatımız böyledir mecbur boyun bükerim
Elden ne gelir deyip göz yaşımı dökerim
Gurbette yazlıyorum ey gidi eski günler
Der Mikdadi dilerim uyanacak köylümüz
Birbirine güvenip dayanacak köylümüz
Ne günaha girecek, ne yanacak köylümüz
Gönlümü nazlıyorum ey gidi eski günler
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Akraba İlişkileri!
Değer vermez kimseye, kendi işine bakar
İşi düştüğü zaman akrabayı hatırlar
Keser irtibatını, zaman su gibi akar
Kışı aştığı zaman, akrabayı hatırlar
Büyük küçük tanımaz, böyle şeyleri bilmez
Akrabalık bağı var, bu öyle kolay ölmez
Yıllar geçer aradan, ziyaretine gelmez
Yaşı taştığı zaman akrabayı hatırlar
Elinden bir şey gelmez göz çıkarır kaş ile
Eğer açlık çekip de çocukları yaş ile
Tenceresi boş kalıp, içi dolu taş ile
Aşı piştiği zaman akrabayı hatırlar
Başına bir hal gelir, kaçar seni görünce
Dünyada adalet var her şey yerli yerince
Kendisi hastalanıp, başı derde girince
Leşi şiştiği zaman akrabayı hatırlar
Herkeste bu hastalık yoktur bunun velisi
Bundan hep yakınıyor belki yüzde ellisi
İnsanlar çok acaip hep ne oldum delisi
Kişi şaştığı zaman akrabayı hatırlar
Mikdat Bal
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a-Kuru kafa!
Hayatta neler, neler çattın ey kuru kafa
Bilir misin sen daha neler çatacağını?
Esamesi okunmaz gam keder hüzün cefa
Tahayyül edemezsin nerde yatacağını!
Ne boşuna halk oldun ne de doğdun kazara!
Yalnız bir kefen almak için geldin pazara
Güvendiğin dostların bir gün kazıp mezara
Yine kara toprağa seni katacağını!
Sana bütün gerçekler ayan olur ölerek
Topraktan yaratıldın yine ona gelerek
Yüz binlerce haşarat lime, lime bölerek
Mezarında yiyerek seni yutacağını!
Münkir, Nekir adında iki melek inecek
Mezar ya cennet ya da cehenneme dönecek
Rabbin kim? , Nebin kimdir? Dinin nedir? Denecek!
Tahmin etmek zor değil şafak atacağını!
Yakınların dostların uzaklaşır peş peşe
Orada kalacaksın amelinle baş başa
Hani sen dünya için yorulmuştun boş boşa
Bilmez misin varisler onu satacağını!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Kuyruk acısı
Beldelerin birinde bir oduncu yaşarmış
Evin ihtiyacını sağlamaya koşarmış
Kestiği odunları satıp geçiniyordu
Ne gurur duyuyordu ne de acınıyordu
Yine bir gün ormana odun için gitmişti
Bir yılan ölüyormuş ona yardım etmişti
Güneşte yanıverdi onu bitkin görmüştü
Hayata dönsün diye bir fincan süt vermişti
Verdiği sütü yılan afiyetle yemişti
Ben yılanlar sultanı Şahmeran’ım demişti
İlerde bir kuyu var sarayımdır orası
Hergün yanıma uğra öğle akşam arası
Gelince bana seslen, bir altın vereceğim.
Senin ihtiyacını artık ben göreceğim
Önce inanamamış yine varıp seslenmiş
Ya doğruysa diyerek hırslanmış, heveslenmiş
Denemek maksadıyla uğramıştı bir ara
Getirip oduncuya vermiş sarı bir lira
Ondan sonra oduncu her gün gidip gelirmiş
Kimseye anlatmazmış yalnız kendi bilirmiş
Fakirlikten kurtulmuş haca gidecek imiş
Gelinceye dek oğlu takip edecek imiş
Oğlunu çağırarak sırrını söylemişti
Kimseye deme diye tembih de eylemişti
Oğlu tarif edilen kuyuya geldiğinde
Hazinenin yerini öğrenip bildiğinde
“Neden onu öldürüp hepsini almayayım
Her gün bir altın için yollarda kalmayayım”
Böyle düşünüp hemen saldırmıştı yılana
Kuyruğunu kesmişti yılan kızmış olana
Isırıp zehirledi çocuk öldü orada
Babası hacı etmiş dönmüştü bu arada
Yılana seslenerek yılan çıkıp gelmişti
Oduncu demiş ona artık ölen ölmüştü
Gel artık unutalım bütün bu olanları
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Yılan dedi arkadaş anlamam yalanları
Söyle unutulur mu hacıların hacısı?
Sende evlat acısı, bende kuyruk acısı
Buna hiç imkan yoktur, imkânı varsa söyle
Ne kadar da istesek doğa kanunu böyle
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Küresel sistemin arzuları!
Türkiye’yi kaosa sürüklemektir maksat
Böylece üstümüze çökmektir arzuları!
Kavga çıkartıp onu körüklemektir maksat
Türkiye'yi böldürüp yıkmaktır arzuları!
Taşeron örgütlerle harekete geçtiler
Bunun için en alçak hainleri seçtiler
Hesapları tutmamış yanlış ölçüp biçtiler!
Bizleri iç savaşa sokmaktır arzuları!
İçerideki düşman dışarıdan beslenip
Medya adı altında ülkemizde üslenip
Onların sayesinde eniklere seslenip!
Halkları sokaklara çekmektir arzuları!
Yıkıldı yıkılacak sallanan batı var ya!
Doğudan ve batıdan çullanan batı var ya!
En uygun maşaları kullanan batı var ya!
Öldürüp kanımızı dökmektir arzuları!
Şizofren bir meczubun sözüne kanılmıştır
Türkleri uyur sanan düşmanlar yanılmıştır
Kahpeliğe yeltenip çok fena yenilmiştir
Ülkemizi bölerek yıkmaktır arzuları!
Der Mikdadi Avrupa yakında dağılacak
Nefes alamayacak adeta boğulacak!
İflas bayrağı çekip borçları yığılacak
Bizleri ülkemizden sökmektir arzuları!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-küresel Vesayet Ve Biz....mikdadi Ozan-osman Şahin.
El oğlu kesin bilir terör nedir, ne değil!
Oyuna getirecek yolları arıyorlar!
Bu işi önemseyip ele al buna eğil!
Düşmanların birleşmiş el ele veriyorlar! .......Ozan Mikdadî
Her fırsatta zikrettik dinimiz barış dini
Fıtrat ve maya bozuk tuzaklar kuruyorlar
Eski efendisine hatırlatıp da dünü
Tokadı yemek için ortamı geriyorlar.....Osman ŞAHİN
İslam’da terör olmaz, yutmaz böyle yalanlar!
Hamdolsun bilinçliyiz, ters tepti hep planlar!
Ya kafir, ya münafık ele maşa olanlar!
Böyle satılmışları ileri sürüyorlar! .......Ozan Mikdadî
Beklemiyordu Türk'ten böyle kutlu bir çıkış
Oysa kader ağları örüyor nakış, nakış
Çok gerilerde kaldı ürkek ve korkak bakış
Baktılar ki iş ciddi, kılı kırk yarıyorlar........Osman ŞAHİN
Hak yolda olan kişi batıl için ölmez ki!
İslam’la terör asla bir araya gelmez ki!
Sözüm ona mücahit cihat nedir bilmez ki!
Gafiller elma ile armudu karıyorlar! .......Ozan Mikdadî
Küresel vesayet de artık zevale erdi
"Osmanlı" mı geliyor şimdi en büyük derdi
Sömürüsü ve zulmü bir asır kadar sürdü
Şükür yüce Mevla’ya zevale eriyorlar! ..............Osman ŞAHİN
Onların rüyasını başarıyla sonladık
Nice tehlikelerden basiretle yanladık
Yaptıkları fitnedir bunu görüp anladık
Bütün işbirlikçiler yan yana yürüyorlar! .......Ozan Mikdadî
İşte tam da bu yüzden deneniyor her hile
Makyaveller, Lawrensler devreye girdi bile
Zulüm payidar olmaz bitti yüzyıllık çile
Mertlik Müslüman’a has arkadan vuruyorlar....Osman ŞAHİN
Mal etmek istiyorlar İslam’a mezalimi
Bir dakika yeterli sustururuz zalimi
Teröre cevaz vermez gerçek İslam alimi
İbni Sebe piçine fetva mı soruyorlar? ........Ozan Mikdadî
Terör denen belanın mucidi de batıdır
İnsanın değeri yok vicdanları katıdır
Tek ülküsü var petrol, materyalizm putudur
Yıkılmaları yakın eğreti duruyorlar........Osman ŞAHİN
Der Mikdadî hacet yok çetrefilli işlere
Dalmayız batı gibi emperyalist düşlere
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Ama dünya dar gelir mesajı var Beş'lere!
Birleşmiş milletler mi? Bir leşmiş çürüyorlar........Ozan Mikdadî
Psikolojik eşik çok şükür aşılmıştır
Osman Şahin'in notu tarihe düşülmüştür
Emperyalist cüssenin mezarı eşilmiştir
Denizin bittiğinin, farkına varıyorlar.....Osman ŞAHİN
Mikdat Bal
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a-Kürt kardeşim!
Hele bir gel Kürt kardeşim yanıma
Benimle bir sohbet edecek misin?
Hainleri dürt kardeşim, tanıma
Hala peşlerinden gidecek misin?
Dilerim ki bana kulak vermeni
Kendi gerçeğini kendin görmeni
Pkk Kürt değil hepsi Ermeni
Hala peşlerinden gidecek misin?
Yıllar yılı halkı cahil koydular
İçinizi kemirdiler oydular
Aralıksız propaganda yaydılar
Hala peşlerinden gidecek misin?
Uyanları köle gibi gördüler
Uymayanı korkutarak sürdüler
Direneni acımadan vurdular
Hala peşlerinden gidecek misin?
Kimi korkup uydu kimi umarak
Kimisi de gözlerini yumarak
Kimini de sarmış başka bir merak
Hala peşlerinden gidecek misin?
Neyiniz ne varsa araklıyorlar
Sizi belalara sürüklüyorlar
Kardeş kavgasını körüklüyorlar
Hala peşlerinden gidecek misin?
Camileri yıkan bu densizlerin
Hiç bir kutsalı yok bu dinsizlerin
Buna yanıtınız nedir sizlerin
Hala peşlerinden gidecek misin?
Suriyeli gibi olmak mı arzun?
Arada ezilip kalmak mı arzun?
Boş bir dava için ölmek mi arzun?
Hala peşlerinden gidecek misin?
Siyasetleri de yalan üstüne
Çeteler kurdular talan üstüne
Planları vardır plan üstüne
Hala peşlerinden gidecek misin?
Irkçılık yapanın yeri ateştir
Ayetle sabit ki; Türk, Kürt kardeştir
Ayırım yapanlar ancak kalleştir
Hala peşlerinden gidecek misin?
Der Mikdadi uyan, uyma piçlere!
Muavinlik yapma bu şer güçlere
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Başka yurdumuz yok çıksak göçlere
Hala peşlerinden gidecek misin?
..........Vatan ihanet edecekmisin?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Laf taşıyan mikroplar!
Bilip bilmeden söyler vicdanı kara olan
Söz taşır ona buna ulaşır mikrop gibi
Yeter ki tatmin olsun aramaz doğru, yalan
Fit verir insanlara, bulaşır mikrop gibi
Yaptığı hiç yakışmaz ehli vicdan özüne
Çekiştirir herkesi yalan katar sözüne
Belki de rahmet sanır tükürürsen yüzüne
Sorulmadan konuşur yılışır mikrop gibi
Bir şey duyduğu zaman duramaz ki yerinde
Onda puştluğun kökü derindedir derinde
Şeytanın kölesidir akıl yok ki serinde
Gönüllü kapı, kapı dolaşır mikrop gibi
Fitne fücur kanseri kök salmıştır kanında
Dikkatli davranmalı konuşulmaz yanında
Haberi sıcak, sıcak ulaştırır anında
Duyduğunu saklamaz bölüşür mikrop gibi
Uzak dursan durmasan yuvanı yıkar bunlar
Ummadığın her taşın altından çıkar bunlar
Kin, öfke, haset dolu ağzından kokar bunlar
Argodur deyimleri dalaşır mikrop gibi
Renkten renge girerek içimizde barınmış
Şekli insana benzer, şeytan ete bürünmüş
Elbise giyerekten insanlara görünmüş
Gönülleri yıkmaya çalışır mikrop gibi
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Alçaklar yüceldi ayak baş oldu
Alçaklar yüceldi ayak baş oldu
Anamız ağladı gözler yaş oldu
Duygular körlendi kalpler taş oldu
Dünyanın son demi bu olsa gerek
Zulüm revaç buldu, adalet meyit
Herşey bunu artık ediyor teyit
İster makale yaz ister bir beyit
Dünyanın son demi bu olsa gerek
Tayfun deprem, açlık, harpler can yakar
Mazlumların ahı göklere çıkar
Bir şey yokmuş gibi insanlar bakar
Dünyanın son demi bu olsa gerek
Emanet yok oldu, itimat zayi
Bir düstur edindik kavga nizayı
Nefretle doldurduk bütün uzayı
Dünyanın son demi bu olsa gerek
Mikdat der insanlar bakıp görmezler
Kavgaya nizaya bir son vermezler
Dünya alt üst olsa yola girmezler
Dünyanın son demi bu olsa gerek
Mikdat Bal
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Aldanma
Bir gürültü kopar şimşekten sonra
Gözleri kör eden nur’a aldanma
Yiğit insan kalkar düştükten sonra
Kolay yolu seçip, zor’a aldanma
Evet bu memleket fesatla doldu
Bir sis çöktü her şey karardı soldu
Sanma her şey bitti her şey yok oldu
Kışın çiçek açan kır’a aldanma
Vatan hainleri ezilir bir gün
Üzüldüğün gibi üzülür bir gün
Umitvar ol her şey düzelir bir gün
Ağustosta yağan kara aldanma
Türk’üm de, sorulan her bir soruya
Kötüleri terk et yürü doğruya
Vakti gelmemişken öten boruya
Yobazca üflenen sür’a aldanma
Boş ver, localara katılmışları
Onlar bu milletin atılmışları
Sakın örnek alma satılmışları
Euroya, dolara, kur’a aldanma!
Bal der Türkten yana, taraf olmalı
Bu fetret bitmeli saf saf olmalı
Peşinden gittiğin şeffaf olmalı
Lider bilir deyip, sır’a aldanma
Mikdat Bal
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Aldattı, kandırdı, plavra ile
Aldattı, kandırdı, plavra ile
Kandırılan kanmış hem bile bile
Peşinden gidenler, kazancı çile
Ak düşündük ak olmuştur saçımız
Uyanmazsak devam eder acımız
Cadalozun, hayırsızın peşinde
Hayır olmaz, hırgür var her işinde
Peşin huküm, gene biraz düşün de
Niçin okula gidemez bacımız?
Bilmez mi ki namahremdir saçımız
Dalavera, yalan, palavra çoktur
Yanılmayın, bunlarda da iş yoktur
Pili bitmiş, deprenmesi son şoktur
Eskileri hatırlayan kaçımız!
Neler çektik unutulmaz acımız
Mikdat der ki artık birlik olalım
Hakiki bir Türk lideri bulalım
Perçinlenip etrafında dolalım
Milli birlik devamız ilacımız
Rahat etsin muhtacımız açımız
Mikdat Bal
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Aldım kabul eyledim
Beni okuyan biri var, bir verir
Veriyor ya aldım kabul eyledim
Alışıyor bir gün gelir gür verir
Görüyor ya aldım kabul eyledim
Hoş oluyor ona gider her hava
Az veriyor öz veriyor, bedava
Kenarından sürüp gider bu dava
Sürüyor ya aldım kabul eyledim
Yorum yazmaz ne övüp ne yeriyor
Bu sitede yalnız beni görüyor
Dönüp dönüp şiirime giriyor
Giriyor ya aldım kabul eyledim
Döner döner başka yerde zül bulur
Beni tanır başkasını el bulur
Her gelişte bu bahçede gül bulur
Deriyor ya aldım kabul eyledim
Mikdat Bal
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Alem bana laz söyledi
Duygularım dillendiler
Elim bana yaz söyledi
Ezberlendi bellendiler
Telim bana saz söyledi
Yazdıklarım okununca
Bazısına dokununca
Sağda solda yakınınca
Delim bana söz söyledi
Bazen oldu kızdıklarım
Oldu bir kaç üzdüklerim
Ne olacak yazdıklarım?
Kalem bana çiz söyledi
Ben “Uşağum” serisini
Yazar yazmaz, birisini
Bilirsiniz gerisini
Alem bana laz söyledi
Hep listemde kattıklarım
Olmayacak attıklarım
Şu gurbette tattıklarım
Elem bana az söyledi
Gülünür mü yaş dökerken
Gam yükünü ben çekerken
Eller biçip ben ekerken
Lalem bana güz söyledi
Ağlayacak gülecek var
Akrabadan ölecek var
Başıma çok gelecek var
Çilem bana naz söyledi
Der Mikdatî her şey ayan
İster sızla, ister dayan
Edecektim özür beyan
Hilem bana yüz söyledi
Mikdat Bal
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Alev alev yanarken,
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Alev alev yanarken, ummana dalıp gittim
Deniz ayağa kalktı içime akıyordu
Gönlüm yandığı halde tenimi alıp gittim
Sönecek yerde tenim suları yakıyordu
Yaşanan gerçek miydi hayal mi görüyorduk
Sangi can çıkıp gitmiş, göklerde yürüyorduk
Halbuki aynı yerde yana duruyorduk
El uzattım o bana hasretle bakıyordu
O anda ki halimiz bir ruhla iki candı
Havadan geçen kuşlar bizleri ölü sandı
Gönlüme kazılmıştı unutulmaz bir andı
Her an bir şiir oldu nameler şakıyordu
Her anım bir kâbustü şimdi gidecek diye
Beni yalnız bırakıp mahzun edecek diye
Bir korku sardı beni zaman bitecek diye
Gönlümde fırtınalar şimşekler çakıyordu
Gam keder yok olmuştu unutmuştum acımı
Tadılmadı ömrümde sevdanın bu biçimi
Mutlulukta bir hüzün kemirirdi içimi
Ayrılık sahneleri canımı sıkıyordu
Mikdat Bal
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Alevi mi, sünni misin?
Üzülmezdim, gocunmazdım bilse dini, imanı
Alevi mi, sünni misin? soruyorlar bihaber!
Çok zor bir dönemeçteyiz birleşmenin zamanı!
Bunlar bizi içeriden vuruyorlar bihaber!
Ahi dedik, ihvan dedik, bizde budur anane
Yol Allah’ın kul Allahın amellerden sana ne?
Hadi söyle biliyorsan, madde nedir mana ne?
Boş kafayı boş işlerde yoruyorlar bihaber
Bütün dünya şahit olsun herkes bunu bilmeli
Mevlana kadar bizimdir Hacı Bektaşı veli
Fitne eken fitne biçer doğru yola gelmeli
Afyon yutmuş hortlak gibi duruyorlar bihaber!
Ehli beyti sevmeyenler mü’min değil münafık
Müslümanım dese bile bize değil muvafık
Sunni alevi farketmez şimdi olduk mutabık
Bunun doğru olduğunu görüyorlar bihaber!
Ben sunniyim namazımı kılıp öyle yatarım
Zekat verip, ramazanda orucumu tutarım
Hacca gider şeytana da taşlarımı atarım
Benden başka bunlar neyi arıyorlar bihaber!
Der Mikdati artık şimdi uyanmanın vaktidir
Birbirine güvenmenin dayanmanın vaktidir
İslamın tüm renkleriyle boyanmanın vaktidir
Bölünmenin eşiğine varıyorlar bihaber!
Mikdat Bal
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Algımız mı değişmiş?
Haftalar günden kısa, günler saat misâli
Zaman çarkı hızlanmış, Algımız mı değişmiş?
Şu elektronik çağın ne hızlıymış isali!
Robotlaştık, uyuştuk, Bilgimiz mi değişmiş?
Hastalık, savaş, açlık kırılıyor insanlar
Gözümüzün önünde vuruluyor insanlar
Öz yurdundan kovulup, sürülüyor insanlar
Korku, dehşet duymayız, Yılgımız mı değişmiş?
Artık eskisi gibi kardeşlik güdülmüyor
Akraba, kapı komşu ziyaret edilmiyor
Hastalanır duyulmaz, yanına gidilmiyor
Arayıp soran da yok, ilgimiz mi değişmiş?
Müslüman’dan korkulur, bir bakınız nesi var
Kadınlarda başörtü, erkeğinde fesi var
Çığırtkan kargaların ne de çatlak sesi var
Yeni din mi keşfettik, bulgumuz mu değişmiş?
Der Mikdati bir nebze arz ettim vaziyeti
Mubah görür bazısı komşuya eziyeti
Gürültü çıkartmaktan yok başka meziyeti
‘Rock’, ‘rap’, ‘jaz’, ‘metal muzik’ çalgımız mı değişmiş
-Acaba uzaylı mı halkımız mı değişmiş?
Mikdat Bal
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Ali Fikri Yavuz Hocamızın anısına
Ali Fikri Yavuz Hocamızın anısına
Alimdi aynı anda Kur’ana hamil idi
Dört dörtlük bir insandı, insanı kamil idi
Örnek bir alim idi, ilmiyle amil idi
Eserleriyle yaşar, Ali Fikri hocamız
Özel yetiştirmişti,Hacı Hasan hocası
Ondan ders almışlardı, onun gibi nicesi
Ali Fikri Yavuz’un, İlim gündüz gecesi
Çalıştı boş durmadı, Ali Fikri hocamız
Hacı Hasan efendi, olmuştu meşalesi
O büyük muhterem zat, Akdoğandı kalesi
Ali Fikri Yavuz’un, ilimdi meşgalesi
Değerli bir insandı, Ali Fikri hocamız
Mizacı tatlı idi, merhametli, halimdi
Ecdadı takip etti, sülalesi alimdi
Her anı her vaktinde, aklı fikri ilimdi
Başarılı insandı, Ali Fikri hocamız
İlme geç başlamıştı, okurken çalışırdı
İşi bittikten sonra, üstadla buluşurdu
Yolda gidip gelirken, ezberler alışırdı
Örnek bir insan idi, Ali Fikri hocamız
Mütevazi insandı, gösterişten ıraktı
İlmini neşrederek, çok eserler bıraktı
Muteber bir alimdi, onun her şeyi Haktı
Mikdat Bal’ın sevdiği, Ali Fikri hocamız
Mikdat Bal
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Alkışlayamam
Çıkarı uğruna demokrasiyi
Hedef alanları alkışlayamam
Hukukun üstünde bürokrasiyi
Üstün kılanları alkışlayamam
Apo’nun hamisi olacak kadar
Zelzele zededen alacak kadar
Kızılayı bile çalacak kadar
Çırpıp çalanları alkışlayamam
Dayıları vardır kalındır sırtı
Bir çoğu yalaka bulunmaz merdi
Sadece yemektir bunların derdi
Menfur planları alkışlayamam
Haksızlığa karşı susanlar şeytan
Adama benziyor bıyıklar kaytan
Edasına baksan dar gelir meydan
Kuyruk olanları alkışlayamam
Önce “Apo idam” seslemişlerdi
İmralı’yı çekip süslemişlerdi
Bir çok teröristi beslemişlerdi
Sonra salanları alkışlayamam
Biliyor halkımız görmüş zilleti
Dersini almıştır iyi belledi
Gözüne bakarak aziz milleti
Ahmak bulanları alkışlayamam
Yutmuyor hamaset ben yutmuyorum
Davamızı sattı unutmuyorum
Kim ne derse desin ben tutmuyorum
Onda kalanları alkışlayamm
Mikdat Bal
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Allah diyor!
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Akıllıda yok bahane
Yok çaresi Allah diyor
Mahlük-u Hak ne şahene,
Her zerresi Allah diyor
Kainat tüm evren ile
Hakka koşan kervan ile
Zikrederek devran ile
Her küresi Allah diyor
İman olan kalpte sürur
Gönül gözü Hakkı görür
Akıl hayret edip durur
Her keresi Allah diyor
Haktır onun yansıması
Her bir şeyde var iması
Ayrı ayrı kul siması
Her cehresi Allah diyor
Gel hakkını ver gözünün
Mutlak iman var özünün
Gök yüzünün, yer yüzünün
Her karesi Allah diyor
Hali olmaz düşler bile
Zikrediyor kuşlar bile
Parçalandı taşlar bile
Her paresi Allah diyor
Her başlayan bir hitabın
Adı ile başlar Rabbın
Her ayeti dört kitabın
Her suresi Allah diyor
Mikdat Bal
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Allah ıslah eylesin
Uykudan kaltım gece kalkmanın sebebi var
Önce saate baktım, bakmanın sebebi var
Bir de sigara yaktım, yakmanın sebebi var
Gene geç kaldı çocuk, Allah ıslah eylesin
İşte babalar böyle, çocuk otuz yaşında
Mücadele ediyor bu hayat savaşında
Öyle yaramaz değil, hem işinin başında
Baba bu, merak eder Allah ıslah eylesin
Mikdat Bal
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Allah sizi kahretsin!
Hisler ölü sormayınız hangisi
Öldürdünüz Allah sizi kahretsin!
Şu ağlayan anaların yangısı
Çıldırdınız Allah sizi kahretsin!
Maşası hem, itisiniz ellerin
Sonu gelsin nefret esen yellerin
Hayatını nice gonca güllerin
Soldurdunuz Allah sizi kahretsin!
Silahları mazlum halka yönleme
Bir kurşun da sıkın benim alnıma
Nefret, dehşet kin intikam gönlüme
Doldurdunuz Allah sizi kahretsin!
Bu ayılar dağdan iner vadiye
Vahşet salar adiye bak adiye
Anaların saçlarını ne diye
Yoldurdunuz Allah sizi kahretsin!
Bekliyoruz artık kesin bir zafer
Kurbanlıklar bitti, sivil ya nefer
“Kanı yerde kalmayacak” her sefer
Bildirdiniz Allah sizi kahretsin!
Der Mikdatî yapılacak belli de
Yönteminiz sakat, güler deli de
Anaları ağlattınız, eli de
Güldürdünüz Allah sizi kahretsin!
Mikdat Bal
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Allah sonumuzu, hayır eylesin
Yaşanacak devir, değil bu devir
Allah sonumuzu hayır eylesin!
Soytarılar muhbir, medya müzevir
Allah sonumuzu, hayır eylesin!
İp kimin elinde, diyemem açık
Ahmet zannedersin, çıkar Fatmacık
Her “söylemi” hata, her “eylem” gıcık
Allah sonumuzu, hayır eylesin!
Dilimizi, dilim, dilim ettiler
Her sözü istihza, filim ettiler
Sinsi, sinsi, milim, milim gittiler
Allah sonumuzu hayır eylesin!
Bütün değerleri hiçe saydılar
Başka millet taklit edip uydular
Arşın, arşın, karış, karış kaydılar
Allah sonumuzu hayır eylesin!
Adaletin, ismi kaldı cismi yok
İslâmın bir kısmı kaldı resmi yok
Bakar ses etmeyiz, bizde his mi yok?
Allah sonumuzu hayır eylesin!
Düdük yanlış öter, oyun huzursuz
Keçi çok olunca, koyun huzursuz
Ecdadın horlandı, soyun huzursuz
Allah sonumuzu hayır eylesin!
Mikdatî. İstikbal bundan da acı
Hep böyle uyursan ey aymaz hacı
Neler daha var ki bunlar bir kacı
Allah sonumuzu hayır eylesin!
Mikdat Bal
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Allah zengindir
İstenirse...................Senden bir şey...........Sakın...................Yalan uydurma
Senden bir şey............Zorla alan...............Yok ki...................Üstüne durma
sakın..............................Yok ki.........Geçen verdim deyip......Yüzüne vurma
Yalan uydurma.........Üstüne durma........Yüzüne vurma.........Allah zengindir
İsteyene.....................Bozuk atıp! ................üzüp.....................Gönlünü kırma
Bozuk atıp..............Minnet ile......................ona......................Çok soru sorma
üzüp................................ona................Nasihatle kalkıp..........Kafanı yorma
Gönlünü kırma......Çok soru sorma......Kafanı yorma............Allah zengindir
Eğer bu gün.............Zengin isen.................önce....................Sen de fakirdin
Zengin isen..............Bir zamanlar..............sende...................Zelil hakirdin
Önce...........................Sen de.............Fakir idin şimdi..........Minnetle verdin
Sende fakirdin........Zelil hakirdin........Minnetle verdin..........Allah zengindir
Verecek sadakan........yoksa.....................bari.......................Güzel söz söyle
yoksa...................Bozuk, bozuk atma....Hoş gör
....................Gönder neşeyle
bari..............................Hoş gör..........Iyi davran, biraz.............Merhamet eyle
Güzel söz söyle....Gönder neşeyle...Merhamet eyle.............Allah zengindir
Davranışın...............Çok önemli..............sadaka
....................Vermen ayrı
Çok önemli.............Olan budur..................artık.......................Zay etme hayrı
Sadaka........................Artık...............Istersen verme..............Mikdat der gayri
Vermen ayrı....Zay etme hayrı......Mikdat der gayri...........Allah zengindir
Mikdat Bal
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Allah’a ısmarladık - bir yere gidemezsin!
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Çekilmiyor nazların, kalmadı hiç takatim
Yoruldum gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Bilmedin, bilinmedi, yürekten sadakatim
Kırıldım gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Ben sende yok olurken, peşinden cehenneme
Gelirim şuracıkta, bir yere gidemezsin!
Bu bir şakadır söyle, gel sabrımı deneme
Kalırım şuracıkta, bir yere gidemezsin!
Nameler şakıyordun bülbüllerle kuşlarla
Dinlerken iki gözüm doluyordu yaşlarla
Ben seni arzularken, hayallerle düşlerle
Sürüldüm gidiyorum, Allah’a ısmarladık
İçimi aydınladan ayım güneşim sensin
Tek sevdiğim varlıksın, hayalim düşüm sensin
Anlamadın mı hala, meşgalem işim sensin
Ölürüm şuracıkta, bir yere gidemezsin!
Çalmaz daha kemanım, kırıldı can direğim
Anladım bu koro’da kalmadı bir gereğim
Gönlüm hicranla dolu, param parça yüreğim
Vuruldum gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Başka bir gayda çalsan, kalsan bile kemansız
Nedir bana ettiğin, sevdim seni amansız
Ben buna dayanamam şimdi kendimi cansız
Bulurum şuracıkta, bir yere gidemezsin!
Ne taş gibi hissizim, ne de dağ gibi güçlü
Yaylım ateşe tuttun, okların sivri uçlu
Hep üzerime geldin, sen haklı ben de suçlu
Görüldüm gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Sözünü dinler misin, yüreğinden yanığın
Bunlar ifadesi mi, hem mazlum hem tanığın
Kendi mahkemeni kur, ben de senin sanığın
Olurum şuracıkta, bir yere gidemezsin!
Canım cananım derken, ne oldu da el oldum
Damga vurdun gönlüme, kullanılmış pul oldum
Kor ateşler içinde, yandım yandım kül oldum
Serildim gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Bana mı kesiyorsun, bu aşkın diyetini?
Birazcık kendine bak düzelt vaziyetini
Sen ne dersen de canım, ama ben niyetini
Bilirim şuracıkta, bir yere gidemezsin!
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Mikdatî bu tantana daha sürülmez artık
Yargısız infaz olan, mazur görülmez artık
Sevdanı yüreğime, gömdüm yerilmez artık
Darıldım gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Atlarım uçurumdan korkmadan, sakınmadan
İnan bunu yaparım arkama bakınmadan
Senin için ben kendi canımı çekinmeden
Alırım şuracıkta, bir yere gidemezsin!
Mikdat Bal
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Allah’a ısmarladık!
Çekilmiyor nazların, kalmadı hiç takatim
Yoruldum gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Bilmedin, bilinmedi, yürekten sadakatim
Kırıldım gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Nameler şakıyordun bülbüllerle kuşlarla
Dinlerken iki gözüm doluyordu yaşlarla
Ben seni arzularken, hayallerle düşlerle
Sürüldüm gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Çalmaz daha kemanım, kırıldı can direğim
Anladım bu koro’da kalmadı bir gereğim
Gönlüm hicranla dolu, param parça yüreğim
Vuruldum gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Ne taş gibi hissizim, ne de dağ gibi güçlü
Yaylım ateşe tuttun, okların sivri uçlu
Hep üzerime geldin, sen haklı ben de suçlu
Görüldüm gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Canım cananım derken, ne oldu da el oldum
Damga vurdun gönlüme, kullanılmış pul oldum
Kor ateşler içinde, yandım yandım kül oldum
Serildim gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Mikdatî bu tantana daha sürülmez artık
Yargısız infaz olan, mazur görülmez artık
Sevdanı yüreğime, gömdüm yerilmez artık
Darıldım gidiyorum, Allah’a ısmarladık
Mikdat Bal
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Allah’ı ana ana
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/90/www_antoloji_com_888490_254.MP3'>
Allah’ı ana ana
Yürekten yana yana
Zemzemden kana kana
İçtik Elhamdülillâh
Eğriydik doğrularak
Manayla yoğrularak
Benlikten sıyrılarak
Geçtik Elhamdüllillâh
Beyaz giysiler aldık
Ölmeden önce öldük
İhramı kefen bildik
Biçtik Elhamdüllillâh
Tattık zuhtü verayı
Ruh tanıdı orayı
Beyaz ile karayı
Seçtik Elhamdüllillâh
Sakınarak cezadan
Kavga ile nizadan
Mahlukata ezadan
Kaçtık Elhamdüllillâh
Akıttık gözlerden yaş
Yalın ayak açık baş
Her yönden şeytana taş
Saçtık Elhamdüllillâh
Sabrettik azimetle
Sağ selim ganimetle
Sonsuz nice nimetle
Uçtuk Elhamdülillâh
Mikdat Bal
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Allah’ım sen koru müslümanları!
Durmuyor fitneler durmuyor şeytan
Allah’ım sen koru müslümanları!
Ufak bir olayda ok fırlar yaydan
Allah’ım sen koru müslümanları!
Artık müslümanlar her yerde hordur
İslam dini elde avuçta kordur
Bırakmak felaket yaşamak zordur
Allah’ım sen koru müslümanları!
Öyle zor durumda ismi de yasak
Kapalı mı, onun resmi de yasak
Kılık kıyafeti cismi de yasak
Allah’ım sen koru müslümanları!
Bizi yönetenler değildir bizden
Zavallılar korkar bir arşın bezden
Zaten çektiğimiz çoğu bu yüzden
Allah’ım sen koru müslümanları!
Öyle Nemrutlar var yok ki ilahı
Müslümanı kovar varsa külahı
Duadır mu’minin gerçek silahı
Allah’ım sen koru müslümanları!
Bütün felaketler bizi mi bulsun?
Kıtlıklar savaşlar bizde mi olsun?
Bomba yağıp her yer kanla mı dolsun?
Allah’ım sen koru müslümanları!
Ya Rabbi affeyle, zor bu iptila!
Zalimleri saldın olduk istila
Bizde her musibet bizde her bela
Allah’ım sen koru müslümanları!
Ya Rab… biz aciziz, öyle yarattın
Derdi verdin bize derman arttın
Bu olan her şeyde var bir muradın
Allah’ım sen koru müslümanları!
Mikdatî kapında rahmet diliyor
Suçludur mücrimdir bunu biliyor
Bilir ki her nida sana geliyor
Allah’ım sen koru müslümanları!
Mikdat Bal
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Allah'ım - ilahi
Şiirlerde hecelerde
Ansın gönlüm ruhum seni
Seherlerde gecelerde
Yansın gönlüm ruhum Seni
Kül eyleyip yığıversin
Aşk iksiri değiversin
Sağnak sağnak yağıversin
Kansın gönlüm ruhum Seni
Tek Bir Seni ana ana
Dertlerimden ona ona
Ummanında yuna yuna
Bansın gönlüm ruhum Seni
Halk eyledin bir nütfeden
Sensin bize can lütfeden
Rahmeti bol hem affeden
Sansın gönlüm ruhum Seni
Mikdat Bal
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Altın yumurtlayan tavuk
Türk işçisi yurt dışında
Altın yumurtlayan tavuk
Gurbet elde genç yaşında
Altın yumurtlayan tavuk
Tırmalıyor çabalıyor
Türlü zahmete kalıyor
Sahibine gıdaklıyor
Altın yumurtlayan tavuk
Sahibi durup sormaz mı?
Bu işe kafa yormaz mı?
Kuluçkaya oturmaz mı?
Altın yumurtlayan tavuk.
Ara sıra eder kesir
Çok kerre de kalır kısır
Olur buna müteessir
Altın yumurtlayan tavuk
Günde bir tek yüzük olur
Kesilirse yazık olur
Ancak bir kez azık olur
Altın yumurtlayan tavuk.
Mikdat Bal
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A-makul olsun!
Makul olsun emellerin
Ya başlanır ya başlanmaz!
Sahih olsun amellerin
Ya işlenir ya işlenmez!
Gerekeni almayanlar
Tasarıda olmayanlar
Sürüncemede kalmayanlar
Ya düşlenir ya düşlenmez!
İnişine yokuşuna
İşi bırak akışına
Boş ver elin bakışına
Ya hoşlanır ya hoşlanmaz!
Hoş iş değil çelişkenlik
Zoru aşar çalışkanlık
Kötü şeydir alışkanlık
Ya boşlanır ya boşlanmaz!
Olmayacak işi pes et
Hiç kimseye etme haset!
Gönül hep genç ama ceset
Ya yaşlanır ya yaşlanmaz!
Der Mikdadi her kulvarda
Kayıp eden çok kul var da
Büyük şeytan her bulvarda
Ya taşlanır ya taşlanmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Mal ile cihat!
Silahla denediler, olmadı geri tepti!
Yine deneyecekler biz sıkı durmaz isek!
Sahneye dolar geçti bu sefer hedef cep’ti
Çaktırmadan çarparlar farkına varmaz isek!
Ne huzur ne de güven, ne barışımız kalır
Ne dünya devleriyle bir yarışımız kalır
Üretim sona erer, ne bir işimiz kalır!
Şu doların, euronun belini kırmaz isek!
Biz öyle bir milletiz vatan için ölmüşüz
Mal ile cihadın da fırsatını bulmuşuz
Gerekeni yapmazsak gaflet ile dolmuşuz! ,
Oyunlarına karşı bir oyun kurmaz isek!
Yediden yetmişine sağımız solumuzla
Allah yolunda cihad edelim malımızla
Piyasaya çıkarak paramız pulumuzla
Yazık olur onlara bir tokat vurmaz isek
Savaşmış gibi olur dolarını bozanlar
Osmanlı tokadı yer şımaranlar azanlar
Katakulli yaparak içimize sızanlar
Kazanırlar, onlardan fatura sormaz isek!
Ellere inat sahip çıkalım paramıza!
Dolar euro’yu bozup çevirip liramıza
Der Mikdadi fitneyle girerler aramıza
Eğer biz birbirini sımsıkı sarmaz isek!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Amatör şairim
Arkadaşın biri bana çok şiir yazıyorsun biraz yavaş yazsan diye tavsiyede bulunmuş,
sonra yazısını kaldırmış, ancak yazısını kaldırmadan önce ben bir kerre bu şiiri yazmış
bulundum, atmaya kıyamadım sizinle paylaşmak istedim
Bende kapasite bu kadar dostum
Ya doğru yaz, ya da az yaz diyorsun
Yazdıklarım ya boş, ya tutar dostum
Ben seni anladım, öz yaz diyorsun
Yazdıklarım düzme, şiir sanılır
Buna ya gülünür, ya utanılır
Çok yazan saçmalar, ya da yanılır
Üç yüz’ün yerine, yüz yaz diyorsun
Amatör şairim, her gün yazarım
İnsan ekseninde, dünya pazarım
Benim tarzım budur, nasıl bozarım
Şiirsel okkalı, söz yaz diyorsun
Takarım gözlüğü, sözlüğe bakmam
Yokuşa vururum, düzlüğe bakmam
Allah ne verdiyse, azlığa bakmam
Az olsun, öz olsun, cüz yaz diyorsun
Yaş elli bir, yandım daha sönemem
Öğrenmeye kalksam, hiç öğrenemem
Benden geçti artık geri dönemem
Kışın ortasında, yaz, yaz diyorsun
Mikdat der şöhrete, şana gözüm yok
Niyetin dostane, sana sözüm yok
Artık bundan başka, bana çözüm yok
Kutuplarda bana, güz, yaz diyorsun
Mikdat Bal
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A-mazi olan Rtürk ne işe yarar?
Türkçenin katline göz göre, göre
Razı olan RTÜRK ne işe yarar?
Kalmadı ne üslup ne tarz ne töre
Mazi olan RTÜRK ne işe yarar?
“Anişko” “babişko” şişko ekleri
Nereden bulurlar bu kelekleri
Züppe senariste yazıp çekleri
Kuzu olan RTÜRK ne işe yarar?
Siyasi anlamda acelesi çok!
Hukukla bağdaşmaz kararları şok!
Kağıt üzerinde ha var ha da yok!
Yazı olan RTÜRK ne işe yarar?
Sanki onlar ile el ele verdi
Her türlü rezalet evlere girdi
Reyting kaygısıyla sadece derdi
Dizi olan RTÜRK ne işe yarar?
Dejenere olur din, dil ve kültür
Sundukları şeyler hep paldır küldür
Milli bu olamaz “beşinci koldur”
Sızı olan RTÜRK ne işe yarar?
Seviyesi düşük konular işler
Bunlar işlenirken bir yandan şişler
Şimdi Mikdadi’yi affetmez, dişler
Azı olan RTÜRK ne işe yarar?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Mazlumun feryadı!
İnsanlara ait dünyamız vardı
Burası dünyaysa insanlık nerde?
Gönül evreninde hülyamız vardı
Yeterdi bu dünya namerde, merde?
Hortlak mıyız bilmem yaşıyor muyuz?
İnsanlıktan bir şey taşıyor muyuz?
Dünyada mıyız biz, şaşıyor muyuz?
Cehennem yaşanır artık bu yerde?
Tatlı dil kalmadı hor oldu sözler
Ancak maske saydam göründü yüzler
Kulaklar duymuyor görmüyor gözler
Diller lal gözlere inmiştir perde!
Denizde boğulur küçük bebekler
Kalkıp da şovunu yapar köpekler
Dünya bundan acı daha ne bekler
Bigane kalmışız en büyük derde!
Yığın, yığın dertler bitmez bu acı
Kopsun şu kıyamet herkes duacı
İnsanı katleden çıkmış doğacı
En büyük ödülü alıyor bir de!
Mazlumun feryadı titretir arşı
Ne ses ne seda var, şu zulme karşı
Atarlar nutuğu, okurlar marşı
Gönülde vicdan yok, akıl yok serde!
Menfaat eksenli, dostluklar yalan
Yüzde bir bulunmaz samimi olan
Yine de yok bundan bir ibret alan!
Kimi çamur kimi tepinir kirde!
Mikdadi doluyum yazarım böyle
Yalan mı sözlerim hadi sen söyle
Yanlışım var ise itiraz eyle
Ne yazık ki hayrı ararız şerde!
...................Hakiki adalet ancak Mahşerde
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Amcama ağlıyorum
Babamdan sonra gelen
Amcama ağlıyorum
Babamdan önce ölen
Amcama ağlıyorum
Pala bıyık şen idi
Yüreği gülşen idi
Sevimli insan idi
Amcama ağlıyorum
Bakışları sert olan
Açık sözlü mert olan
Garibana sırt olan
Amcama ağlıyorum
O herkesi severdi
İyileri överdi
Bir verene on verdi
Amcama ağlıyorum
Dünyaydı onu yoran
Eceldi onu vuran
Yüce Allaha varan
Amcama ağlıyorum
Gelip geçti bu handan
Severdim onu candan
Herkes razıydı ondan
Amcama ağlıyorum
Toplandı akrabası
Hüzün doldu obası
Altı çocuk babası
Amcama ağlıyorum
Ecel ölüme neden
Herkesi mahzun eden
Bizi bırakıp giden
Amcama ağlıyorum
Mikdat Bal
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a-Medyamızda ciddiyet yok! ................Vezn-i Aher
İşlenirken............medyamızda.......bir olay.............ya bir vaka
Medyamızda.......ciddiyet yok........farazi................ya bir zoka
Bir olay...............farazi,.................olur ya yalan.....ya bir şaka
Ya bir vaka..........ya bir zoka..........ya bir şaka........ya gırgır
Konuşmacı..........taraf tutar..........birini.....................ya seviyor
Taraf tutar...........ya aklıyor..........durmadan..............ya övüyor
Birini...................durmadan..........sövüp, onu da........ya dövüyor
Ya seviyor...........ya övüyor..........ya dövüyor............ya vur kır
Doğru bir şey........beklenmesin.....konusu..................ya talandır
Beklenmesin.........tarafsızlık.........mutlaka.................bir plandır
Konusu..................mutlaka............kurgu, veyahut......ya yalandır
Ya talandır............bir plandır.........ya yalandır............ya vır vır
Yüzleri hiç............kızarmıyor..........yalana..................dünden devam
Kızarmıyor...........utanmazlar...........karnım tok..........kalmaz havam
Yalana ..................karnım tok...........benim, ayrıca......bıkar avam
Dünden devam......kalmaz havam.....bıkar avam.........hep zır zır
Der Mikdadi..........gel izleyip..............vaktini....................etme heder
Gel izleyip.............stres olma
...........azalsın
.................gam ve keder
Vaktini...................azalsın..................derken, tartışma....sürüp gider
Etme heder............gam ve keder......sürüp gider..............bu dır dır
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mektup
Selam ile başlamak sözlerin ilk başıdır
O halde selam olsun başlar iken hitaba
Şiirle mektup yazmak aşıkların işidir
Herkeste ayrı dert var, dertsiz var mı acaba?
Murat ettim halini ahvalini sormayı
Kim ister uzun müddet gurbet elde durmayı
Her zaman hayal ettim bir gün geri varmayı
Bu garip memleketten gönüldaşım merhaba
Gönlüm hasretle dolu gelemedim sılaya
Dertlerimi bilmeyen alır beni alaya
Dünya ibretle dolu şaşarım her olaya
İstikbal rüyasıyla odaklandım seraba
Ömrümü heder ettim bir adam olamadım
İlim denen deryadan nasibim alamadım
Didindim çabaladım hedefi bulamadım
Senelerce okudum çıkamadım mihraba
Yirmi iki yaşında düştüm gurbet eline
Yabancıydım bunların kültürüne diline
Yıllar geçti gitmedim ben Trabzon iline
Tek geldim ama şimdi oldum koca akraba
İşlerim, işverenim hoşuma gitmez idi
Külfet çoktu bu yüzden dertler hiç bitmez idi
Kumanya kira derken aylığım yetmez idi
Bir kaç çift ayakkabı, bir kaç çift de çoraba
Avrupa sona ermiş işi yokuşa sardık
Ya dönüş, ya da ölüm en son durağa vardık
Ömrümüz heder oldu istikbal mi kurtardık
Üç beş kuruş kazandık o da gitti türaba (toprak)
Niceleri burada dünyaları yıkıldı
Dost diye bir avrada köle gibi takıldı
Evde huzur bulmadı kahvelere tıkıldı
O da kazandığını hep yatırdı şarâba
Kimi kazandı lakin zekatını vermiyor
Herhalde akrep var ki eli cebe girmiyor
Akrabayı savsaklar yoksulları görmüyor
Köyde eşeği yoktu şimdi biner araba
Der Mikdadi yıllardır yurt dışında yaşarım
Fırsatımı buldukça memlekete koşarım
Sonradan görmelerin azanına şaşarım
Gururlanma ey gafil marabasın maraba!
Şair Mikdat Bal
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Mikdat Bal
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a-Mektup
Yaban ellerinde halimiz yaman!
Geceler karanlık, günler karanlık
Zamanın içinde başka bir zaman
Bize asır geçen size bir anlık
Geceler karanlık, günler karanlık
Zihin-akıl-şuur dalıveriyor
İnsan bir arada kalıveriyor
Mekânlar izafî oluveriyor
Sizde mamur olan bizde viranlık
Geceler karanlık, günler karanlık
Ömür gelip geçer ışık hızıyla
İdrakte uzundur onca sızıyla
Uğraşıp dururken çoğu, azıyla
Sizde çorak olan bizde baranlık
Geceler karanlık, günler karanlık
Kaybettik yarışı her bir etapta
Fizikî yorgunuz gönül bitap da
Batı uygarlığı yalnız kitapta
Sizde adil olan bizde tiranlık
Geceler karanlık, günler karanlık
Kardeşlik harcını sevgiyle karın
Birbirlerinizi öylece sarın
Güzel memleketin farkına varın
Sizde doğal olan bizde seyranlık
Geceler karanlık, günler karanlık
Der Mikdadî size selamım özel
Bu kuru gazelden, size bir gazel
Doğa harikası ülkemiz güzel
Sizde normal olan bizde hayranlık
Geceler karanlık, günler karanlık
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Memleket özlemi
Memleket özlemiyle yüreğimiz kanıyor
Böyle muzmin dertleri size dilemiyoruz
Sılada kalanımız bizi mutlu sanıyor!
Keşke öyle olsaydı huzur bulamıyoruz!
İşlerin sarpa sarar ne etsen de olmuyor
Bırakıp gitsen bile çocukların gelmiyor
Gurbetçiyi kınayan gerçekleri bilmiyor
Buralara kök saldık dönüp gelemiyoruz!
Bir değil iki değil dertler yığılıverir
Babalar terk edince yuva dağılıverir
Kökler kurur o halde çınar eğiliverir
İçimize kurt düşer zinhar gülemiyoruz!
Memleketi yad edip hasretiyle yanarız!
Bazen volkan gibiyiz bazen iki pınarız
Dilde zikir gibidir gece gündüz anarız
Onu hafızamızdan asla silemiyoruz
Der Mikdadî meraktan derde düşer başımız
Aynı hissiyattadır her bir vatandaşımız
Bunda hiç farkı olmaz ayıkı ayyaşımız!
Kısacası burada mutlu olamıyoruz!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mermer
Fırsatı kaçırmadan sermaye edinmeli!
Gençlik hayatımızın sadece bir cüzüdür
Dünya mezraasında çalışıp didinmeli!
Maişet ömrümüzün yokuşudur düzüdür
İnsanların durumu ya rahatta ya zorda
Duraganlığı yoktur ne refahda ne darda
Ölüm kalım dünyası musibetler art arda
Dertler insanoğlunun ateşidir közüdür
Bu gün yaya olanlar yarın da atlı olur
Dertlere göğüs geren sonunda mutlu olur
Sabır acıdır lakin meyvesi tatlı olur
O da hayatımızın biberidir tuzudur
Nefes nefes an be an sürekli sona doğru
Gece gündüz berdevam hep aynı yöne doğru
Balcıktan yaratıldık, gideriz O'na doğru
Mermerleri süsleyen “Huvel Bakî” sözüdür
Güvenilmez dünyaya onunla işimiz yaş!
Bu yer ki bizi de “yer” ne gövde kalır ne baş
En ünlü kişiyi de temsil edecek bir taş!
Mermer Ademoğlu'nun olgunlaşmış özüdür
Ölüm acı bir şerbet her can sahibi içer
O acıyı tadıp da dünyadan öyle göçer
Herkes gibi Mikdadî buradan gelip geçer
Ruhuna el Fatiha işin diğer yüzüdür
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mescid-i Aksa ziyareti
Filistin’de Mescidi Aksa garip haliyle
Bitmeyen çilelerle ezilenler Allah der!
Mescidin kapısında mazlumların diliyle
Oraya girmek için dizilenler Allah der!
Araplar işkenceyle hayattan bıktırılır
Ölmeden cehennemin azabı çektirilir
Hiç bir neden yok iken evleri yıktırılır
Mazlumların hâline üzülenler Allah der!
Gazze’den gelenlerin dertlerini dinleyip
Canlı şahidi olup hâllerini anlayıp
Derinden etkilenip inim inim inleyip
Gözlerinden feveran süzülenler Allah der!
Dünya sağır ve kördür onların feryadına
Türkleri bekliyorlar yetişsin imdadına
Bir yandan çekişirler sözde İslâm adına
Fitnenin etkisiyle çözülenler Allah der!
Herşeyi anlatacak birini bulamazsın
Durum budur velakin bigane kalamazsın
Caddelerde kimseyle samimi olamazsın
Korkudan bir kenarda büzülenler Allah der!
Der Mikdadî üzgünüm çaresizim pes ettim
Onların acısını ta ruhumda hissettim
Belki anlayan olur onun için ses ettim
Objektif kalem ile yazılanlar Allah der!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-mevlid-i Nebevî Münasebetiyle
Hz. Peygambere iman ettikten sonra
Onun sünnetlerine mutlaka uymak gerek!
Şefâat-i Uzmâ’ya güman ettikten sonra
Uymak kafî gelse de sünneti yaymak gerek!
İnsan dünyaya dalıp bigâne kalabilir
Sünnete sarıldıkça yolunu bulabilir
Sevdikleri çok olur zaafı olabilir
Allah ve Resulünü en başa koymak gerek!
Sünnet sırf saç sakal mı? Yoksulu yedirmeli!
Garibanı koruyup, çıplağı giydirmeli.
Yanımızdaymış gibi Salavat getirmeli
Bilinçli bir şekilde, gafletten aymak gerek!
Sevmenin alameti, örnek almaktan geçer
O halde onu seven onun yolunu seçer
Varını ve yoğunu Allah yoluna saçar
En sevdiği şeylerden malına kıymak gerek!
Sürekli tebliğ ile nice hutbeler verdi
Benim ümmetim asla yalan konuşmaz derdi
Ancak sadık olanlar sonsuz felaha erdi
Şakası bile memnu, ondan da caymak gerek!
O âlemlere rahmet olarak gönderildi
Adalet kaim oldu zorbalar sindirildi
Kur’an yirmi üç yılda peyderpey indirildi
Tefsiri sünnetledir onu nas saymak gerek!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Mezar!
Keşke hoşgeldin olsa bir de rahmetle dolsa
Dünya yorgunluğunu insan geriye salsa
Kafirin temennisi çürüyüp toprak olsa!
Heyhat, iş işten geçer, geriye dönüşü yok!
Tabuttan indirilir öyle bir yere konar
Süslü güzel dört kenar, dışı mamur içi nâr
Kimi rahata erer, kimi sürekli yanar
Eğer imansız ise ebedi sönüşü yok!
Uyanacak velakin o an zaman duracak
Münkir Nekir varacak birkaç soru soracak
Ya yat uyu diyecek, ya topuzla vuracak
Müminler cennetliktir onların yanışı yok!
Ömrünce sen ölümün hak olduğunu bildin!
Dünyadan göç ederek yeni evine geldin
Onu şenletmek için ne gönderdin ne saldın
Mezar karanlık bir yer ayı yok, güneşi yok!
Eğer kayıp ettiysen telâfi olmaz zarar!
Gerçek ayan olunca pişmanlık neye yarar
Geride kalanların ne arayıp ne sorar!
Akrabalık kesilmiş oğlu yok kardeşi yok!
Der Mikdati ne diye gaflettesin ey fani!
Ölüm aniden gelir kullan artık kafanı
Tövbe et geç kalmadan göster ahde vefanı
Ateş buradan gider oranın ateşi yok!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Amigo
Trabzonspor seyirçisi
Çok gürültü ederdi
Olur olmaz her anda
Bravo derdi yuh derdi
Her ağızdan ses çıkar
Hiç bir şey anlaşılmaz
Dendi ki bu kargaşa
Amigosuz aşılmaz
Artık amigo geldi
Davul zurna çalarak
Trabzon seyirçisini
Karşısına alarak
Dedi sağ elim 'bravo'
'Ya, ya, ya,' ve 'şa, şa, şa'
Ondan sonra dersiniz
'Bizim takım çok yaşa'
Karşı ki tarafa `'yuh'`
Sol eli kaldırınca
Eğer atağa geçip
Bastırıp saldırınca
İşaretime bakın
Yerime gidiyorum
İki elim kalkınca
“sessizlik” istiyorum
Maç başladı amigo
Sağ elini kaldırdı
Ya, ya, ya, söylemenin
Zamanını bildirdi
Sonra solu kaldırdı
'Yuh' denildi rakip'e
Seyirçiler bir anda
Benzedi bir ekip'e
Hakem düdük çalınca
İki elini açtı
Amigo afalladı
Duyduklarına şaştı
Herkes koro halinde
“sessizlik sessizlik” der
Amigo hikayesi
Trabzonspor için biter
Mikdat bal der bu fikra
Ne gerçektir ne yalan
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Buna espiri derler
Kardeşim gül,oyalan
Mikdat Bal
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A-mikdadi soru Sordu,osman'ı hayli yordu...!
Yiyip içtiğin senin gördüklerini anlat
Sağ salim Çaykara’ya vardın mı arkadaşım?
Müşterek ahbapların kulaklarını çınlat
Oralarda birkaç gün durdun mu arkadaşım? ........Ozan Mikdadi
Yemek-içmek bahane, gaye-i derdim sıla
Çaykara’ya varmışım, dolaştım arkadaşım
Kulak o kadar çok ki çınlatmak sığmaz yıla
Kısa müddet durmuşum alıştım arkadaşım........Osman Şahin
Uğradın mı komlara yaylalara çıktın mı?
Kabana çıktığında etrafına baktın mı?
Hatıra kalsın diye bir kaç resim çektin mi?
Acayip yeni şeyler gördün mü arkadaşım? ........Ozan Mikdadi
Komlardan teğet geçip Yaylalara da çıktım..
Dumansız havalarda bir hayli resim çektim..
En yakın geçmişinde çoğu zaman ben yoktum
Gençliğimi görmüşüm çeliştim arkadaşım........Osman Şahin
Çaykara bir cennettir ormanları güzide
Kırk yıldır özlüyorum aklım kalmış mazide
Orada yaşayanlar hatırlar mı bizi de?
Onlar ile tartışıp gerdin mi arkadaşım? ........Ozan Mikdadi
Eşsizdir hem doğası hem havası hem suyu
Ah bir de olmasa şu, "hep ben bilirim" huyu
Hep derim bu bencillik, bilgiçlik dipsiz kuyu
İnsanları germişim dalaştım arkadaşım........Osman Şahin
Nasıl yaşar insanlar, ilerleme oldu mu?
Hakkettiği konumu Çaykara’mız buldu mu?
Bu konuda ne dersin daha çok iş kaldı mı?
Bu gibi mevzulara girdin mi arkadaşım? ........Ozan Mikdadi
Ne suyu ne ışığı ne de yapıldı yolu
Çokça ihmal edildi süründü yıllar yılı
Şimdi köyde kepçeler çalışır dolu, dolu
Çamurlara girmişim çalıştım arkadaşım........Osman Şahin
Ne kadar da güzelse sayılı günler biter
Temelli kalmak gerek üç-beş gün kime yeter
Orada iken ne hoş, ayrılırken bin beter
Köyün mezarlığını gördün mü arkadaşım? ........Ozan Mikdadi
Toprak çekiyor bizi göründü yolun sonu
Dünya meşguliyeti hep unutturdu onu
Gerisi teferruat "ölümdür" asıl konu
Ecdadımı görmüşüm buluştum arkadaşım........Osman Şahin
Der Mikdadi şu gurbet labirenttir çıkılmaz
Hem ağlar hem gideriz gözyaşına bakılmaz
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Gönül sohbeti diler gerçek dosttan bıkılmaz
Şu bizim şairlere erdin mi arkadaşım? ........Ozan Mikdadi
Şairlerle kaynattık Çaykara'da kazanı
Yüzlerce şair var da tektir Mikdat Ozanı
Hepsi de Osman gibi yaşamakta hazanı
Bir çoğuna ermişim ulaştım arkadaşım........Osman Şahin
Mikdat Bal
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a-Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Alçak gönüllüyüm şakşakı bilmem!
Boş sözleri sevmem cakcakı bilmem!
Açık konuşurum laklakı bilmem!
Bilen bildi bilmeyenler, alışın!
Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Fikrimi söylerim ağzımda gevmem!
Seviyemi bilir döveni dövmem!
Seveni severim, öveni övmem!
O h&#515; lde benimle sevgi bölüşün
Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Bazı konuları yoruşumuzda
Diretsekte kendi görüşümüzde
Milli davalarda duruşumuzda
Ortak paydalarda birlik oluşun
Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Muhalifsin diye hayır’a hayır
İnsanlık değil ki yoksulu kayır
Lafla savunulmaz hakkını ayır!
Sözde değil etkinlikle buluşun!
Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Selamı ne olur sakın kesmeyin
Böyle yazdım diye bana küsmeyin
Fikrinizi yazın, deyin susmayın!
Mizah olsun dostlar deyip gülüşün
Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Der Mikdadî yanan kendi bağrımdır
Bu ne bir öğüttür ne de çağrımdır
Benim yazdıklarım benim doğrumdur
İster tasdik edin ister çelişsin!
Mikdadi’yi anlamaya çalışın!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-mikdadi-tahir Bulut düeti 2015 01-12
Yakından ve uzaktan hatırımı halimi
Sorana selam olsun, herkese merhabalar!
Kendini sorgulayıp nefis denen zalimi
Yerene selam olsun, herkese merhabalar! .........Mikdadi
Kapıyı aralayıp gönlümün bahçesine
Girene selam olsun, herkese merhabalar!
Ve çiçekler açtırıp dilimin lehçesine
Derene selam olsun,herkese merhabalar! ………Tahir Bulut
Bülbül güle konunca incitmez dallarını
Biliyor mihmandarın görgü kurallarını
Dostunu gördüğünde açarak kollarını
Sarana selam olsun, herkese merhabalar! .........Mikdadi
Severim Müslüman’ın uyanık, ayığını
İman denizlerinde yüzdüren kayığını
Zalimin karşısında dik durup, bıyığını
Burana selam olsun, herkese merhabalar! ………Tahir Bulut
Kardeşliği meccanen dinimiz verdi bize
Asırlardır sürüyor bu İlahi mucize
Ahde vefalı olup her dem verdiği söze
Durana selam olsun, herkese merhabalar! .........Mikdadi
Ademoğlu vakurdur, asla kaldırmaz cebri
Hazreti Eyüp gibi sabrı deneyin sabrı
Güvenip imanına boşluğa asma köprü
Kurana selam olsun,herkese merhabalar! ………Tahir Bulut
Zengine bir sorulsa ben kazandım der kesin
Ancak insani değil yoksul baksın o yesin
Gönül rahatlığıyla haklarını herkesin
Verene selam olsun, herkese merhabalar! .........Mikdadi
''Batı'' dediğimizin şeytan görsün yüzünü
Ne zaman bir dediği tuttu ki bir sözünü
Bu gerçek karşısında açarak kalp gözünü
Görene selam olsun,herkese merhabalar! ………Tahir Bulut
Ölümü düşünmektir ilacı doymazlığın
Çok zararını gördük şu vurdumduymazlığın
Ebedi defterini gafletin, aymazlığın
Dürene selam olsun, herkese merhabalar! .........Mikdadi
Milletimiz cesurdur, asla değildir korkak
Cinsiyeti fark etmez, erkek doğmuştur erkek
Dağlarımda başıboş dolaşan ürkek, ürkek
Cerene selam olsun, herkese merhabalar! ………Tahir Bulut
Üstadıdır halkımız yiğitliğin erliğin
Ebedi bozulmasın düzeni bu birliğin
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Bu milleti tanıyıp esrarına dirliğin
Erene selam olsun, herkese merhabalar! .........Mikdadi
Sebil eder bu yolda karşılıksız kanını
Bilir öte dünyada şehitliğin şanını
Vatan-millet uğruna Allah için canını
Verene selam olsun, herkese merhabalar! ………Tahir Bulut
Der Mikdadi iş değil tekrarı hataların
Öyle yücelmeliyiz fevkinde çıtaların
Tarihinden ders alıp izini ataların
Sürene selam olsun, herkese merhabalar! .........Mikdadi
Şunu bil ki, Tahir'in kimseye olmaz kastı
Kim 'İNSANIM' diyorsa Odur hakiki dostu
Gönlünün hücresine kardeşlik-dostluk postu
Serene selam olsun,herkese merhabalar! ………Tahir Bulut
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal Yavuzoğlu 7. düeti Terörle mücadele
Oyunu biliyoruz, endişeli değiliz!
Oyun içinde oyun kura kura pekiştik
Kızgınız, çok üzgünüz pek neşeli değiliz
Kahpenin döllerini vura vura pekiştik! ...........Şair Mikdat Bal
Yıllar yılı terörle mücadele ederiz
Açılan yaraları sara sara pekiştik!
Yarım kalmaz gidişat hedefine ereriz
Azimli karar ile dura dura pekiştik! .........Yavuzoğlu
Bizlere başkasının olmadı bir yararı
Sözde dostlar aslında hep dokundu zararı
Bunu idrak edince verdik kesin kararı
Anlayıp esrarına vara vara pekiştik! ...........Şair Mikdat Bal
Bilinir müsebbibi lakin yolu pek uzun
Dosyaların üstünden kalkması lazım tozun
Çok yakındır devrilir aldığı sahte pozun
Diktikleri putları kıra kıra pekiştik! .........Yavuzoğlu
Çok yorulduk velakin usanmadık yılmadık
Kendimize güvendik kasavetli olmadık
Haini enseleyip öte yandan salmadık
Cürmünün hesabını sora sora pekiştik! ...........Şair Mikdat Bal
Dini imanı yokmuş vatanına kast eden
Ne haklı davası var nede haklı bir neden
Meydana çıktı kirli çamaşırlar aniden
Şer güden yüreğini yara yara pekiştik! .........Yavuzoğlu
Bu arada batının gerçek yüzünü gördük
Yıldırım olup çaktık birçok haini vurduk
Mekanlarını basıp yerle bir edip durduk
Onların inlerne gire gire pekiştik! ...........Şair Mikdat Bal
Vatanın ekmeğiyle suyuyla beslenerek
İğrenç yalanlarına kendince süslenerek
Halkın gözünden düşüp sürekli pislenerek
Hınzırların izini süre süre pekiştik! .........Yavuzoğlu
Hainler bu milleti bulamadı yanında
Gerçekler ayan oldu uyandı en sonunda
Verilen reçeteyi uyguladık anında
Acı zehri bal ile kara kara pekiştik! ...........Şair Mikdat Bal
Teröredir sözümüz destekçiler de dahil
Kendine gelmelidir teröre kanan cahil
Defolun gidin artık haram size bu sahil
Kara defterlerini düre düre pekiştik! .........Yavuzoğlu
Sözde müttefiklerin hilelerini sezdik
Niyetlerini bildik şifrelerini çözdük
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Uşaklarını bulup kafalarını ezdik!
Dostu da düşmanı da göre göre pekiştik! ...........Şair Mikdat Bal
Güzel günler gelecek izni ile Allah’ ın
Af edilmeyeceksin göğe çıksa da vah’ ın
Dönüp sana gelecek bize yaptığın ah’ ın
Yorgun yüreğimizi gere gere pekiştik! .........Yavuzoğlu
Mikdadi güvenim tam, milletime orduma
Çağırsalar koşarım bakmam bile ardıma
Gökte melekler bile koşar gelir yardıma
Biz bu işin hakkını vere vere pekiştik! ...........Şair Mikdat Bal
Yavuzoğlu bu vatan ne bölünür ne biter
İhanet edenleri bir sonsuzluğa iter
Başımdan intikamın siyah dumanı tüter
Hainleri yerlere sere sere pekiştik! .........Yavuzoğlu
Şair Mikdat Bal + Yavuzoğlu
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal + İ.Yavuzoğlu 8. Düeti İki ayak
Gürültünün her türü ağrıttı başımızı
Biraz dinlenmek için çıkıp da gezelim mi
Artık yeter diyerek bırakıp işimizi
Hainin yuvasını yakıp da bozalım mı? ......Şair Mikdat
Zamanı çoktan geldi yeter artık diyerek
Yılanın kafasına çöküp de ezelim mi
Tekbir sesleri ile hak emri dinleyerek
Yeni baştan her şeyi yıkıp da düzelim mi......Yavuzoğlu
İçi havayla dolu yuvarlak topmuş gibi
Nemelazım diyerek yolundan sapmış gibi
Kan deryasına doğru dalından kopmuş gibi
Kuru bir yaprak gibi akıp da yüzelim mi? ......Şair Mikdat
Azmış haşerelere sunmalıyız zehrini
Satılmış köpeklerin çekemeyiz kahrını
Göster artık Türkiye/m adaletli çehreni
Osmanlı arşivini bakıp da çizelim mi? .......Yavuzoğlu
Kimi ne oluyor der kimi bakar mal gibi
Kimi bildiğin kaık kimi kırık dal gibi
Şehadet şerbetini kimi içer bal gibi
Kalaylı sahanlara döküp de süzelim mi? ......Şair Mikdat
Kalleşliğin böylesi olmadı hiçbir dönem
Türk olmayan hiç kimse ülkeme vermez önem
Allahın izni ile zevale ermez hane/m
Kafayı deli balla çekip de sızalım mı? ..........yavuzoğlu
Kahpe batı sinsice besledi kalleşleri
Ancak biz uyanmışız bozulmuştur işleri
Çukurlara gömelim dağılmasın leşleri
Boş kalmasın arazi ekip de kazalım mı? ......Şair Mikdat
Liderler bir araya gelip toplanmalıdır
Şer odaklar devrede bu hesaplanmalıdır
Milli ruh coşku ile artık şahlanmalıdır
Tabutlarına çivi çakıp da dizelim mi? .......Yavuzoğlu
Her ne olursa olsun güvenliği sağlayıp
Bize çok çektirdiler şimdi onlar ağlayıp
Avlayıp hainleri bazısını bağlayıp
Boynuna bir zinciri Takıp da tozalım mı? ......Şair Mikdat
Birlik beraberlik var bu en yüce gücümüz
Düşman iyi bilmeli şiddetlidir öcümüz
Hazır kıta bekliyor ihtiyarı gencimiz
En zor bulmacaları söküp de çözelim mi.......Yavuzoğlu
Der Mikdadi istemem ne yaralı ne kayıp
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Hainleri süpürüp deliklere tıkayıp
Sebebi oldukları kan gölünde yıkayıp
Boynunu havlu gibi sıkıp da büzelim mi? ......Şair Mikdat
Yavuzoğlu kararlı tekrar ettim sözümü
Bir destur gelsin yeter hazırladım tezimi
Vatan için budaktan esirgemem gözümü
Bu dünya hayatından bıkıp da kızalım mı.......Yavuzoğlu
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal + Mustafa Kutlu Düet 2.
Mikdat Bal + Mustafa Kutlu Düet 2.
M-emleket tehlikede bazısı maval okur
Bütün olup bitenler moralimi bozuyor
Alçaklık hat safhada çukurdan daha çukur
Biz sustukça hainler şımarıyor azıyor............Şair Mikdat
M-isak-ı Milli dedik ayaklandı kahpeler
Eline kazma alan fitne fesat kazıyor
Artık herşey apaçık tarih oldu tapeler
Kalemler uluorta hainliği yazıyor.............Mustafa KUTLU
İ-nsanlıktan nasipsiz şımaran kahpe batı
Zerre kadar kalmamış ne çapı ne ebatı
Çıkarları uğruna körükleyip fesatı
Zalimi destekleyip kan gölünde yüzüyor............Şair Mikdat
U-sulca koynumuza bağdaş kurdu yılanlar
Tıkır tıkır işliyor defterde ki planlar
Avrupa denen deyyus Abd'li klanlar
Oturduğu adresten bize sınır çiziyor.............Mustafa KUTLU
Kaosa sürüklemek bunların niyetleri
Kahpenin doğurduğu piçtir hüviyetleri
İşledikleri cürmün alınır diyetleri
Bu caniler vampirler kan gölünde yüzüyor............Şair Mikdat
Savaşı başlatanlar silahı üretendir
Müslümanın üstünden yazılan bir bültendir
Adı Daiş, Pkk Figen veya Gülten'dir
Gavurun tohumları içimizde geziyor.............Mustafa KUTLU
Demokrasi düşmanı terörün sözcüleri
Kendimiz beslemişiz bu hain öküzleri
Çözüm adı altında oyaladı bizleri
Şimdi de devletimiz bu sorunu çözüyor............Şair Mikdat
T-üfeğin namlusunu çevirdiler bizlere
Hep batıyı gösterir bakılırsa izlere
Hadlerini bildirmek şart oldu densizlere
Her bir taşın altından bir ihanet sızıyor.............Mustafa KUTLU
A-rtık acımak yoktur bu hesap sorulacak
Görüldüğü her yerde alnından vurulacak
Allah’ın izni ile sonuca varılacak
Yaşasın Mehmetçiğim köklerini kazıyor............Şair Mikdat
A-h güzel ülkem benim çivini çıkardılar
Dört yanını ateşle cendereye aldılar
Kuzuları bağlayıp köpekleri saldılar
Onların havlaması beni hepten üzüyor.............Mustafa KUTLU
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Dağıtmalı yıkmalı bunların yuvasını
Vatana göz dikenler alırlar havasını
Kazanacak milletim bu haklı davasını
Sabır bir yere kadar uzuyor da uzuyor............Şair Mikdat
F-elaket baronları bu oyun burda tutmaz
Karanlıklar delindi güneş geldi, gün batmaz
Millet uyandı artık boyun eğmez kül yutmaz
On beş Temmuz misali darbeleri eziyor.............Mustafa KUTLU
İnşaAllah bu sefer son noktayı koyarız
Terör denen illetin gözlerini oyarız
Savunmamızı vacip chadı farz sayarız
Şair BAL’ı böylece imbiğinden süzüyor............Şair Mikdat
A-llah'ın yardımıyla tükenecek acılar
Top yekün bir olduk mu deva bulur sancılar
Lütfen buna inanın kardeşlerim bacılar
Güzel günler yakındır KUTLU bunu seziyor
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal + Mustafa Kutlu Düet 3.
Bir varmış bir yokmuş başlar hikaye
Kuşlar gibi öttük, nesil bozuldu!
Maksatta bu imiş hayal sermaye
Masal diye yuttuk, nesil bozuldu! ..........Şair Mikdat Bal
Doğruyu gerçeği yazmadı kitap
Yalanlara çattık, nesil bozuldu!
İyiye güzele değmedi hitap
İnsanlığı sattık, nesil bozuldu! ............ Mustafa KUTLU
Uyansak hoş olur geç değil hala
Şu nesli sevketsek doğru bir yola
Kara bir kargayı kondurduk dala!
Onu rehber tuttuk nesil bozuldu! ..........Şair Mikdat Bal
Ali topu attı, Ayşe ip atla
Çiçeğin böceğin gününü kutla
Ganyanla, totoyla, autla, şutla
Günü akşam ettik, nesil bozuldu! ............ Mustafa KUTLU
Hiç tanıştırmadık İlahi nurla
Oyunlar oynattık kart ile zarla
Sevinip durdular hayali karla
Birbirini üttük nesil bozuldu! ..........Şair Mikdat Bal
Darada noksanı saymadık hile
Haramı hüpledik hak bile bile
Mafyası, dramı, pembesi ile
Dizilerde yittik, nesil bozuldu! ............ Mustafa KUTLU
Geceli gündüzlü fitne saldılar
Mafya babasını örnek aldılar
Büyüyünce onlar gibi çaldılar
Önlerine attık nesil bozuldu! ..........Şair Mikdat Bal
O şucu bu şucu böldüler bizi
Üç kuruş vererek aldılar bizi
Marshall yardımıyla çaldılar bizi
Süt tozunu tattık, nesil bozuldu! ............ Mustafa KUTLU
Organik bir şey yok her şey bayağı
Yedikleri zehir içtiği ağı
Ne idüğü belli olmayan yağı
Yemeklere kattık nesil bozuldu! .......... Mikdat Bal Şair
Boş işin altını çizdik kalınca
Dünyevi zevkleri rehber kılınca
Mananın yerini madde alınca
Maddiyata taptık, nesil bozuldu! ............ Mustafa KUTLU
Masallar anlattık dillerimizle
Hiç ilgilenmedik döllerimizle
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Çocuklarımızı ellerimizle
Tehlikeye ittik nesil bozuldu! ..........Şair Mikdat Bal
Besmelesiz işler argolu yaşam
Gelene eyvallah gidene paşam
Saygı yok sevgi yok pis giyim kuşam
Modernizme battık, nesil bozuldu! ............ Mustafa KUTLU
Mikdadi geçirdik boşa zamanı
Tercüme ederek birçok romanı
İkinci plana attık imanı
manen hepten bittik nesil bozuldu! ..........Şair Mikdat Bal
Kur-an'ı rahleden kaldırdık rafa
KUTLU der cinciden bekledik şifa
Cahiller hükmetti alim arifa
Yanlış yöne gittik, nesil bozuldu! ............ Mustafa KUTLU
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal +Ali Osman Arslanoğlu Düet 3.
Bütün şer odakları dinsizi imansızı
Aynı dili kullanıp üstümüze geliyor,
Onun bunun uşağı vicdansızı kansızı
Türkiye aleyhine aynı şeyi diliyor! ........Şair Mikdat
Doğudan en batıya kuzeyden en güneye
Müslüman öz yurdunda esir düşüp ölüyor,
Yaşanan bu olaylar, zannetmeyin kinaye
Batı denen düzenbaz ''sen ben'' diye bölüyor........Arslanoğlu
Ülkemize biçilen dar kaftanı giydirip
Korkutup yıldırarak bize boyun eğdirip
Sonra da alnımızı yere kadar değdirip
Bilmezler ki bu Türkler Allah için kılıyor! ........Şair Mikdat
Yüz yıllık esaretin bitmesine beş kala
''Daiş'' denen örgütü sundular üst akıla,
Her yanı çevirdiler virane taş çakıl'a
Abd ve itleri katıksız kan soluyor......... Arslanoğlu
Cahil kalan bu ümmet el sözüne bakmakta
Fitnelerin her türü içimiden çıkmakta
Birbirine düşmüşüz sürekli kan akmakta
Tesadüf değil bunlar hep müslüman ölüyor! ........Şair Mikdat
Seneryo sahipleri, salınca hainleri
Mesken tuttu pkk hendek çukur inleri,
Dahası, ahlaksızı riyakar kâhin'leri
Yapılan kahpeliğe bıyık altı gülüyor.........Arslanoğlu
Bu millet uyanıktır aslında geri değil
Bilir ki batı hain sözünün erideğil
Artık birlik zamanı kavganın yeri değil
Orta doğu yangını kapımızı çalıyor! ........Şair Mikdat
Suriye'de, Irakta tecavüzden tacize
Herkesi lekeleyip düşürdüler acize,
Ey Allahım gör artık güç kuvvet ver sen bize
Bu kutsal topraklarda kötü şeyler oluyor......... Arslanoğlu
Sözde müttefikimiz işi alır yavaştan
Aslında harp açtılar bizlere yeni baştan
Kahpe batı korkaktır anlamazlar savaştan
Maşa kullanır çünkü onlar bizi biliyor! ........Şair Mikdat
Bir yanda
Çırpınıyor
Oturdum
Dedim ki

kan akıyor bir yanda salya irin
mü'minler ellerinde kafirin,
tefekküre düşündüm derin derin
bunca olay neden bizi buluyor......... Arslanoğlu

Der Mikdadi hainler pis dilleri sarkıyor
Don etekle geziyor Mehmetçikten ürküyor
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Üst akıl denen namert çekiniyor korkuyor
Yürüyen Türkiyenin ayağını çeliyor! ........Şair Mikdat
Her yolu deniyorlar evre evre ilk önce
Bazen hedef ibadet, bazen ise eğlence,
Arslanoğlu hainler bir araya gelince
Kudurmuş köpek gibi etrafını dalıyor......... Arslanoğlu
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal +Tahir BULUT düeti
Şer güçler bizlere kumpas kurdular
Her şeyi deniyor, deniyor gardaş!
Kahpece sinsice yine vurdular
İçimiz yanıyor, yanıyor gardaş.........Şair Mikdat Bal
''Amerika'' denen uçkuru çözük
Bizi ne sanıyor, sanıyor gardaş
Ne kural tanıyor ne kanun-tüzük
Kanımız donuyor,donuyor gardaş....Tahir BULUT
İçimiz acıyla dolduruluyor
Gencecik fidanlar öldürülüyor
Goncalar açmadan solduruluyor
Ocaklar sönüyor, sönüyor gardaş.........Şair Mikdat Bal
Türkiye dünyanın gözde arsası
Burada kurulur savaş borsası
Batı'yı diyorum, sözün kısası
Dünyayı yonuyor, yonuyor gardaş.....Tahir BULUT
Şanlı tarihine bakıp da Türk’ün
İttleri peşine takıp da Türk’ün
Her taşın altından çıkıp da Türk’ün
Sabrını sınıyor, sınıyor gardaş.........Şair Mikdat Bal
Bugün düşman, bak şu dünün dostuna
Bilmem bize bu dünyanın kasti ne
Bu kadar kan-revan,irin üstüne
Yine de dönüyor, dönüyor gardaş.......Tahir BULUT
Maşa kullanırlar kalınca zorda
Tarihten bir kuyruk acısı var da
Bu millet onları her halükarda
Savaşta yeniyor, yeniyor gardaş.........Şair Mikdat Bal
Soyu, Mussolini veyahut Hitler
Meydanı boş bulmuş, havlıyor itler
Yakındır, ortaya çıkar yiğitler
Kainat tanıyor, tanıyor gardaş........Tahir BULUT
Yine aynı şartlar aynı faktörler
Bizi çöktürecek sanır bu körler
Aynı oyun için başka aktörler
Sahneye konuyor, konuyor gardaş.........Şair Mikdat Bal
Bakanımız Soylu, Süleyman adı
Herkesiz gönlünde alidir yadı
Kahpe teröriste onun tokadı
Şiddetle iniyor, iniyor gardaş........Tahir BULUT
Allah kuvvet versin gözümüz onda
Kahpe canavarlar boğusun kanda
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Teröristler imha olduğu anda
Acımız diniyor, diniyor gardaş.........Şair Mikdat Bal
Aldatmasın Noel Baba külahı
Ölüm-zulüm kusan onun silahı
Sahtedir feryadı, sahtedir ahı
Yalandan kınıyor, kınıyor gardaş......Tahir BULUT
Teröristler gidip kalır onlarda
Her türlü imkanı bulur onlarda
Katiller baştacı olur onlarda
Hapse mi konuyor, konuyor gardaş? .........Şair Mikdat Bal
Tahir, bu asırda bunlar hak mıdır
Acep bebelerin karnı tok mudur
Sineme saplanan kanlı ok mudur
İçerim kanıyor, kanıyor gardaş.........Tahir BULUT
Mikdadi şehitler yakıyor bizi!
Gözlerimiz yaşlı gönülde sızı
Minnetle şükranla bu millet sizi!
Rahmetle anıyor, anıyor gardaş.........Şair Mikdat Bal
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal Ali Osman Arslan 1. düeti
Anadolu insanı katakulliye gelmez!
Dürüsttür, erdemlidir dinlemez yalanları
Sadıktır vefakardır hiyanet nedir bilmez
Sevmez günahı kadar sahtekar olanları! .......Mikdadî
Malazgirt'ten bu yana eğilmedi başımız
Ereni ermişiyle yad eder ölenleri,
Vatandı her şeyimiz ekmeğimiz aşımız
Sevmedi hiç bir vakit haince planları....... Ali Osman Arslan
Kendi düşer içine gayrına kuyu kazan!
Yediden yetmişine genç ihtiyar kız kızan
Öyle mübarek millet yeniden destan yazan
Tehlike sezilince doldurdu alanları............Mikdadi
Doğusu batısıyla Türk adıyla bir oldu
Asya'dan Avrupa'ya bir boşalıp bir doldu,
Bin yıllık serüvende bitkin düştü yoruldu
Zor bela savuşturdu işgalci yılanları....... Ali Osman Arslan
Bizi tanımadılar sandılar ki uyurduk
Ölürüz vatan için, meydanlara buyurduk
İçteki hariçte ki düşmanlara duyurduk
Uyardık evvel Allah gaflete dalanları............Mikdadi
Çanakkale Sakarya Kıbrıs'tan tut, ta garba
Urfa'sın dan Fırat'a Tikrit Trablusgarb'a,
Musul Kerkük Hayfa’da zulüm estiren zorba
Dün gibi hafızamda haçlının talanları........ Ali Osman Arslan
Vatan mevzubahisse yanyana geliyoruz
Bu harika bilinci tarihten alıyoruz
Dostu da düşmanı da çok iyi biliyoruz,
İtleri üstümüze besleyip salanları..................Mikdadi
Beş bin yıllık tarihin sahibidir Türk halkı
Hiç bir ölçü tartamaz gönlünde ki ahlakı,
Gencinin yaşlısının öyle bir huyu var ki
Elleri kanda olsa affetmez bölenleri.......... Ali Osman Arslan
Hem maddî hem manevî birikimimiz vardır
Şaha kalkmış bu millet haine dünya dardır
Bizden hak edeceği sadece bir mezardır
Dünya seyretsin artık çukura dolanları..................Mikdadi
Bursa'dan Manisa'ya Amasya'dan Çoruma
Nevşehir'den Niğde'ye Kars Ardahan Kırım'a
Laz'ın dan Çerkez'ine Ermeni'den U-rum'a,
Binlerce selam olsun Türk’ü dost bilenleri...........Ali Osman Arslan
Hiç bir güç bu milleti yolundan döndüremez
Essin kahpe rüzgarlar bu nuru söndüremez
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Birlik olduktan sonra hiç kimse sindiremez
Kardeşlik sevgisini gönlünde bulanları..................Mikdadi
Hainlik sanat olmuş, riyakarlık zanaat
Kimisi Gülen bir yüz, kimisi ağlayan zat,
Al birini çal taşa, ötekini kaldır at
Bu millet bilir artık ağlayıp gülenleri...........Ali Osman Arslan
Der Mikdadi söyleştik hissederek görerek
Hainleri püskürttük inlerine girerek
Rahmet ile anarak haklarını vererek
Şehadet şerbetini içerek ölenleri..................Mikdadi
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal ali Osman Arslan düeti 5.
Ezandan rahatsızmış ya bakın şu kancığa
Bu ülkeden def ol git, Türkiyedir burası!
Ezanlar susturulsun der açıktan açığa
İtleri taşlamanın artık geldi sırası! .............Şair Mikdat Bal
Eceli gelen köpek cami duvarı demez
İşermiş çünkü bunlar kutsiyet fukarası,
Ezan-ı Muhammede hiç tahammül edemez
Kaşıdıkça kanarmış mayasırlı y/arası............Ali Osman Arslan
Yıllarca ülkemizi bıraktılar ezansız
Unutmaz Türk milleti çünkü değil izansız
Dinsizlerin hakkından ancak gelir imansız
Onları teskin eder sarhoşların narası! .............Şair Mikdat Bal
Ne müslüman ne kâfir tek bildiğim münafık
Ha bir de işi gücü zevk-i sefa, zina, ç.k
Kimden alır bu aklı kime güvenir kancık
Hoşgörüden habersiz âlemin yüz karası............. Ali Osman Arslan
Meydanı boş bırakmaz yiğit oğlu yiğitler
Miadını doldurmuş bu yavşaklar bu bitler
Bilinen gerçek şu ki ezana havlar itler
Duyunca şeytan kaçar alır ona sarası! .............Şair Mikdat Bal
Bu aziz Türk milleti onun gibi çirkefe
Emin ol pirim vermez anında koyar def'e,
Bu ceza yetmez ama gönül ister gergefe
Gerdirip yakmalıdır cayır cayır çırası.............. Ali Osman Arslan
Bu devletin “MAL”ına neden verelim zarar?
Yakmaya ne gerek var başka bir işe yarar
Bir yetkiliden duydum damızlık kısrak arar
Aşkla onu bekliyor karacabey harası! .............Şair Mikdat Bal
Üstat kimdir bu meczup anlat ta öğrenelim
Bu aşifte her kimse birlikte iğrenelim,
Eğer izin verirsen sırasıyla binelim
At gibi her bir yanı yağır tutsun yarası............... Ali Osman Arslan
Der Mikdadi adıyla kirlenmesin diliniz
Sadece bir soysuzdur bu kadarı biliniz
Güzelce eğerleyin ağırmasın beliniz
Binicilik güzeldir ecdadımın mirası! .............Şair Mikdat Bal
Arslanoğlu ne vakit bu milletin başına
Bir iş gelse y/ürüyor öz bacı kardaşına,
Bunlar için hak hukuk inan artık boşuna
Olmaz olsun Sera'sı ölçü tartı darası.............. Ali Osman Arslan
Şair Mikdat Bal
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Mikdat Bal
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A-mikdat Bal ali Osman Arslan düeti 6.
Mikdat Bal ali Osman Arslan düeti 6.
Kendini şair sanıp tenkit eden ukala
Aldığı nefes kadar yazanları üzüyor!
Maazallah aklınca yanlış bulsa mesela
Tashih edeyim derken kafiyeyi bozuyor……Şair Mikdat Bal
Yetmiş iki milletin buçuk küsur çeyreği
''Şairim ben'' diyerek ortalıkta geziyor
Ar edebi unutup fıtratının gereği
Yalan yanlış bilgiyi sayfa, sayfa diziyor……..Ali Osman Arslan
Cahillerle uğraşmak ne demektir bana sor
Eşekleri ağaca çıkartmaktan daha zor
Algılaması noksan hem sağırdır hem de kör
Ne görür ne de duyar, dokunarak seziyor……..Şair Mikdat Bal
Yüklenince üstüne bağırır ciyak, ciyak
Her bir yanı titriyor sanki dersin kırk ayak
Şiddeti sevmesem de bunların hakkı dayak
El işte göz oynaşta yedi yetmiş süzüyor………...Ali Osman Arslan
Kaba saba davranır sebepsiz yere çatar
Yazdığını beğenmez üstelik çamur atar
Bence böyleydi deyip pişmiş aşa su katar
Saçma sapan anlamsız acı yorum yazıyor………Şair Mikdat Bal
Ne yapmalı bunları körpecik dana gibi
Güz ayında gereksiz bahçede vana gibi
Altı Bulgar üstü Rus meşhur Ivana gibi
Höt deyince lebleri leb demeden büzüyor…………Ali Osman Arslan
Geçen gün bu alemde rastlamıştım birine
Dedi büyük şairim hem gerine, gerine
Kalkıp caka satıyor yılların şairine
Haddini bildirince sinirlenip kızıyor………Şair Mikdat Bal
Bütün derdi fit fesat dedi kodu gammazlık
İp üstüne un serip un üstünde cambazlık
Ehil desem şık durmaz işi gücü aymazlık
Hasılı bir şekilde hortlak gibi geziyor………….Ali Osman Arslan
Böğürür dana gibi anlamaz serenattan
Dediğim dedik deyip vazgeçmiyor inattan
Ne yol bilir ne yordam ne de bilir sanattan
Şah eser olan resme kalkıp bıyık çiziyor………Şair Mikdat Bal
O kadar haşindir ki yerli yersiz saldırıp
Bencilliği yüzünden muhabbeti öldürüp
Kibrinden kafasını yukarıya kaldırıp
Kocamış camız gibi çamurlarda yüzüyor………Ali Osman Arslan
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Tevazu bir erdemdir kendimi asla övmem
Tenkitlere açığım ukalalığı sevmem!
Hak edeni haklarım sebepsiz yere dövmem
Mikdadi bu tipleri böcek gibi eziyor……..Şair Mikdat Bal
Arslanoğlu velhasıl bunlara karnım toktur
Gerçekleri yazarken hiçbir çekindim yoktur
Aslında çok az dedim daha diyecek çoktur
Kısa keselim artık yoksa sözler uzuyor………..Ali Osman Arslan
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal Ali Osman Arslanoğlu 4. düet
Kurulmuş robot gibi ne gelişip alışır!
Gülünç duruma düşer tezinden tanırsınız,
Kendince insanları kandırmaya çalışır!
Maskesi çok saydamdır yüzünden tanırsınız.........Şair Mikdat Bal
Bakınca sıfatına rengini belli eder
Yüzünde ki mimikten gözünden tanırsınız,
Sormadan meşrebini vallahi sizdenim der
Ajandası adresi gizinden tanırsınız............ Ali Osman Arslan
Sürekli mekik dokur ne ondan ne bundandır!
Hem alçaktır hem çukur ne cindir ne insandır,
Yalan der, maval okur, her dem feryat basandır
Bu tarif kitabîdir, sözünden tanırsınız! ............Şair Mikdat Bal
Bazen kervancı başı, bazen ise kuyruğu
Her yeri ayrı oynar bazen olur bir kuğu,
İblis'ten almaktadır direktifi, buyruğu
Havasından suyundan tozundan tanırsınız............ Ali Osman Arslan
Şeytan mütemadiyen dolaşıyor kanında
Sinsidir, fırsat kollar seni satar anında,
Bukalemun, ahtapot sıfır çeker yanında
Renkten renge geçerken hızından tanırsınız.........Şair Mikdat Bal
Bir şucudur bir bucu görürsünüz her safta
Bakışı fıldır fıldır döner durur etrafta,
Yalnızken somurtkandır birlikken fotoğrafta
Kaçamak süzüşünden pozundan tanırsınız............ Ali Osman Arslan
Mesleği çark etmektir tükürdüğünü yalar
Sıkıştığı hallerde ya saldırır ya dalar,
Geçtiği yer kirlenir sürekli pislik salar
Bir salyangoz misali izinden tanırsınız.........Şair Mikdat Bal
Akşamı rakı içer gün doğarken zemzem, su
''Vatan Millet Sakarya'' türküsüdür kâbusu,
Çok sever ikircikli vekil, vâli, mebusu
Duvarda ki muhalif sazından tanırsınız............ Ali Osman Arslan
Görür görmez anlarsın adam olmadığını
Senin kutsallarını mühim bulmadığını,
Sahtekar olduğunu namaz kılmadığını
Pantolon paçasından dizinden tanırsınız.........Şair Mikdat Bal
Görünüşte müslüman özündeyse riyakar
Dili Allah dese de yüreğinde şeytan var,
Saat zaman farketmez her fırsatta can yakar
İğnesi ipliğinden bezinden tanırsınız............ Ali Osman Arslan
Takiyede eşsizdir puştun önde geleni
Korkak olduğu için saldırmıyor aleni
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Kendine bayrak eder bir olayda öleni
Gösterdiği yapmacık hüzünden tanırsınız.........Şair Mikdat Bal
Dostlarıyla buluşup yalnız kaldığı vakit
Kendi aralarında deyip güldüğü vakit
Ülkemiz bir belaya düçar olduğu vakit
Neşesi sevincinden hazından tanırsınız............ Ali Osman Arslan
Der Mikdadi, riyakar utanmadan sırıtır
Alttan üstten alarak işlerini yürütür,
İsteksiz görünüp de cilvelenip kırıtır
Gösterdiği çabadan nazından tanırsınız.........Şair Mikdat Bal
Arslanoğlu anlat sen dilinin döndüğünce
Son bir defa tarif et ''münafığı'' narince,
Dokundur hak sözünü hafiften ince ince
Karnının ağrısını gazından tanırsınız............. Ali Osman Arslan
Mikdat Bal + Ali Osman
Mikdat Bal
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A-mikdat Bal İsmail Yavuzoğlu Ramazan muhabbeti
Çağ atladık teknikte
Kullanmakta sakarız
Bir göz attım, piknikte
Hala tezek yakarız……...Mikdadi
Çağı doladık ipe
İşimize bakarız
Kimimiz biner cip’e
Ona bir kulp takarız………İ.Yavuz
Fevridir çıkışımız
Sahtedir nakış’ımız
Keskindir bakışımız
İşimize bakırız……...Mikdadi
Havalı yapımız var
Gururla ördük duvar
Soğudu bizden civar
Köprüleri yıkarız………İ.Yavuz
Hakşinas duvar örmez
Kendini üstün görmez
Bu karışıklık sürmez
Bir düzene sokarız……...Mikdadi
Muhabbet var burada
Hem denizde karada
Yıkanırız arada
Ondandır hoş kokarız………İ.Yavuz
Sonradan görenlerin
Havaya girenlerin
Haksızca yerenlerin
Kulağını bükeriz……...Mikdadi
Cesurdur duruşumuz
Muhkemdir vuruşumuz
Yoksa da kuruşumuz
Biçmeden de ekeriz………İ.Yavuz
Nerden aldık ihale
Koltuklu olmuş “hale”
Geldik öyle bir hale
Rahattan da bıkarız……...Mikdadi
Zorluk eskiden idi
İnsanlar rahat şimdi
Ne tükenmez ilimdi
Her alanda şakırız………İ.Yavuz
Taklitçi olmuş avam
Ne ayar var ne kıvam
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Ederse böyle devam
Doğru yoldan çıkarız……...Mikdadi
Karadeniz insanı
Sevecendir lisanı
Dünyayı sardı san’ı
Hak önünde çökeriz………İ.Yavuz
Kul çökmez deve çöker
Rabbine boyun büker
Dua eder dil döker
İhlas ile okuruz……...Mikdadi
Fıkralar yaşanmalık
Silahlar kuşanmalık
Nara’lar boşanmalık
Bunlar yoksa sekeriz………İ.Yavuz
Güzel fıkra derler de
Ancak silah erlerde
Olmayacak yerlerde
Hep naralar çekeriz ……...Mikdadi
Bulaşmasın kimseler
Tokatlanır enseler
Pişman olup dönseler
Eserini dikeriz….………İ.Yavuz
Şiddeti etmem teşvik
Mazluma karşı müşfik
Hem arkadaş hem refik
Hem Bal’ız hem şekeriz……...Mikdadi
Gurbetçi olduk yekun
Bize yaraşmaz sukün
Lazlar gelince çökün
Şom ağzı da tıkarız………İ.Yavuz
Garibanın yanında
Durmak Laz’ın şanında
Her haksızlık anında
Şimşek gibi çakarız……...Mikdadi
Kemençeyi horonu
Kimse unutmaz onu
Küçümserlerse bunu
Kafasına kakarız…..……İ.Yavuz
Kin ve nefret güdenin
Sağda solda ötenin
Namussuzluk edenin
Dişlerini dökeriz……...Mikdadi
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Sağduyulu halkımız
Yerde kalmaz hakkımız
Adildir evrakımız
İnsanlığa tekeriz…………İ.Yavuz
Kimse hayal kuramaz
Karşımızda duramaz
Ayrık otu yaramaz
Köklerini sökeriz……...Mikdadi
Mikdat Bal
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A-mikdat Bal İsmail Yavuzoğlu sahur muhabbeti
Öyle bir tavır takın, gören gıpta eylesin
Özün sözün bir olsun okuyan yanılmasın!
Adın anıldığında herkes hayır söylesin!
Öyle bir ışık yak ki rüzgarla sönülmesin! ...........Mikdadi
İçin dışın bir olsun insanlığa örnek ol
Kişilik yüce kavram kenara konulmasın
Kucakla etrafını güven veren dernek ol
Kararlı istikrarlı hakikat yenilmesin………..Yavuzoğlu
Adam dediğin adam güvenilir kişidir
İki de bir çark etmek döneklerin işidir
Hıyanette bulunan iblisin kardeşidir
Söz verildiği zaman bir daha dönülmesin! ...........Mikdadi
Büyüğünü tanıyan küçüğünü koruyan
Kandilde Bayramlarda akrabayı arayan
Aranan biri olup her bir işe yarayan
Arkandan merhametsiz biriydi denilmesin……..Yavuzoğlu
Arkadaş bu devirde insanlık kalmış lafta
Bulursun bu tiplerden bazen birinci safta
Sakal şalvarı tamam gerçekte cahil softa
Dikkatli davranmalı zahire kanılmasın...........Mikdadi
Komşusu hasta iken ziyaretine giden
Elinden geldiğince düşküne yardım eden
Doğru dürüst bir insan aramaz başka neden
Yardımcı olmak gerek vicdanlar sinilmesin………..Yavuzoğlu
Hem akraba hem dosta komşuya varmak lazım
Dert varsa keder varsa yarayı sarmak lazım
Temennimiz öyledir arayıp sormak lazım
Kendini beğenenden komşuluk onulmasın! ...........Mikdadi
Nemelazım demeden duyarlı olsa insan
Sünnet ile uyumlu ağızdan çıksa lisan
Art niyet taşımadan her işi olsa asan
Garibanın sırtına ne olur binilmesin……….Yavuzoğlu
Dinimizin kadrini ah keşke bilebilsek
Yetimin garibanın yaşını silebilsek
Şu yalancı dünyada beraber gülebilsek
Gönüller sıcak olsun üşüyüp donulmasın! ...........Mikdadi
Başkasının malına namusuna bakmayan
İğneli kelamlarla yürekleri yakmayan
Fesat fitneden uzak yuvaları yıkmayan
Dedikodu yaparak aleme sunulmasın……….Yavuzoğlu
Der Mikdadi yürekte fedakarlık olmalı
Er olan insanlığın caddesinde kalmalı
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Hep bana dememeli orta bir yol bulmalı
Keserin sapı gibi kendine yonulmasın! ...........Mikdadi
Yavuzoğlu sözlerin gerçek olsun hayatta
Hayat ne sunar bilmem taze olur bayatta
Kimi çadırda yaşar kimisi lüks bir yat’ta
Her şeyin hesabı var yok diye sanılmasın……..Yavuzoğlu
Ozan Mikdadi + İsmail Yavuzoğlu
Mikdat Bal
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A-mikdat Bal Tahir Bulut Dertleşmesi
Mikdat Bal Tahir Bulut Dertleşmesi
Sözde Akademisyen aslında kara cahil
Nice satılmış zevat, yaşıyor ülkemizde!
Eloğlunu savunur ülkesine müdahil!
Haddini hududunu aşıyor ülkemizde! .......Şair Mikdat Bal
Bizde ''AYDIN'' diyorlar ülkesine sövene
Onun ismi şiştikçe şişiyor ülkemizde
Nobel'i veriyorlar haçlıları övene
Her biri bir kanalda coşuyor ülkemizde... Tahir BULUT
Elin taşeronları sanırsın kapı kulu
Emperyalist güçlerin sanki beşinci kolu
Gündeme getirilen konular fitne dolu
Müzmin hassas yarayı kaşıyor ülkemizde! .......Şair Mikdat Bal
Maalesef durum vahim,saman karışmış sapla
Korkarım selamete varılmaz bu nisapla
Ben rakamı vereyim üstesini hesapla
Yüz kişiye bir 'AYDIN' düşüyor ülkemizde... Tahir BULUT
Fit verip aymazları caddelere sürerek
Polemikler yaparak insanları gererek
Boş tava boş tencere ellerine vererek
Hakikatte “maklûbe” pişiyor ülkemizde! .......Şair Mikdat Bal
Kimi hoca görünüp kandırdı bizi dinle
Kimi de 'cahil' deyip maytap geçer seninle
Her biri bir Brütüs, söylüyorum yeminle
Arkadan hançerleyip deşiyor ülkemizde... Tahir BULUT
Öyle enteller çıkmış kendi halkına söven
Ecdadı yargılayıp teröristleri seven
Sevgi saygı azalmış kalmadı eski güven
Gönüller bu sayede üşüyor ülkemizde! .......Şair Mikdat Bal
Allah meleklerini taksa da peşimize
Müslüman’la bir olmak gelmiyor işimize
Günahlar bomba olup yağıyor başımıza
İnsanlar buna niye şaşıyor ülkemizde...

Tahir BULUT

Akademik çalışma yapacakları yerde
Birçoğunu bulursun alçaklıkta ve şerde
Bu kahpeler bizleri düşürmek için derde
Her puştluğun peşine koşuyor ülkemizde! .......Şair Mikdat Bal
Oysa ki, ta ezelden belliydi bu hususlar
Tarih yazmıştı fakat sayfalarda mahpuslar
Şimdi Kozmik Oda'da cirit atan casuslar
Altımıza mayını döşüyor ülkemizde...
Tahir BULUT
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Der Mikdadi bu millet ne şanlı ne büyüktür
Vatan sahipsiz değil kargalara yer yoktur
Üç beş soysuz ne yazar bizde kahraman çoktur
Nice münevverler var ışıyor ülkemizde! .......Şair Mikdat Bal
Tahir, dilin döndükçe söylersin bildiğini
Tükrüğünü yalamaz, yazmazsın sildiğini
Allah'ım göstermesin Türk'ün yenildiğini
Artık sabırlar doldu, taşıyor ülkemizde...
Mikdat Bal
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Tahir BULUT

a-Mikdat Bal ve Gülden Taş.... 2. Düeti
Sazı asıp susar bazı ozanlar!
Yorulanın bahanesi sorulmaz!
Sözü biter gece gündüz yazanlar
Durulanın bahanesi sorulmaz! ..........Şair Mikdat BAL
Türkü türkü ağıt yakmış sazına
Hakikati söyler dostun yüzüne
İrfan ekmiş gönüllerin düzüne
Kırılanın bahanesi sorulmaz! ........Gülden TAŞ
Caht eder de, sebat etmez inata
Kamyon değil galip gelse bin ata
Yunus gibi aşk ile bu sanata
Vurulanın bahanesi sorulmaz! ..........Şair Mikdat BAL
Bazıları var ki bir kahır gibi
Edasına baksan çok mahir gibi
Şairliği bilmez bir şair gibi
Var olanın bahanesi sorulmaz! ..........Gülden TAŞ
Gerçekleri çekinmeden yazıp da
Hainlere aymazlara kızıp da
Ülke için moralini bozup da
Gerilenin bahanesi sorulmaz! ..........Şair Mikdat BAL
Kayadan ağırdır vakurlu o baş
Söz olur baş yarar kalkmaz yerden taş
Sabır dedikleri en ağır kumaş
Sarılanın bahanesi sorulmaz! ........Gülden TAŞ
Azarlanır hem azman hem cüceden
Şairlerin günü başlar geceden
Haklı haksız yazdığı her heceden
Sorulanın bahanesi sorulmaz! ..........Şair Mikdat BAL
Alemi deryada bir fani kulum
Aklımdan çıkmıyor onadır yolum
Güruhta cümlesi sancıyor solum
Sürülenin bahanesi sorulmaz! ..........Gülden TAŞ
Gece gündüz havanda su dövülür
Bu vatanda ecdadımız sövülür
Doğru diyen dokuz köyden kovulur
Yerilenin bahanesi sorulmaz! ..........Şair Mikdat BAL
İtibar edilmez mal mülk, kat yata
Kemik mi atarlar havlayan ite
Günü gelen biner o tahta ata
Dürülenin bahanesi sorulmaz! .........Gülden TAŞ
Nefesleri ala-vere bitirip
İşlerini son noktaya götürüp
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Ağa gibi baş köşeye oturup
Kurulanın bahanesi sorulmaz! ..........Şair Mikdat BAL
Can alır can verir hançeri keskin
Hazıra konmaktır yatıyor miskin
Sebebi bilinmez herkese küskün
Darılanın bahanesi sorulmaz! ...........Gülden TAŞ
Der Mikdadi son yolculuk sal ile
Boğoşurken bin bir türlü hal ile
Göç etmeden bir kavanoz Bal ile
Karılanın bahanesi sorulmaz! ..........Şair Mikdat BAL
Gülden der açılmaz bağbansız güller
Gün gelir kapanır şakıyan diller
Biter vaktı zaman gurbeti yollar
Varılanın bahanesi sorulmaz! ......Gülden TAŞ
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal Yavuzoğlu 5. düeti
İnsanlık uçurumun kenarına yaklaştı
Bela inmek üzere azıyor şımarıklar
Canavarlar birleşip bir biriyle koklaştı
Sahipsiz mazlumları eziyor şımarıklar......Şair Mikdat Bal
İnsanlıktan ne varsa ayak altına düştü
Zayıfları vurarak üzüyor şımarıklar
Çıkar için zalimler üzerine üşüştü
Vicdanın mezarını kazıyor şımarıklar..........Yavuzoğlu
Zevk alır bu leşçiller mazlum kanı akarken
Vicdanları kaskatı, tek gördüğü çıkarken
Bir tarafı sömürüp, bir tarafı yıkarken
Yeni yol haritası çiziyor şımarıklar......Şair Mikdat Bal
Bu çağda bu vahşetin adını ne koyalım
Bir olsun Müslümanlar şer gözünü oyalım
Yapılan zulümlerin hangisini sayalım
Dünyanın dengesini bozuyor şımarıklar.............Yavuzoğlu
Onları dost görenler perişandır pişmandır
Dün neyse bu gün de o, düşman yine düşmandır
Farkı varsa semirmiş şimdi daha şimandır
Kendi pisliklerinde yüzüyor şımarıklar.............Şair Mikdat Bal
Bir lider gerekiyor insanlığı toplayan
Bir vicdan gerekiyor her zulümde hoplayan
Hemen kol kanat olup mazlumları kaplayan
Bize bundan dolayı kızıyor şımarıklar................Yavuzoğlu
İnsan hakları deyip sözlerini süsleyip
Bir yandan bizden kaçan köpekleri besleyip
Gerektiği her anda komut verip sesleyip
Onları dalsın diye çözüyor şımarıklar.............Şair Mikdat Bal
Kadın çocuk demeden masum insana kıyan
Fitnenin fetvasını gafil düşüp okuyan
Kafirlerde insaf yok uyan Müslüman uyan
Gafletini anında seziyor şımarıklar...............Yavuzoğlu
Bu kahpeler korkaktır maşayla eder cengi
Küfürde ülkemizde çoktur onların dengi
Aynı bize benziyor dili, kılığı, rengi
İçimize hileyle sızıyor şımarıklar.............Şair Mikdat Bal
Kutsal Kur’ ana uyup sarılmadık ipine
Nasılda aldanmışız zalimlerin tipine
Zehrini dirhem dirhem insanlığın küpüne
Yüzümüze gülerek süzüyor şımarıklar...........Yavuzoğlu
Der Mikdadî uyanın onca gaflet yetiyor
Bu ümmet gafletinin diyetini ödüyor
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Kafir halkı korkutup yurtlarından ediyor
Kimini de kurşuna diziyor şımarıklar.............Şair Mikdat Bal
Yavuzoğlu kalemim yazar doğrudan yana
Belki bir katkı sağlar okuyup anlayana
Kafirin sloganını diline dolayana
Yeni yeni planlar yazıyor şımarıklar..............Yavuzoğlu
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mikdat Bal-- Yavuzoğlu 6. Düeti
Canımıza kast eden soysuzlar şunu duysun
Acıların her türü başlarına gelecek
İster kanuna uysun ister kitaba uysun
Hüküm tektir caniler geberecek ölecek..........Şair Mikdat Bal
Kenetlendi bu Millet yediden yetmişine
Düşmanlar iyi baksın Türklerin geçmişine
Hainlerin başını geçirecek dişine
Top yekün zalimleri haritadan silecek.......................Yavuzoğlu
Tek ülke ilkesinden kopanlar alınacak!
Şımarıklar, azgınlar, sapanlar alınacak
Yardım ve yardakçılık yapanlar alınacak
Güvenlik güçlerimiz bölücüyü bölecek..........Şair Mikdat Bal
Kalleşçe yapılanın hesabı sorulacak
Ödenecek diyeti bedeni yarılacak
İdam geri gelecek sehpası kurulacak
Kimse şüphe duymasın bu iş er-geç olacak..Yavuzoğlu
Gerekmez canileri yakalayıp getirip
Ya bir iğne vurmalı ya da zehir yetirip
Mahkemeyevarmadan işlerini bitirip
Öylece cesetleri çukurlara dolacak..........Şair Mikdat Bal
Var ise servis yapan hainlerin adına
Hangi vatan haini erdi ki muradına
Türk Milleti yeminli tükürür suratına
İşte o gün yaklaştı intikamı alacak..............Yavuzoğlu
Ne Kürdü bunlar gavur hem de anadan doğma
Gel de böyle melunu bir kaşık suda boğma!
Asmayıp beslemek mi? artık yok öyle yağma!
İdam, mutlaka idam bunu bilip yılacak! ...........Şair Mikdat Bal
Aynı Bayrak aynı Din ortaktır toprağımız
Bu Vatan elden gider solarsa yaprağımız
Ayrı çekişmelerle neden yansın bağrımız
Güneş doğmak üzere bu dertler son bulacak...........Yavuzoğlu
Vatandaşlar devletin tarafını seçmiştir
Bilumum hainlerin kefenini biçmiştir
Son kullanma tarihi çoktan gelip geçmiştir
Terör elbet bitecek milletimiz gülecek..........Şair Mikdat Bal
Birlik beraberlikle aşarız her zorluğu
Allah Türk milletine göstermesin darlığı
Bütün cihana bedel her bir Türk’ ün varlığı
Çok yakında zaferin namazını kılacak..................Yavuzoğlu
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Der Mikdadi bozarız hainlerin pozunu
Doğuda vatandaşlar gördüler iç-yüzünü
Güresel güç kaybetti oynadı son kozunu
Allah’ın izni ile meydan bize kalacak................ Şair Mikdat Bal
Yavuzoğlu diyor ki bugün toplanma vakti
Fırsat kollayan hain üzerimize çöktü
Ülkeme yan bakanın ciğerlerini söktü
Kararlıdır Türkiye/m düşman bunu bilecek..........Yavuzoğlu
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-monoton Hayat!
Başımı alıp da gitmek isterim
Çektirdi, çekilmez monoton hayat
İnsansız bir dağda yitmek isterim
Bıktırdı, çekilmez monoton hayat
İtimadım yoktur artık kullara
Basman bundan sonra çürük dallara
Ah-ı figan ile beni yollara
Baktırdı, çekilmez monoton hayat
Yıkılır zamanla burçlar kaleler
Cam gibi dökülür sırça kuleler
Koku vermez şimdi güller laleler
Söktürdü, çekilmez monoton hayat
Dertler sağdan soldan edince hücum
Sonsuz elem keder bitmiyor acım
Ayakta durmaya kalmadı gücüm
Çöktürdü, çekilmez monoton hayat
Bir kuşluk vaktinde ısınır suyun
Perdeler çekilir son bulur oyun
Beni teslim alıp sonunda boyun
Büktürdü, çekilmez monoton hayat
Yollar aşılmadı, elde el gibi
Nasıl geçti bilmem yıllar yel gibi
Gözümden yaşları her gün sel gibi
Döktürdü, çekilmez monoton hayat
……..Uyanmadın Mikdat, biraz daHa yat!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Moruk!
Haset, hiddet, gurur sardı bedeni
Hoşgörü, şefkati bilmiyor moruk!
Kalbinde besliyor nefreti, kini
Acaip bir insan gülmüyor moruk!
Boğazından başka yoktu bir derdi
Hayatı boyunca ne bulsa yerdi
Yaşı ilerlemiş kemale erdi
Hala doğru yola gelmiyor moruk!
Ağzında geveler manasız sözler
Bir de anlaşılsa kızarır yüzler
Elinde telefon dünyayı izler
Namazdan sorarsan kılmıyor moruk!
Bildiği tek şey var eğlence müzik
Zil zurna sarhoştur egosu ezik
Eve döndüğünde davranmaz nazik
Kapıyı tekmeler, çalmıyor moruk!
Ne söylersen söyle sağırdır duymaz
Yaptığı her eylem kitaba uymaz
Geberecek yaşta bir türlü aymaz
Şeytanın yolunu salmıyor moruk!
Yanında değilken arkandan atar
Yüz yüze gelince hepsini yutar
Tepeden tırnağa günaha batar
Biraz tefekküre dalmıyor moruk!
Mikdadî bunlardan sakınmak lazım
Çevreyi gözetip bakınmak lazım
Belki uslanırlar dokunmak lazım
Ne yazık nasihat almıyor moruk!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Muhabbet ab-ı hayat!
Dünya küreselleşti parmak uçunda misket
Oynatan oynatıyor maddenin ekseninde
Şimdi gel sen canını bu az şey için risk et
Değmez Vallahi değmez olsan da sekseninde
Yaşam enerjimizi kayıp etmedik daha
Vicdanımız elvermez maddeye boyun eğmek
Bu öyle bir cevher ki ona biçilmez paha
Maksat-ı âliyemiz bütün cihana değmek
Muhabbet ab-ı hayat, iman esbabı hayat
Bunun için yaşamak budur yüce gayemiz
Amel müktesebatı, İslâm esvabı hayat
Eşrefi mahlukatız budur bizim payemiz
Boşa yaratılmadık ey Allah’ın kulları
Bunu idrak edenin akıbeti malumdur
Gülü deren gül kokar çizilse de kolları
Hayat mücadeledir sanılmasın zulümdür
İlimde ki nasibin alıştığın kadardır
Eğitim dinimizce önemli bir husustur
Ücretin mükâfatın çalıştığın kadardır
Yatarak neşet etmek karpuzlara mahsustur!
Der Mikdadi nedamet yakar benim sinemi
Yüce Mevla’ma doğru giderken adım, adım
Yaşıyorum kim bilir belki de son senemi
Geldim de gidiyorum acep neye yaradım?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Muhabbet nedir?
Sevgiden yoksuna sen ne dersen de
Onlara yabancı gelir muhabbet
Belki de severler her an versen de
Vermediğin zaman ölür muhabbet
O öyle bir duygu cana can katar
Sevgi baş tacıdır gönülde yatar
Karşılıksız seven sevgiyi tadar
Damaklarda tadı kalır muhabbet
Olmayınca iki âlem de dardır
Alanı çok geniş o bir diyardır
Bazısına göre anadır yârdir
Türlü şekilleri alır muhabbet
Sevgi bahçesinin gülleri solmaz
Sevenler sevilir ortada kalmaz
Nefes kadar lazım olmazsa olmaz
Gönülde sevgiyi solur muhabbet
O bir yaşam tarzı hakiki düstur
Güzellik yanında ne güzel süstür
Allah vergisidir altıncı histir
Samimi dostları bulur muhabbet
Mikdadi! .. İşte bu cananlar canlar
Sevgi ile kaim hep hüsnü zanlar
Mutlaka karşılık görür ve anlar
Hakiki sevgiyi bilir muhabbet
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-muhalefete ders niteliği Öğüt
Sözün bittiği yerde, eğer nokta koymazsan!
El kol hareketiyle ‘meram’ anlatamazsın
Şayet kendine gelip bu gafletten aymazsan
Felaketzedelere ‘dram’ anlatamazsın!
Bu milletin endişe kaygısına güvenip
Fark etmez bilmez sanıp uykusuna güvenip
Dini hassasiyeti, duygusuna güvenip
Kendin de inanmadan ‘haram’ anlatamazsın!
Nasıl ki çöpe atmış siyasi yorgunları
Çok iyi tanır şimdi karga ve kuzgunları
Millet hiç unutur mu o eski vurgunları?
Sanık iken tonlarla ‘gram’ anlatamazsın
Duruma göre yorum her şeyi mubah sayıp
Karşılıklı paslarla iftira yalan yayıp
Temel ilkelerini bir, bir ederken kayıp
Omurga olmayınca ‘kuram’ anlatamazsın!
Ulaşmaz ki hedefe taş atsan, çamur atsan!
Gübre ile mazotu yarı fiyattan satsan
Tezek sürünsen bile, çamurlara da batsan
Çiftçiyi tanımadan ‘tıram’ anlatamazsın!
Der Mikdadi yazıver ‘hür yazarsın’ sakınma!
Her zaman doğruyu yaz okunmasan okunma!
Sende hicap yoksa da hicaplıya dokunma!
Şirin’den bihaberken ‘Kerem’ anlatamazsın!
Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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A-Musul Türk Yurdu’dur!
Haçlılar, münafıklar işbirliği içinde
Üşüştü sırtlan gibi ülkemizin başına
İngiliz, Fransız Rus, Amerika hem Çin de
Çakal sürülerini takıp gelmiş peşine!
Bu çakal sürüleri dolaşır ilimizde
Musul bizim zikrimiz sürekli dilimizde
Ülkemiz dedim çünkü tapusu elimizde
Ecdadım kan dökmüştür toprağına taşına
Sahada hem masada dediğimiz olacak
Musul şehri mutlaka sahibini bulacak
Ebedi Türk’ün yurdu, yine Türk’e kalacak
Hayal kurup dururlar hepsi boşu boşuna
Mezhepçilik yaparak kan dökmek istiyorlar
İslamı bu fitneyle çökertmek istiyorlar
Bizi kirli oyuna hem çekmek istiyorlar
İranda bir molla var şeytan girmiş döşüne
Dağeş üç beş çapulcu onlardan korkup kaçan
Mezhepçilik yaparak Irak’a dehşet saçan
Bize işgalci deyip kafire kucak açan
Al İbadi saçmalar karga konsun leşine
Bunlar nasıl Müslüman aklım izanım almaz
Ne gavur ne Müslüman bunlardan bir..şey olmaz
Şairler duyarlıdır asla bigane kalmaz
Bu soysuzları taşlar Mikdadi’nin işi ne?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Mutlu olmanın sırrı
Kibirden uzak dur riya eyleme
İki cihanda da mutlu olursun
Aleyhte olsa da yalan söyleme
İki cihanda da mutlu olursun
İslam’ın verdiği şeref izzetle!
Ne için halk oldun onu özetle
Fakiri yoksulu koru gözetle
İki cihanda da mutlu olursun
Elinden geleni yapmaya çalş
Dünyadan hakkını kapmaya çalış
Aynı anda ondan kopmaya çalış
İki cihanda da mutlu olursun
Bir kayıp anında bürünme yasa
Gereğinden fazla eyleme tasa
Üzülmeye değmez hayat çok kısa
İki cihanda da mutlu olursun
Darlıkta üzülme, varlıkta azma
Dünya malı için kafanı bozma
Çok hoş görülü ol, her şeye kızma
İki cihanda da mutlu olursun
Mikdadî yaşamak yaşatmak gerek
Sevgiyle her şeyi kuşatmak gerek
Nefis düşmanına taş atmak gerek
İki cihanda da mutlu olursun
….Hem mübarek hem de kutlu olursun
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Mutluluk
Mutluluğu düşündüm mutsuz oldum bu yüzden
Olmayan bir şey için kafa bozmaya değmez
Boş ver dedim hoş oldum, teskin oldum bu sözden
Olmayan bir şey için yazı yazmaya değmez
Aslı astarı yoktur, ne tadı var ne rengi
Beyinde bir ütopya, ne eşi var ne dengi
Bunun için terk ettim nefsimle olan cengi
Olmayan bir şey için, kalkıp azmaya değmez
Varsayılır ama yok, çoktur arayanları
Dünyayı didik, didik edip tarayanları
Sahtesi var ama yok işe yarayanları
Olmayan bir şey için, gezip tozmaya değmez
Hedefe ulaşsan da sıhhat ayak diretir
Dünyada rahat yoktur hayat soru üretir
Her nefes bir eksiklik her saniye firedir
Olmayan bir şey için, canın üzmeye değmez
Mikdadî der hayalmiş o da gelip geçermiş
Gösterin bu dünyada kim bu işi becermiş
Mutsuz birini gördüm oturup da içermiş
Olmayan bir şey için içip sızmaya değmez
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-mü’minler kardeştir
Dili, rengi, ırkı ayrı olsa da
Mü’minler kardeştir İslam’a göre
Farklı coğrafyada uzak kalsa da
Gönülleri birdir, aramaz yöre
Mü’minler kardeştir İslâm’a göre
Sevişir Müminler bir ihtirasla,
Yalnız Allah için şevkle ihlâsla.
İman kardeşliği oldukça asla
Araya giremez örf, adet, töre.
Mü’minler kardeştir İslâm’a göre
Her yerde Müslüman kanı akıyor
Bu da canımızı feci yakıyor!
Eloğlu kem gözle bize bakıyor
Birlik beraberlik buna tek çare
Mü’minler kardeştir İslâm’a göre
Paramparça edip dilmek isterler
Zayıflatıp bize gelmek isterler
Yetmiş üç fırkaya bölmek isterler
İslâm bir bütündür, tektir, yekpare
Mü’minler kardeştir İslâm’a göre
Gafletten bir aysak gerçeği görsek
Olmaz ona çelme şuna bir dirsek! ,
Böyle çekişirsek kavga edersek
Taşımaz bu yükü sonra yer küre
Mü’minler kardeştir İslâm’a göre!
Der Mikdadi uyan ilim çağıyla
Uğraşmamalıyız solu sağıyla
Kenetlenmeliyiz iman bağıyla
Böyle der Ku’anda onlarca sure
Mü’minler kardeştir İslâm’a göre!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-müflis kimdir?
Resulüllah müflisi anlattı bir kerede
Dedi manen batanlar müflistir bilesiniz!
Ümmetimden bazısı şu dünyayı ahrete
Çok ucuza satanlar müflistir bilesiniz!
Namaz, oruç ve zekât hakkıyla ifa olmuş
Faydasını görmedi ne umduydu ne bulmuş
O dehşetli anlarda elleri bomboş kalmış
Ölümü unutanlar müflistir bilesiniz!
Ama bunu dövmüştü, şunun hakkını yemiş,
Ve de bunu sövmüştü, şunun hakkında demiş
İyi amelleriyle haklarını ödemiş
Ona buna çatanlar müflistir bilesiniz!
Müşrik olur bilmeden mala güce taparak!
Helal haram demeden ne bulursa kaparak
İnsanlara fit verip bozgunculuk yaparak
Birbirine katanlar müflistir bilesiniz!
Hiç düşünen var mı ki ne haklar ödenecek?
Şimdi gerekçe hazır o zaman ne denecek?
Kendine bir avukat nereden edinecek
İftirayı atanlar müflistir bilesiniz!
Der Mikdadi insanlık canından bıkmış iken
Mazlumların feryadı ayyuka çıkmış iken
Bir tiran yurtlarını mahvedip yıkmış iken
Zalimleri tutanlar müflistir bilesiniz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-müflis…..vezn-i Aher 11 hece
Akıllı vakurdur asla övünmez
Vakurdur hep malı yitse dövünmez
Asla yitse sonra, bulsa sevinmez
Övünmez dövünmez sevinmez gülmez
İşleri ters gidip hepten batarsa
Ters gidip bu yüzden matem tutarsa
Hepten matem tutup, zehir yutarsa
Batarsa tutarsa yutarsa olmaz
Dostları o zaman olmaz orada
O zaman dost kalmaz biter para da
Olmaz biter kimse kalmaz geride
Orada para da geride kalmaz
Beklenti içinde bakar yolları
İçinde bir umut aşar çölleri
Bakar aşar görmez, namert elleri
Yolları çölleri elleri bulmaz!
Mikdadi yanında bulur cananı
Yanında ağlatır felek ananı
Bulur felek senin, alır canını
Cananı ananı canını salmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Münafıklar!
Üç hal var, bunlar birer alamet-i farika
Yalancılık, döneklik ve hainlik halleri!
Peygamberin fasığı anlatışı harika!
İçi fesattır ancak başka söyler dilleri!
Nefsine oyuncaktır şeytanın da kölesi
Senden daha dincidir, çok sinsidir hilesi!
Bunların yüzündendir Müslüman’ın çilesi
Hiç rahat durmuyor ki “ibni Sebe” dölleri! ,
Islahatçı sanarak sözlerine uyarsın!
Hatta gıpta ederek ona saygı duyarsın!
Yanında amelini eksik bile sayarsın!
Uzanır her harama kuruyası elleri
Yeraltına çekilip pasifliği seçerler
Fırsat yakalayınca sadece kan içerler
Kolektif,eşgüdümlü saldırıya geçerler
Güçlerine güvenir kırılası belleri!
Yıllarca insanları koyunlar gibi gütmüş
Gafil avlanan avam bir çok yalanı yutmuş
Uyuduk uyutulduk onlar her yanı tutmuş
Üzerimize yazık esiyor sam yelleri
Der Mikdadi uyansak bakmasak aval, aval
İçi boş olduğundan çok ses çıkarır kaval
Zorlanınca “dün dündü” deyip okur bir maval
Bu cins mahlukatlardan gördük nice kelleri!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Mürai!
On bir ay durmadan gece ve gündüz
Müslüman’a çamur atar mürai!
Faiz haram ama utanmaz yüzsüz
Taksitle Kur’anı satar mürai!
Senaryoyu yazar evden çıkmadan
Bin yalan uydurur her gün bıkmadan
Nerden geldiğine asla bakmadan
Ne bulursa alıp yutar mürai!
İş görünce ondan kaçıp tüyerek
Kalbi katılaşmış haram yiyerek
Bal tutan parmağın yalar diyerek
Ramazanda bile tadar mürai!
Ömrünün çoğunu münafık yaşar
Beleşten sofrayı bulunca koşar
Tanıyan görünce haline şaşar
Sanırsın ki oruç tutar mürai!
Bazı medyatikler fitnedir işi
Günaha sokarlar günahsız başı
Doğru yolu nasıl göstersin şaşı
Eşinip çamura batar mürai!
Ramazanın tatlı olur pidesi
Hırsızın ateşle dolsun midesi
Bu dünyanın bir de vardır ötesi
Bir gün ettiğini çatar mürai!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-müslüman uyanık olmalı!
İslâm’a inanıp teslim olanlar,
Dolduruşa gelmez dinini bilir
Manevi gıdayı dinden alanlar
Kıblesini bilir yönünü bilir!
Kardeşlik adına sever herkesi
Hiç kimseye karşı yok önyargısı
Feraseti vardır Allah vergisi
Kanı bozukların genini bilir!
Haindir gafildir ruhunu satan
Biriz, tek milletiz bölünmez vatan
Teyakkuz halinde nöbeti tutan
Hendeğini bilir inini bilir!
Hayale dalmasın hiçbir bölücü!
İsteriz ki huzur olsun kalıcı
Gerekince çeker halkım kılıcı
Kabzasını bilir kınını bilir!
Gücüne güvenip gaza gelenler
Daha önce kalkıp bize gelenler
Halâ kâbustadır dize gelenler
Bu necip milletin şanını bilir!
Maşa kullanırlar ondan dolayı
Budur onlar için işin kolayı
Olacak planlı nice olayı
Saatini bilir anını bilir!
Terör estirirse meçhul bir kişi
Anında İslam’a keserler fişi
Zaten münafığın fitnedir işi
Müslüman onların kinini bilir!
Başka yolu yoktur geberecekler
Bu böyle yürümez son verecekler
Der Mikdadi nasıl sürdürecekler?
Önsezisi olan sonunu bilir
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Müslümana yakışmaz!
Müslüman’a yakışmaz bu tavırlar
Ettiğini etmez bile gâvurlar
Zararlıdır böyle kıvır zıvırlar
Ağzın açar zehir saçar bu ahmak!
Ona buna müşrik diyor bu kaval
Pislik ile içi dolmuş bir çuval
Ondan bundan aşırtmış ya bir maval
Nefret saçar zehir saçar bu ahmak!
Haberi yok utanmadan adaptan
Kitap söyler haberi yok kitaptan
Bu bellidir ettiği her hitaptan
Üzer geçer zehir saçar bu ahmak!
İçi dışı öfke kinden ibaret
Bildikleri hepsi zandan ibaret
Kendi bile ondan bundan ibaret
Yüksek uçar zehir saçar bu ahmak!
Hem eliyle hem diliyle üzüyor
Dörtnal olmuş ortalıkta geziyor
Ona buna hakaretler yazıyor
Çekip kaçar zehir saçar bu ahmak!
Cihat diyor Müslüman’a ezayı
Bilmez gafil kader ile kazayı
Hâkim olmuş kendi verir cezayı
Ölçer biçer zehir saçar bu ahmak!
Devlet sana biçti diyor bu dini
Ah zavallı unutuyor kendini
Mümin ise nasıl aşar bendini?
Kanın içer zehir saçar bu ahmak!
Der Mikdadi bıktım küstah kalemden
Zevk mi alır verdiği bu elemden
Yaşadığı gibi fani âlemden
Bir gün göçer zehir saçar bu ahmak!

Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ana baba tutar şehit yasını
Teslim olmak “demokratik açılım”
Yutturdular dil değişti arkadaş
Dersim’i ben biliyorum söylenmiş
Tutturdular İl değişti arkadaş
Yasak şeyin üzerini çizdirip
Etikete başka bir şey yazdırıp
Şehirlerde çocukları azdırıp
Kudurdular döl değişti arkadaş
Gizli kalmış alınan tüm kararlar
Onun bunun özelini ararlar
Şu vefasız kullar neye yararlar
Fıttırdılar kul değişti arkadaş
İnat etmiş gerek görmez te’hire
Dökülen kan benziyordu nehire
Eşkıyayı dağdan alıp şehire
Kattırdılar zil değişti arkadaş
Ana baba tutar şehit yasını
Eşkıyalar teşhir eder kasını
İnsanların tepesinin tasını
Attırdılar kel değişti arkadaş
Şaşıyorum şu körlerin cahtına
Yalancılar sadık kalmaz ahtına
Sanki gökten inip sultan tahtına
Oturdular gül değişti arkadaş
Der Mikdati eridi hep prizler
İşimiz iş inanırsa kerizler
Değet geçmiş bizden bütün krizler
Battırdılar yıl değişti arkadaş
Mikdat Bal
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Ana gibi yar bulunmaz
Gözü yolda özü narda
Ana gibi yar bulunmaz
Bu dünyada neler var da
Ana gibi yar bulunmaz
Ruhu yüce gönlü zengin
Gözü yaşlı derdi engin
Düalemde olmaz dengin
Ana gibi yar bulunmaz
Sümbül gibi lale gibi
Öyle sever köle gibi
Evladına kale gibi
Ana gibi yar bulunmaz
Duasını eksik etmez
Hakkında ne yazsan yetmez
Hiç aklımdan çıkmaz gitmez
Ana gibi yar bulunmaz
Bu dünyada eşsiz ziynet
Varlığımız ona minnet
Ayağının altı cennet
Ana gibi yar bulunmaz
Hasret ile yanandır o
Candan öte canandır o
Ey Mikdati anandır o
Ana gibi yar bulunmaz
Mikdat Bal
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Anacuğum
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/82/www_antoloji_com_1265582_368.MP3'>
Ah anam sesini duyduğum anda
O kadar ağladım bil anacuğum
Hastayım demiştin hasret bir yanda
Ne olur ağlama gül anacuğum
Hasretine yandım sevginle coştum
Kestim biletimi yollara düştüm
Baş üstüne dedim çağrına koştum
Gözünün yaşını sil anacuğum
Neler hissetmiştim titrek sesinde
Allah’a vuslatın arefesinde
Hiç olmazsa anam son nefesinde
Beni baş uçunda bul anacuğum
Sürünerek olsa bile gelirim
Nefes nefes öle öle gelirim
Ferhat gibi dele dele gelirim
Vermez ise dağlar yol anacuğum
Yolunda ölsem de cana minnettir
Ana’ya of demek bile cinnettir
Ayağının altı bana cennettir
Hayırlı duanı sal anacuğum
Değmez, benim için gözyaşı dökme
Hayırsız evladım kahrımı çekme
Öksüz bırakarak boynumu bükme
Beni de yanına al anacuğum
Aramızda gurbet oldukça ana
Varlığın bir güçtü her daim bana
Bilsem ilaç olur gözyaşım sana
İki gözüm akar sel anacuğum
Blirsin mu’mine duadır silah
Kurtuluş bundadır bundadır felah
Affet anam affet, affetsin Allah
Mikdati günahkar kul anacuğum
Mikdat Bal
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Anadolu, ana dolu
Selam bizden saygı bizden
Sevgi bizden övgü bizden
İstemeyin mevkı bizden
Ayağınız altındayız
Anadolu, ana dolu
Analarda hakkın kulu
Müteşekkir minnet dolu
Ayağınız altındayız
Anam, eşim, bacım, kızım
Sevinç, gamım acım sızım
Siz yoksanız kimsesizim
Ayağınız altındayız
Her alanda varsınız siz
Namus iffet arsınız siz
Candan öte yârsiniz siz
Ayağınız altındayız
Yuvayı siz kurarsınız
Hoş görüyle kararsınız
Sevgi ile sararsınız
Ayağınız altındayız
Mikdat Bal
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Analar ağlamasın
Analar ağlamasın dindirsinler yaşını
Artık gülme sırası, görün kimin olacak!
Kazanacak ordumuz terörle savaşını
Şimdi ölme sırası görün kimin olacak!
Terbiyesiz şahıslar haddini aşsın dursun
Kandil’in köpekleri dilediğince ürsün
Satılmış canileri besleyip bize sürsün
Size gelme sırası görün kimin olacak!
Teröre bile, bile yataklık ediyorlar
Bunlar hala küstahça demokrasi diyorlar
Tutuştu etekleri korkudan bitiyorlar
Çarpma, bölme sırası görün kimin olacak
İsrail köpekleri Amerikan mandası
Kimindir göreceğiz oranın kumandası
Çivileri çakılmış tabutların suntası
Çakıp, delme sırası görün kimin olacak
Sabrımız bitti bizim ayranımız kabardı
Atatürk sağ olsaydı size neler yapardı
Çoktan her şey biterdi kıyametler kopardı
Tarih bilme sırası görün kimin olacak
Mikdat Bal
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Anam...
<embed
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.............Okuyan Şahin YILMAZ....................
Dünyaya geldiğim andan bu yana
Gerçekten sevenim sen oldun anam
Hakkını helâl et kurbanım sana
Limanım güvenim sen oldun anam
Benimle hayaller dünyalar kurdun
Fedakarlık edip kendini yordun
Uyumadın gece başımda durdun
El pençe divanım sen oldun anam
Korudun, kayırdın kol kanat gerdin
Meccanen her şeyi önüme serdin
Aslanım, yiğitim birtanem derdin
Riyasız övenim sen oldun anam
Mutluyum başımda sen taçsın diye
Her derdime çare ilaçsın diye
Cennette yüzümde gül açsın diye
Severek dövenim sen oldun anam
Bana ışık olur senin izlerin
Sevgi muhabbetle bakar gözlerin
Hiç bitmez tükenmez tatlı sözlerin.
Peteğim kovanım sen oldun anam
Mikdat Bal
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A-namerde dil dökme!
Bumerang’ı düşün kimseyi sövme
Allah’a havale et bazısını!
Öfkenden dolayı sözleri gevme!
İleriyi düşün, yut bazısını!
Affedip bağışla gönüllere dol
Önerilen budur, budur doğru yol
Mal benimdir diye harcama bol, bol
Yarınını düşün, tut bazısını!
Asla hiçbir zaman umutsuz olma
Derde dert ekleyip arada kalma!
K a ç a n şeyler için saçını yolma
Bazısını bırak üt bazısını!
Dünyada rahat yok, dert insan için
Faydası olmayan, bu feryat niçin?
Metin ol, kavi ol isyandan kaçın!
Hayat imtihandır, tat bazısını!
Sabırla karşıla, azalt dertleri
Sıkıntı anında gözet fertleri
Unutma mertleri, bil namertleri
Başka bir listeye kat bazısını!
Namerde dil dökme derdin çoksa da
Ona minnet etme çaren yoksa da
Bu tavır canını şayet yaksa da
Malın mülkün varsa sat bazısını!
Der Mikdadi, bazen kalırsın naçar!
Moralin bozulur hayaller uçar
Fazla düşünürsen keçiler kaçar
Akılla izanla, güt bazısını!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Nankör İnsanlık!
Her şeyin bir gayesi, hikmeti var şüphesiz
Kâinatta boşuna var olan hiçbir şey yok
Elbette duymazsınız bundan asla şüphe siz
Düzensiz lalettayin kurulan hiçbir şey yok!
,
İman ile müşerref olmak en büyük nimet
Bulunmaz akıl gibi, sıhhat gibi ganimet
Şükürle izhar olur Hakka duyulan minnet
Şükürsüz kalpten başka daralan hiçbir şey yok!
Halikın asarında ihtimâm var özen var!
Tesadüfe yer yoktur her şeyde bir düzen var!
Her şeyi bir kitapta takdir edip çizen var
Amacının dışında yer alan hiçbir şey yok!
Varlık sebebin nedir? önce bunu bir düşün!
Dünya’ya neden geldin, nedir giriş çıkışın?
Esbap-ı vukufu var her olayın her işin
Öyle kendi kendine kırılan hiçbir şey yok!
Nefis düşman ve zalim, ateşe mail olur
Nankörün insanlığı, vicdanı zail olur
Hem dünya hem ahrette azaba nail olur
Küfran-ı nimet kadar yerilen hiçbir şey yok!
Der Mikdadi menfaat öne çıkarılınca
Kitabı bırakıp da silaha sarılınca
Dünya yaşanmaz olmuş gönüller daralınca
Asabımızdan başka gerilen hiçbir şey yok!

Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Nasıl öğrendim?
Hep kendimi kendimle, sürekli yarıştırdım
İstikbale hayaller kura, kura öğrendim!
Çok konular okudum, kitaplar karıştırdım
Bilmediğim çok şeyi, sora, sora öğrendim!
Bir şey bilmediğimi, okudukça öğrendim
Kendimi keşfettikçe, bu halimden iğrendim
Öğrenmeye can attım, parçalanıp doğrandım
İlgilenip kafamı yora, yora öğrendim!
Bildiklerim yanında, bilmediklerim sonsuz
Ama bende heves var ben ne ederdim onsuz
Bazen imlâ hatalı, yazardım ünlü, ünsüz
Bilenlerin yanında dura, dura öğrendim!
“Fıstıkçı Şehap” ile öğrendim D’yi - T’yi
Daha önce bilmezdim böyle bir kaideyi
İşte böyle öğrendim, zamanla her maddeyi
Hiç acele etmeden, sıra, sıra öğrendim!
İlkokul mezunuydum, yoktu okumak gücüm
Okula gidememek, değildi benim sucum!
Öğrenmeye sevk etti, gurbet ellere göçüm
İşten sonra kurslara, vara, vara öğrendim!
Mikdat der dört lisanı, öğrendim kısa anda
Öğrenmek kolay olur, istek varsa insanda
Sebep oldu açmama, gözlerimi Hollanda
Bir taraftan çalıştım, ara ara öğrendim!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Anasına bak da al danasını
Saim Bastık'ın Baba ve Piç şiirine nazire
Babası belli mi piçoğlu piç'in
Anasına bak da al danasını
Kim sahibi çıkar böyle bir hiç'in
Anasına bak da al danasını
Baş belâsı olmuş uyuz mu uyuz
Ne kadar konuşsa dese de buyuz
Aslına nesline çeker bu soysuz
Anasına bak da al danasını
Fırsatı buldukça kusuyor kini
Bozuk sütü kanı, bozuktur geni
Bir it bile etmez piçlerin bin'i
Anasına bak da al danasını
Bir kemik uğruna hırlayışı çok
Meydanı bulunca zırlayışı çok
Böyle fırlamanın fırlayışı çok
Anasına bak da al danasını
Mikdat Bal
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Anayurt
Oku okut veya dinle üçten ol
Ne arkada, ne ortada uçtan ol
Cehaleti yok edecek güçten ol
Anayurdu baş uçundan ayırma
Kullanmaya kullanmaya Türkçeyi
kekeleriz çıkarırken heceyi
Ay yıldızsız kim neylesin geceyi
Anayurdu baş uçundan ayırma
Her gün izle hafızanı tazele
Unutmazsın göz atarsan güzele
Şimşek çaksa hoplatsa da zelzele
Ana yurdu baş uçundan ayırma
Anayurttan bir pencere açıldı
Kolay değil bin engelden geçildi
Hediyenin en güzeli seçildi
Anayurdu baş uçundan ayırma
'Anayurttur' görün ne güzel adı
Orada işlenir Türk`ün sanatı
Ali Gündüz Şair, şiir üstadı
Anayurdu baş uçundan ayırma
Mikdat Bal`ım selam sevgi herkese
Çifte selam hele bir de Türk ise
Gurbet demek Anayurdu Terk ise
Anayurdu baş uçundan ayırma
Mikdat Bal
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A-nazlı yâr
Bir veda’ya bile vakit bulmadın
Ah bir bilsen, dertlerimi nazlı yâr!
Yalnız gittim sen yanımda olmadın
Ah bir bilsen, dertlerimi nazlı yâr!
Söylemedim hep içimde gizledim
Gizli, gizli uzaklardan izledim
Hatırladım yine seni özledim
Ah bir bilsen, dertlerimi nazlı yâr!
Bilmiyorum keder misin ukde mi?
Gönlüm yine, evhamda mı, şekte mi?
Yüreğime hayat mısın sekte mi?
Ah bir bilsen, dertlerimi nazlı yâr!
Sultanımsın yaşıyorsun içimde
Konuğumsun en güzel bir biçimde
Vuslatımı arıyorum göçümde
Ah bir bilsen, dertlerimi nazlı yâr!
Der Mikdadi sorulacak kelâmsın
Elbet bir gün varılacak sılamsın!
İki elle sarılacak belamsın
Ah bir bilsen, dertlerimi nazlı yâr!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ancak,doğru gitsin!
Şair olan insan, ciddi olmalı!
Bir gün şöyle bir gün böyle olmuyor!
Örnek olup gönüllere dolmalı!
Bir gün şöyle, bir gün böyle olmuyor!
Şair ne diyorsa, kulağı duysun!
Neyi söylüyorsa, önce o uysun!
Bir tarz yakalasın, bir tavır koysun
Bir gün şöyle, bir gün böyle olmuyor!
Bir şiir yazar ki, dersin evliya
Ertesi gün kimse koymaz avluya!
Bir Fatmaya yazar, iki Leylaya?
Bir gün şöyle, bir gün böyle olmuyor!
Torpilden yakınır, aracı arar!
Bunun yakınması ne işe yarar!
Dedik ya bir şair, kılmalı karar!
Bir gün şöyle, bir gün böyle olmuyor!
Hayretlere mucib, nice hâller var!
Nasıhat ederken, kıl-ü kâller var!
Okuma babında, çok ihmaller var!
Bir gün şöyle, bir gün böyle olmuyor!
Mikdat der sözümden, kızanlar kızsın!
Her neyi isterse, yazanlar yazsın
Ancak, doğru gitsin, bir karar gezsin
Bir gün şöyle bir gün böyle olmuyor!
Mikdat Bal
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Andığında yanındayım unutma!
Hatırlayıp eğer benim ismimi
Andığında yanındayım unutma!
Resme bakıp görür gibi cismimi
Sandığında yanındayım unutma!
Ne sen ne ben ortak bir yol seçerek
Bizi bulup benliğinden geçerek
Aşk pınarı menbaından içerek
Kandığında yanındayım unutma!
İşleyerek şiirinde türkünde
Dileğinde, niyazında, sorgunda
Unutmayıp beni anıp her günde
Yandığında yanındayım unutma!
Yok olursan eğer benden siva’da
Çöle düşmüş gibi gezip ovada
Derviş gibi iki elin havada
Döndüğünde yanındayım unutma!
Gardaş bilip beni Adem sülbünü
Aşk deyince, yakalayıp kulpunü
Altın bir tepsiye koyup kalbini
Sunduğunda yanındayım unutma!
Söndürünce yüreğinin hırsını
Tekrar edip geçmişte ki dersini
Göz yaşına ellerinin tersini
Bandığında yanındayım unutma!
Mikdat Bal
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a-Ne acı ki!
Asrın firavunları kan gölünde yüzerken
Malayani işlerle uğraşıp duruyoruz
Menfaat gurupları içimizde gezerken
Kurtuluşa necata hayaller kuruyoruz!
Şu gaflet uykusundan çıkamaz hale düştük!
Birbirinin yüzüne bakamaz hale düştük!
Hiçbir işi düzene sokamaz hale düştük!
Hala işin hallini onlardan soruyoruz!
Işık kaynağımız var kapağını açan yok
Bilenler de susuyor gerçek nuru saçan yok
Kimi menfaatperest çıkarından geçen yok
Heyhat ki tehlikeyi apaçık görüyoruz
Ne acı ki, gönüller, kalpler kaskatı olmuş
Ruhsuz hale düşenler sapık fikirle dolmuş
Kardeş kardeşe düşman, birbirlerinden bulmuş
Birbirini böylece el için vuruyoruz
Geçmişinden koparak gelecekten tasasız
Ruhsuz, ateist nesil Muhammedsiz İsasız
Firavunlara karşı Musasız ve asasız
Belalar ummanına rehbersiz yürüyoruz
Ah Mikdadi yavaş ol yine daldın derine
Gidiyoruz günbegün daha da beterine
İslami bir şuura sahip olmak yerine
Kangren olmuş ruhumuz ha bire çürüyoruz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ne acı!
Tatmıyor insanlık rahat bir ölüm
Aç susuz kalıp da ölmek ne acı!
Bir yanda refah var, bir yanda zulüm
Bu dertli dünyada gülmek ne acı!
Resmi var, cismi yok, yükseldi Kur’an
Yürekler taş oldu gönüller viran
Zayıflar sahipsiz, güçlüler tiran
Dünyadan sevgiyi silmek ne acı!
Şaşkınlık, taşkınlık, büyük karmaşa
Karanlık fitneler, kavga, kargaşa
Kimse bilmez neden girmiş savaşa
Kardeş ayağını çelmek ne acı!
Kulaklar tıkalı çıkan feryada
Bir nebze itimat yok mu dünyada
Yolculuk ederken aynı deryada
Geminin dibini delmek ne acı!
Zulüm düzenleri raydan çıkıyor
Ezilen mazlumlar azap çekiyor
Akıllı olanlar bön bön bakıyor
Tehlikeyi görüp bilmek ne acı
Der Mikdadi dertler, çileler aynı
Patronlar ne iseköleler aynı
Senaryolar aynı hileler aynı
Aynı oyunlara gelmek ne acı!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ne biter,ne tükenir
Ne biter, ne tükenir, Bu dünyanın dertleri
Her taraf kalleş dolu, az bulunur mertleri
Dert üstüne dert çeker ülkemizin fertleri
Allah hesaba çeker, bir gün her birimizi,
Dünya döner, dönektir ona tapan inektir
Her gelen yolcu imiş, bu bir çarkı felektir
İnkârı mümkün değil cenazeler örnektir
Dünyada hazırlarız yatacak yerimizi
Dünyanın diğer ismi hasret olsa yeridir
Çektiğim bunca hasret dağları da eridir
İnsanın her gördüğü yazılmış kaderidir
Yaşadıkça okuruz kendi kaderimizi
Dağ dağa kavuşmazmış, insan insanı bulur
Akıl ermez dünyaya, olmayacak şey olur
Yatakta yatan çeker, ayakta gezen ölür.
Azrail çeker alır ufaklı irimizi
Dünya üç günlük dünya her yaşayan yok olur
Ölünün arkasından konuşanlar çok olur
Kimileri sabreder kimi hepten şok olur
Katarız birbirine dünya işlerimizi
Katı olmamalıyız, bol edelim afları
Ölünce de bol olur, cenazenin safları
Bir gün karşına çıkar ölçülü at laflar
Rabbim okutur bize, bir gün defterimizi
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Ne çare!
Çocuklar ağlıyor aç sefil hasta
Alevler dünyayı sardı ne çare!
Analar ağlıyor matemde yasta
Feryatları arşa vardı ne çare!
Merhem sürmek varken müzmin yaraya
Sömürgeci güçler kıymaz paraya
Nice cansız bebek vurdu karaya
Dünya bunu bildi gördü ne çare!
Bombalar patlıyor ölen çocuktur
Bomba seçim yapmaz demez küçüktür
Topyekûn imha bu her şey açıktır
Zalimler sürekli vurdu ne çare!
Füzeler yağdırıp öldüren güçler
Zulüm estiriyor piç oğlu piçler
Mümkün mü kurtuluş mümkün mü göçler
Düşman içlerine girdi ne çare!
Oturmuş insanlar izleyip durur
Seyreden yürekler sızlayıp durur
Düşman evlerini düzleyip durur
Dozerle yerlere kardı ne çare!
Mikdadî der yazık öldü duygular
Zalim Amerika dehşet uygular
İnsanlığı sardı derin kaygılar
Mecalimiz sona erdi ne çare!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Ne çare!
Ne Çare!
Nice düşler gördüm kâbus çıktılar
Çile çektim boyun büktüm ne çare!
Yanlış yorumladım beni yıktılar
Göz yaşımı yere döktüm ne çare!
Çiledir insanın boynunu büken
Gerçekleri biçer hayali eken
Güle uzanırken kanatır diken
Tokat yedim elem çektim ne çare!
Gençlikte çöllerim bile yeşildi
Ufuklar genişti ışıl ışıldı
Uykum aymazlığım mışıl mışıldı
Dizler tutmaz artık çöktüm ne çare!
Bundan ötesine bir adım kaldı
Vakitler hızlandı yollar kısaldı
Guruntulu nefsim gaflete daldı
Şu aymaz halimden bıktım ne çare!
Bülbül çekip gitti güle konuştu
Bana uğramadı ele tanıştı
Yeşil bahçelerim çöle dönüştü
Diktiğim gülleri söktüm ne çare!
Der Mikdatî lâzım değil gül-istan
Yaşama gayemiz ne bağ ne bostan
Bak seni bekliyor bir mezaristan
Kebap gibi yandım koktum ne çare!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ne gerek!
Kendini beğenenler, tatlı dilli sözü yok!
Döşemeye ne gerek, alışı sorunludur!
Nur’u nâr’dan seçemez köstebeğin gözü yok!
Işımaya ne gerek, gülüşü sorunludur!
Kendini bir verici sanırsan farzimuhal
Alıcıda frekans ayarlanmalı derhâl
Cereyan kesik ise algılaması muhal
Kaşımaya ne gerek, doluşu sorunludur!
Aklı olan akılsız insanlara bulaşmaz
Hiç kimse başkasının aklı ile dolaşmaz
Koyma akıl üç adım ileriye ulaşmaz
Taşımaya ne gerek, kalışı sorunludur!
Söz söyleme eziyet verir sana diliyle
Anladın mı arkadaş uğraşılmaz deliyle
Ne kadar imkansızdır temas kurmak ölüyle
Yaşamaya ne gerek, oluşu sorunludur!
Özrü cürmünden büyük sinirinden gülersin
Dinlemek istemezsin susmasını dilersin
Yapılacak bir şey yok artık onu silersin
Boşamya ne gerek, salışı sorunludur!
Der Mikdadi zevale yürünür plan gibi
Yaşanan onca dostluk görünür yalan gibi
Belden aşağı vurur sürünür yılan gibi
Aşamaya ne gerek, dalışı sorunludur!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-ne kadar yaşarsan
Ne kadar yaşarsan
Ne kadar yaşarsan, nihayetinde
Nefesler tükenir, ölürsün bir gün
Herkes tadacaktır, der ayetinde
Sen de tadanlardan olursun bir gün!
Yaşın on beş, yirmi, orta çağ mıdır?
Baban yaşıyor mu, deden sağ mıdır?
Bura kimin, şura sizin bağ mıdır?
Kendini mezarda bulursun bir gün!
Şu bastığın yerler altından kayar
Belki cazibesi gözünü boyar
Tamahkar insanlar mala mı doyar?
Bir avuç toprakla kalırsın bir gün?
Ölüm haber vermez çatar ansızın
Nedametle artar o zaman sızın
Yapacağı bir şey olmaz cansızın
En son nefesini solursun bir gün!
“Men Rabbuke” yani kim senin Rabbin?
Rabbin, Peygamberin, bir de kitabın
Sorulur, beklenir senden cevabın
Umulur bunları bilirsin bir gün
Mikdadi bu ömür bize emanet
Asla etmeyelim, ona hiyanet
İhmal edilmesin din ve diyanet
Layıkın ne ise alırsın bir gün
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-ne var ki?
Ne var ki?
Sormayın dostlarım sılayı bana
Yazılacak çizilecek ne var ki?
Bilmiyorum neden geldim bu yana
Tozulacak gezilecek ne var ki?
Her yer güzel, ancak vakit dar benim
Şöyle baktım acep neyim var benim
Saç sakalım ağarmıştır, kar benim
Üzülecek, kızılacak ne var ki?
Gurbet elde geçti en hızlı çağım
Bundan sonra bilmem, ne olacağım
Ne asmam var, ne bostanım ne bağım
Bozulacak, kazılacak ne var ki?
Memleketin baharını, kışını,
Yedin içtin ekmeğini, aşını,
Emeklisin bitirmişsin işini
Çözülecek, dizilecek ne var ki?
Her nefesi bir ganimet bilmeli
Ölüm vardır hazır ola gelmeli
En mühimi iman ile ölmeli
Bezilecek, bozulacak ne var ki?
Der Mikdadi hep çalıştım yatmadım
Bilerek hiç haram lokma yutmadım
Kazancıma kul hakkını katmadım
Ezilecek, büzülecek ne var ki?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ne Yazar!
Parçalanıp çarklarında zamanın
Kıvranırsın duyulmaz ki amanın
Yanan bilir menşeini dumanın
Kömür olup kül olunca gümanın
Dumanların göğe varmış ne yazar
Takılırsın elvedaya gidişe
Devrilerek gömülürsün ateşe
Kuru yok ki etrafına bitişe
Bundan gayri tenin başlar tütüşe
Dumanın her yanı sarmış ne yazar
Çok zamanlar söylenenler boş değil
Gerçek bazen acı olur hoş değil
Karşında ki insanoğlu, kuş değil
Ateşleri söndürecek yaş değil
Dumanın her yere ermiş ne yazar
Mikdadî der daha çok var, son değil
Bu gidilen cihet doğru yön değil
Çok tosladım bu kafamı, on değil
Ne su, ne buz söndürecek don değil
Dumanını herkes görmüş, ne yazar
ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Neler oluyor?
Rengarenk çiçekler açıp solarken
Dünya aleminde neler oluyor?
Onlar etrafına koku salarken
Bir acımasız el gelip yoluyor!
İnsana mezarı insanlar kazar!
Tabiî dengeyi habire bozar
Hududunu aşıp şımarıp azar
Hep kendi ediyor kendi buluyor!
Ormanlar yakılır, kir akar nehir
Köyler terkedilir yaşamnaz şehir
Sebzeler hormonlu, çevremiz zehir
Yediden yetmişi onu soluyor!
Her şerrin bulunur yardakçıları
Patron olur dünün bardakçıları
Eşkıyanın çoktur ortakçıları
Herkes bir taraftan bir şey çalıyor!
Ceza evlerimiz dolduğu halde
Eden ettiğini bulduğu halde
Asayiş güvenlik olduğu halde
Eşkıya her yerde dehşet salıyor!
Böyle durumlarda mallar çözülür
İneklerden gayri herkes üzülür
Ne ağzı bağlanır ne de büzülür
Öküzler böğürüp koyun meliyor
Bilgi sanal olmuş kitap tozlaşmış
Kalpler katılaştı duygu buzlaşmış
Dejenere olmuş nesil yozlaşmış
Ah bu yalan dünya kime kalıyor!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Nereden nereye
Ne hâlden ne hâle vardı insanlar
Çağda yaşar ama çağdan habersiz
Öyle bir çıkmaza girdi insanlar
Sağda yaşar ama sağdan habersiz!
Burnu tayin eder gidiş yönünü
İstikbali meçhul bilmez dününü
Ayrık otlarından görmez önünü
Bağda yaşar ama bağdan habersiz!
En ağır şartlarda iptila olmuş
Maddi ve manevi istila olmuş
Gam keder tasaya müptela olmuş
Ağda yaşar ama ağdan habersiz
Etrafında vahşet işlenip durur
Sinesi deşinip şişlenip durur
Bir çok imkanlardan dışlanıp durur
Dağda yaşar ama dağdan habersiz
Küçükken rüşvete alıştırılır
Haram yollarında geliştirilir
Torpili var ise çalıştırılır
Yağda yaşar ama yağdan habersiz
Mikdadi son sözüm sözün üstüne
Hüzüne kapılır hüzün üstüne
Çadırını kurar buzun üstüne
Çığda yaşar ama çığdan habersiz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Nesiller mahvoluyor!
“Taplet” çıktı çıkalı çocukluk sona ermiş
Yiyip içip şişiyor büyüyor yata, yata
Sosyal hayatı bitmiş oyunlara son vermiş
Telefonu “tapleti” elinde tuta, tuta
“Saklambaç” o da neymiş? Nerde kovalamaca?
“Kaç kurtul” bir oyundu bir de köşe kapmaca
Biz çocukken durmazdık giderdik maçtan maça
Lastikler vıcık, vıcık çamura bata, bata
Her zaman birbirini bulmaya çalışırdık
Saatlerce oynardık dersi de alışırdık
Çocukluğu yaşayıp büyüyüp gelişirdik
Hayata her değerden bir şeyler kata, kata
Şendi çocukluğumuz hem koşar hem coşardık
Hoplar, zıplar oynardık engelleri aşardık
Her şey yerli yerinde çocukluğu yaşardık
Bu hayat caddesinde naralar ata, ata!
Evde takılı kalmaz en azından gezerdik
Göl yoksa biz yapardık sığ sularda yüzerdik
Enerji hat safhada ne bıkar ne bezerdik
Sürekli yarışırdık fiyaka sata, sata!
Der Mikdadi çocukluk yaşanırmış mazide
Aklımdan hiç çıkmıyor hatıralar güzide
Yiyecekler doğaldı bilmezdik “obezite”
Nesiller mahvoluyor “hamburger” yuta, yuta!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Neslimizi gör hele!
Neslimizi gör hele!
Ne yaptıysak eremedik murada
Dersin duymaz neslimizi gör hele!
Obezite olmuşlar bu arada
Yer de doymaz neslimizi gör hele!
Bilmiyor ki ne cami ne kilise
İnanmalı Allah’a bir kul ise!
Sıkıştırsan giderim der polise
Bizi saymaz neslimizi gör hele!
Ne bağlanır ne tutulur hayırsız
Ne sürülür ne güdülür hayırsız
Ne atılır ne satılır hayırsız
Bize uymaz neslimizi gör hele!
Karıştırmış anlaşılmaz dilinden
Sümsük olmuş bir şey gelmez elinden
Uyanıp da şu perişan hâlinden
Asla caymaz neslimizi gör hele!
Evden kaçmak için fırsat kolluyor
İnatları keçiyi de solluyor
Kazancını oyuncağa yolluyor
Yana koymaz neslimizi gör hele!
Der Mikdadi anlamazlar saygıdan
Bihaberler öyle ince duygudan
Anne baba huzursuzdur kaygıdan
Ne çok aymaz neslimiz var ne yazık!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Nice zulümlerle iptila olduk
Nice zulümlerle iptila olduk
Aman Allah diyen kullar çoğaldı
Maddi ve manevi istilâ olduk
Milleti sömüren yollar çoğaldı
Davranışlar kaba akım değişti
Ahlak çöküverdi rakım değişti
Birbirine düştük takım değişti
Kendi kalemizde goller çoğaldı
Sanki yetim hakkı ütmezmiş gibi
Devlet malı deniz bitmezmiş gibi
Keneler sülükler yetmezmiş gibi
Obur karnı doymaz filler çoğaldı
Udu sazı atıp gitar çalarak
Papağan misali rezil olarak
Filimlerden bile ilham alarak
Levhalar değişti diller çoğaldı
“Popstar” oluverir yoldan kayanı
Ne dinleyen anlar ne de duyanı
Farketmiyor artık beyi bayanı
Oyunlar değişti ziller çoğaldı
Gençlik mahvedildi ruhu çürüdü
İçki, kumar, esrar aldı yürüdü
Analar, babalar matem bürüdü
Baba tanımayan döller çoğaldı
Kardeş kardeşiyle tutuştu cenge
Ayrımcılık oldu kökene renge
Her şey alt üst oldu bozuldu denge
Dünkü züğürtlerde mallar çoğaldı
Nefrete dal verdik kinde boy attık
Bizden olmayanı renkli boyattık
Çözümsüzlük çözüm diye dayattık
Yetimler öksüzler dullar coğaldı
Allahın dağından çıktı dereler
Islah edilmeden aktı dereler
Sel oldu her yeri yıktı dereler
Yeşiller yok oldu çöller çoğaldı
Tapusuz kimsesiz bölgedir diye
Hırsızlarda çalmak ilkedir diye
Kaçak binalara gölgedir diye
Orman yangınları küller çoğaldı
İthalini bile yaptık soğanın
Hayranları olduk halkı sağanın
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Reis olsun diye oğlu ağanın
Köyler boşaltıldı iller çoğaldı
Mikdadî, gözümü açtım da baktım
İfrattan, tefritten kaçtım da baktım
İyiyi kötüden seçtim de baktım
Allah’a şükür ki güller çoğaldı
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Nisan bir
Nisanın birinde bazı gafiller!
Yalan konuşmayı serbest sanıyor
Taklitçi maymunlar berbat sefiller!
Konumundan daha dibe iniyor!
Mümine yasaktır her türlü yalan
Bunu kabul eder Müslüman olan
Ancak bu olayı hafife alan!
Anlamadan başka dine dönüyor!
Nisan bir şakası neyin nesidir?
Ahlakın çöküşü, değişmesidir
Bu ancak iblisin bir fitnesidir
Ona uyan cehennemde yanıyor
Aman uymayalım el kültürüne
Herkes sahip çıksın kendi türüne
Taklit etmeyelim körü körüne
İnanan her zaman Hakkı anıyor!
Sözcükler sermayem Türkçe pazarım
Şahsiyetsiz insanlara kızarım
Her konuyu ele alıp yazarım
Mikdadi’yi artık herkes tanıyor!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ankaraya ulaşılmaz hat bozuk
Ankaraya ulaşılmaz hat bozuk
Süt tozundan yoğurt olmaz süt bozuk
Ekmek kuru çorba yavan tat bozuk
Garibanım işim kaldı Allah’a
Sizi gören ışık saçan sanardı
Öldü babam o bir koca çınardı
Annem onu rahmet ile anardı
Garibanım işim kaldı Allah’a
Arıyayım dedim ulaşamadım
Ankaraya gelip dolaşamadım
Henüz bir adamla buluşamadım
Garibanım işim kaldı Allah’a
Bende burdan yazar siz duyarsınız
Umarım ki duyup da uyarsınız
Dilekcemi bir yere koyarsınız
Garibanım işim kaldı Allah’a
Mazot dendi kredi dendi gelmedi
Salınmışsa bizi gelip bulmadı
Hele çiftçi böyle bir şey almadı
Garibanım işim kaldı Allah’a
Pabucuma taş koydular burada
Dediler ki çok kişi var sırada
Neredeyse ezilmiştim arada
Garibanım işim kaldı Allah’a
Mikdat Bal der görüşürüz elbette
Sayenizde ömrüm geçti gurbette
Tad kalmadı ne Bal’da ne şerbette
Garibanım işim kaldı Allah’a
Mikdat Bal
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Anketlere, sel dediler
Birbirini yiyor iken
Karıştıran el dediler
Onlar bunu diyor iken
El oğluna gel dediler
Millet şaştı solu sağı
Hiziplerin koptu bağı
Kazma kürek yüce dağı
Ferhat gibi del dediler
Makamlara düşkünlükler
Körüklenir taşkınlıklar
Zirvededir pişkinlikler
Tayfun esti, yel dediler
Öfke ile dolduk taştık
Olanlara hepten şaştık
Bu duruma nasıl düştük
Sağcılarda sol dediler
Bir ışık ki yanıp sönen
Ah vatandaş yansın sinen
Yaz boz tahtasına dönen
Anketlere, sel dediler
Hiyanetin vardır payı
Çıkmış bir kaç tane ayı
Gerçi mühüm değil sayı
Bölünmezi böl dediler
Bu hep böyle mi kalacak?
Öcümüzü kim alacak?
Durum vahim ne olacak?
Biraz daha öl dediler
Mikdat Bal
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Anladınız mı?
Dünyamızın hali, ahvali bozuk
Bakanlar gözü kör anladınız mı?
Hadi biz ne ise kuşlara yazık!
Doğana hayat zor anladınız mı?
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlamadım nasıl pişkinliktir bu!
Hem suçlu hem güçlü, hem şikayetçi
Anlamadım nasıl pişkinliktir bu!
Hem yoldan o çıkmış, hem hidayetçi
Anlamadım nasıl pişkinliktir bu!
Ağzını açınca verip verişir
Böyle bir tavırla neye erişir
İstediği anda küser barışır
Anlamadım nasıl pişkinliktir bu!
Bazı insanların meziyeti mi?
Bu bir dalga geçme vaziyeti mi?
Müslümana gavur eziyeti mi?
Anlamadım nasıl pişkinliktir bu!
En zayıf anında arkandan şişler
Sonra pişman olur karışır işler
Birbirine geçer gerçekler düşler
Anlamadım nasıl pişkinliktir bu!
Mikdat der tahammül duymadı zahir
Duymuşsaa, uyardı etmezdi kahır
Kendini temize çekmesi mahir
Anlamadım nasıl pişkinliktir bu!
Mikdat Bal
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Anlat eğer biliyorsan!
Yaratılış gayemizi, anlat eğer biliyorsan!
Dü alemde payemizi, anlat eğer biliyorsan!
Nedir hayat, nedir ölüm, nedir emel, nedir hulüm?
Nedir hukuk, nedir zulüm? , anlat eğer biliyorsan!
Kimdir bizi vurduranlar, birbirine kırdıranlar
Kimdir zarar verdirenler? Anlat eğer biliorsan!
Ne yapmalı, ne etmeli, ne tutmalı, ne atmalı?
Yükümüze ne katmalı? , anlat eğer biliyorsan?
Rab’bim dünya geniş dedi, muvakkat bir kalış dedi
Peki neden çalış dedi? , anlat eğer biliyorsan
İki cennet mü’min için, dini yaşa iyi geçin
Dünya zindan ise niçin? Anlat eğer biliyorsan
Cennet bahçesidir kabir, öyle dedi bir muhabir
Mu’min kafir olur mu bir? , anlat eğer biliyorsan!
Allah’ı bildiğin gibi, yargılar geldiğin gibi
Ne eder öldüğün gibi? , anlat eğer biliyorsan!
Cennet hasrettir mu’mine, gel sen ümitvarol yine
Acımaz mısın kendine? , anlat eğer biliyorsan!
Senet vardır elimizde, anahtarı dilimizde
Rahmet yok mu önümüzde? anlat eğer biliyorsan?
Lâilâhe illellah de, garanti var sarıl ahde
Diğer kuruntular sahte, anlat eğer biliyorsan!
Mikdat Bal
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Anlat gönül
Hadi anlat gönül sırrın bileyim
Pozlarını canda buldum ey gönül!
Nice derde saldın bırak güleyim
Nazlarını künde buldum ey gönül!
Bahtım kara sen de kalkıp döversin
Ulaşılmaz yüksekleri översin
Hep benimle oynamayı seversin
Hazlarını zinde buldum ey gönül!
Sende yok’um, bende seni anarım
Ateş sende, el değince donarım
Sen üşürken mangalında yanarım
Közlerini tende buldum ey gönül!
Sen uçarsın ben engeli aşarken
Tasan olmaz, ben nice dert yaşarken
Hep peşinden, gerilerden koşarken
Gözlerini önde buldum ey gönül!
Ne bıraktın nede beni güldürdün
Döşümü hep boş düşlerle doldurdun
Yüreğimi parçalara böldürdün
Yüzlerini bin’de buldum ey gönül!
Mikdadî der nedir bana ettiğin
Yetmedi mi dertten derde ittiğin
Dönüşü yok yollarının gittiğin
İzlerini sende buldum ey gönül!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Anlatmazsam Namerdim
Esirgemem sözümü, bütün bildiklerimi
Dilimden geldiğince anlatmasam namerdim
Yazacağım korkudan, geçen sildiklerimi
Kulağını herkesin çınlatmasam namerdim
Derdini bu milletin duyurup Ankaraya
Eksikleri bildirip parmak basıp yaraya
Despotlar varsa eğer, uğrayarak saraya
Zalimi inim inim inletmesem namerdim
Şairler kervanına bırakıp izlerimi
Şiirsever dostlara çevirip gözlerimi
Beni anlayanlara okuyup sözlerimi
Dilim koparılmadan dinletmesem namerdim
Hayallere sapmayıp gerçeği işleyerek
Hatırım olmaz, önce nefsimden başlayarak
Kör şeytan niyetine, zalimi taşlayarak
Gaddara “yandım anam” ünletmesem namerdim
Mikdatî der olmadan, bütün değerler kayıp
Küçüklere merhamet büyüklerini sayıp
Edep, haya, ar, namus, sevgi saygıyı yayıp
Harabe gönülleri şenletmesem namertim
Mikdat Bal
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Anne
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/82/www_antoloji_com_234082_630.MP3'>
Nice zorluklarla doğurdun beni
Canından can katıp yoğurdun beni
Anne şefkatiyle çağırdın beni
Ben hakkını nasıl öderim anne?
İki yıl süt verip beni besletin
Uyumadın gece gündüz sesledin
Temiz tuttun, beşiğimi süsledin
Ben hakkını nasıl öderim anne?
Kol ve dizlerinde beni salladın
Kendini harcadın beni kolladın
Hastalandım baş ucumda ağladın
Ben hakkını nasıl öderim anne?
Benim için nice dertlere girdin
Sallar iken yavrum büyüsün derdin
Kendin hep aç kaldın bana yedirdin
Ben hakkını nasıl öderim anne?
Yetiştirdin beni okula gittim
Çok nazlı büyüdüm, haylazlık ettim
Hep seni üzerdim bitmezdi dertim
Ben hakkını nasıl öderim anne?
Üstüme titrerdin toz kondurmazdın
Kendin çalışırdın beni yormazdın
Her zaman okşardın asla vurmazdın
Ben hakkını nasıl öderim anne?
Karşılıksız sevdin ömür boyunca
Bu gurbet bizleri ayrı koyunca
Hep sevindin benden haber duyunca
Ben hakkını nasıl öderim anne?
Kalbini kırdıysam insan fıtratı
Eğer affetmezsen oğlun Mikdatı
Ben geçemem kıldan ince sıratı
Ben hakkını nasıl öderim anne?
Mikdat Bal
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Anne ve babaya Öf demek
Anne olduğu için Anneler övülmüştür
Anneye asi olan cennetten kovulmuştur
Öf bile demek haram Delili Kur’anda var
Kur’an rehberimizdir Her mesele onda var
Derki Allah’tan başka İlah edinmeyiniz
Anne ile babaya Öf bile demeyiniz
Onlar bizi küçükken Şefkatle beslemişti
En tatlı dilleriyle Bizlere seslemişti
Varlığımıza sebep Anne ile babadır
Anneye öf diyenler Hak indinde kabadır
Onların bizim için Çektiği çok zahmet var
Babalarda ciddiyet Annelerde rahmet var
Yemedi yedirdiler Bize kanat gerdiler
Ah evladım büyüse Adam olsun derdiler
Saymakla mümkün değil Ne zahmetler çektiler
Evlatlar nankör çıktı Nerden bilecektiler
Her evlat böyle değil Ancak çoğu böyledir
Gördüğüm şu nesiller Beni böyle söyletir
Ayakları altında Cenneti serdi Allah
Duayı alanlara Meccanen verdi Allah
Mikdadi; saygımızı sevgimizi sunalım
Ölmüşlerse onları hep hayırla analım
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anneden hayırsız evlada Mektup
Oğlum
Uşağum
Canımın içi bir tanem
Ben seni ne büyük emeller ile
Besleyip büyüttüm biliyor musun?
En tatlı ninniler gazeller ile
Sesleyip uyuttum biliyor musun?
Bu aşkla
Gecelerimi uykusuz
Sen uyuyasın, diye bölerdim oğlum
Bir derdin olunca yanıma gelip
İçim kan ağlarken yüzüne gülüp
Başını okşayıp koynuma alıp
Yaslayıp avuttum biliyor musun?
Yavrum
Daha ne diyeyim?
Sen hani büyümüştün de
Seni okula yazdırmıştım
Değil mi?
Oğlumun hatırı sayılsın diye
Bir adam yerine koyulsun diye
Bayramda şiirin duyulsun diye
Hisleyip okuttum biliyor musun?
Sevinçle yanıma, şen geldiğinde
Senin kadar ben de mutlu olurdum
Haydi inkar et
Bir fayda görmezdim kendi çabandan
Kaytarıp aşardın hergün kabandan
İşlediğin nice suçu babandan
Gizleyip, unuttum biliyor musun?
Senin için nice
Yalan söyledim
Babana kaç sefer yemin eyledim
Unuttun mu?
Unuttun mu?
Anlamazdı kimse senin dilinden
Sapardın çoğu kez kendi yolundan
Düştüğün vakitte tutup elinden
Nazlayıp yürüttüm biliyor musun?
Yaşlıyım hastayım
Aciz mi dersin
Evlatlık bu kadar ucuz mu dersin
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Bir daha düşün
Bir daha düşün!
Mikdat Bal
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Annem
Varlığıma, sebep, olan
Babam ile annem benim
Eğer onlar olmasaydı
Hayatım cehennem benim
Annem, annem annem annem
Sensiz bu hayat cehennem
Onlar birbirine yârdı
Ben yok iken onlar vardı
Hayırlı evlad umardı
Babam ile annem benim
Annem, annem annem annem
Sensiz bu hayat cehennem
Rahiminde rahmet ile
Taşıdı çok zahmet ile
Ne itham ne töhmet ile
Suçlamadı annem beni
Annem, annem annem annem
Sensiz bu hayat cehennem
Hem sevdi hem kanat gerdi
Bana herşeyini verdi
Yavrum derdi,canım derdi
O vefakar annem benim
Annem, annem annem annem
Sensiz bu hayat cehennem
Öffe af yok, Rabbimiz der
Anne affetmezse eğer
Cennettir her bastığı yer
O çefakar annem benim
Annem, annem annem annem
Sensiz bu hayat cehennem
Annem, annem annem annem
Sensiz ölüm de cehennem
Mikdat Bal
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Annem annem
Bu gün benim hüzün günüm
Ömrümde en uzun günüm
Kederliyim çok üzgünüm
Annem annem garip annem
Ağlama benim bir tanem
Gel diyorsun gelemem ki
Göz yaşını silemem ki
Ne diyeyim bilemem ki
Annem annem garip annem
Ağlama benim bir tanem
Her şey gözümde tütüyor
Hasret beni yok ediyor
Umudumu tüketiyor
Annem annem garip annem
Ağlama benim bir tanem
Mikdat der hasretim yüce
Kıvranırım gündüz gece
Sen ağlarsan hâlim nice
Annem annem garip annem
Ağlama benim bir tanem
Mikdat Bal
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Ant içtum yemin ettum
Ant içtum yemin ettum
Artuk sevmeyeceğum
Ağlayp dizlerumi
Daha döğmeyeceğum
Yükseklerun karları
Alçaklarun suyidur
Dağlarun pınarları
Alçaklarda kuyidur
Sen bana ettuğuni
Ben sana edemezdum
Elürdum da ben seni
Birakup gidemezdum
Seven bir kere sever
Sevgi ömür boyidur
Ona sadakatsizlik
Alçaklarun huyidur
Söyle hayırsuz söyle
Yakışti mı şanuna
Elurdum da ben senun
Giremezdum kanuna
Mikdat Bal
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a-O an yakındır -ÖğütO an yakındır (Öğüt)
Ne etsen nafile, bitince pilin
Gözler göğe bakar, tutulur dilin
Elinden ne gelir, bükülür belin
Defterin dürülür, o an yakındır!
Kandırıp kendini, gençliğe kanma
Hevana uyup da yanlışa konma
Dağı da devirsen, güçlüyüm sanma
Vücudun yorulur, o an yakındır!
Bir anda gidersin, hızlı yaşarken
Felç olur cesedin, gezip koşarken
Yatalak olursun, coşup taşarken
Suların durulur, o an yakındır!
Şaşmaz bir saniye, ecel bulunca
Dikenlerin kalır, gülün solunca
Muhakkak ölüm var, vaden dolunca
Mekanın görülür, o an yakındır!
Dünyada kazancın ya kâr ya heder
Her iki halde de hayatın biter
Üstünü soyarlar, elbisen gider
Kefenin bürülür, o an yakındır!
Topluca arkandan, namaz kılınır
Musalla taşından, ceset alınır
Tabutun yavaşça yere salınır
Toprağın kürülür, o an yakındır!
Biter emellerin, biter dilekler
Teslim oldun artık, tutmaz bilekler
Sorgu sual için, gelir melekler
Divanın kurulur, o an yakındır!
Zor duruma düşer, gasbedip çalan
Azalar konuşur, diyemez yalan
Çok pişmanlık çeker, günahkar olan
Hesabın sorulur, o an yakındır!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-o kadar muhtacız!
O kadar muhtacız ki kardeşliğe birliğe
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur
Bununla ulaşılır huzur, barış, dirliğe
Mutluluğu refahı sağlayacak harç budur!
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur
Kardeşliğe sarılıp düşmanlığı salalım
Biriz birlik olalım bir arada kalalım
Barış ve esenliği bu birlikte bulalım
Mutluluğu refahı sağlayacak harç budur!
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur!
Bu âlemde birlikte beraber yaşıyoruz
Ahlâkî ve hukukî ödevler taşıyoruz
Beraber hissederiz beraber üşüyoruz
Mutluluğu refahı sağlayacak harç budur!
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur!
Her bir insan saygındır soy, sop, dili sorulmaz
Bunlar öne çıkarsa böyle birlik kurulmaz!
El ele verir isek önümüzde durulmaz
Mutluluğu refahı sağlayacak harç budur!
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur!
Hiç kimse hiç kimseyi hor ve hakir göremez
O takdirde husumet aramıza giremez
Yedi düvel birleşse bize zarar veremez
Mutluluğu refahı sağlayacak harç budur!
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur!
İlim, hikmet, marifet yurduna göçmeliyiz
Kardeşlik iksirini bu yolda içmeliyiz
Gönüllü isteyerek bu yolu seçmeliyiz
Mutluluğu refahı sağlayacak harç budur!
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur!
Der Mikdadi ülkemiz nadide bir cennettir
Sorumluluktan kaçmak vatana ihanettir
Bu vatan hepimize kutsal bir emanettir
Mutluluğu refahı sağlayacak harç budur!
Bizi birbirimize bağlayacak harç budur!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-O kadar!
Vicdan aynasında kendime baktım
Bu ben miyim diye sordum o kadar!
İlk sefer tarafsız bir gözlük taktım
Gerçek içyüzümü gördüm o kadar!
Kendimi kandırdım özelsin diye
Desinler iyisin güzelsin diye
Yazdım el âlemi düzelsin diye
Ancak, malihulya kurdum o kadar!
Her şeyi gizledim etmedim takdim
Elleri yermekten olmadı vaktim
Kendim etim yine hep kendim çektim
Kafamı taşlara vurdum o kadar!
Nasıl düştüm böyle komik duruma
Kendi menfaatim kendi kârıma
Kim ne derse desin açık yoruma
Bigâne bir hayat sürdüm o kadar!
Sanmayın Mikdadî kafadan atar
Yazdığım her şeyde bir gerçek yatar
Bunu idrak etmek derde dert katar
Demek boşa kafa yordum o kadar!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-O ne beni dinler ne susmak bilir
Ağlayan gönlüme sus diyemem ki
O ne beni dinler ne susmak bilir!
Öyle bir yol tutmuş his diyemem ki
O ne beni dinler ne susmak bilir!
Efkara daldırıp yoruyor beni
Ha bire saldırıp vuruyor beni
Gaydalar çaldırıp kuruyor beni
O ne beni dinler ne susmak bilir!
Gözleri kör ama köstebek değil
Ateşe uçuyor kelebek değil
Çocuk ruhlu fakat bir bebek değil
O ne beni dinler ne susmak bilir!
Peşine takarak gezdirir beni
Ferman dinlemiyor bezdirir beni
Kafamı bozarak kızdırır beni
O ne beni dinler ne susmak bilir!
Gönül yangın yeri sanki virane
Zaten dünya bize misafirhane
Vadesi dolana hazır bahane
O ne beni dinler, ne susmak bilir!
Sonsuzdur arzusu emeli uzun
Der Mikdadî eğer doymazsa gözün
Sonunda hasadın gam, keder, hüzün
O ne beni dinler, ne susmak bilir!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-oğluma Tavsiyeler…..vezni aher...
Oğluma tavsiyelerim Vezni aher
Eğer benden...soracaksan.....hiç sorma ............yandı çıra
Soracaksan.....haberim şu.....dertliyim................gönül yara
Hiç sorma........dertliyim.........oğlum gel bana.....ara sıra
Yandı çıra........gönül yara......ara sıra.................sor oğlum!
Hiç gocunmam...haklıyken de...dilerim.................bazen özür
Haklıyken de......alttan almak.....insana................verir huzur
Dilerim...............insana..............özür, sansın ki....beni mazur
Bazen özür........verir huzur........beni mazur.........gör oğlum!
İşim benim........şiir yazmak........bilirsin.................sözler ırmak
Şiir yazmak.......meşgalemdir.....durmadan...........tıklar parmak
Bilirsin...............durmadan..........olur, yakışmaz....susup durmak
Sözler ırmak......tıklar parmak.....susup durmak.....zor oğlum!
Tavsiyemi.........sorar isen.....derim ki.................dalma lafa
Sorar isen.........anlatırım.......dünyada................çoktur cefa
Derim ki............dünyada.......halen, yoran yok....buna kafa
Dalma lafa........çoktur cefa...buna kafa...............yor oğlum!
Güvenilmez.....vefasızdır
.......şu fani.................. dünya yalan
Vefasızdır........şu yalancı.......âlemi.....................gülmez bulan
Şu fani.............âlemi...............düşün, hasrettir.....arda kalan
Dünya yalan....gülmez bulan..arda kalan.............hor oğlum!
Onca zulmü.....dünya için........işleriz................gözüm ağlar
Dünya için.......uğraşırken........habersiz............geçer çağlar
İşleriz...............habersiz...........nasıl gönüller....hicran bağlar
Gözüm ağlar....geçer çağlar.....hicran bağlar.....ur oğlum!
Tavsiyeme.......kulak ver de......dikkatli..................dinle beni
Kulak ver de....sözlerimi............ezberle.................gütme kini
Dikkatli............ezberle..............çünkü, dinimiz.......İslâm dini
Dinle beni
........gütme kini.........İslam dini...............nur oğlum!
Sabırlı ol.........tevekkül et.........üzülme...................hayat zorsa
Tevekkül et.....isyan etme.........ola ki......................geçim darsa
Üzülme...........ola ki ..................zordur, salıver.......öfke varsa
Hayat zorsa....geçim darsa.......öfke varsa..............sür oğlum!
Mikdadi bir.......tercümandır......dertleri.......................yazar kalem
Tercümandır....hâlden anlar......bilir ki........................çoktur elem
Dertleri.............bilir ki................sen de, Uşağum........bil el âlem
Yazar kalem.....çoktur elem.......bil el alem.................kör oğlum!
Eğer benden soracaksan hiç sorma yandı çıra
Soracaksan haberim şu dertliyim gönül yara
Hiç sorma dertliyim oğlum gel bana ara sıra
Yandı çıra gönül yara ara sıra sor oğlum!
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Hiç gocunmam haklıyken de dilerim bazen özür
Haklıyken de alttan almak insana verir huzur
Dilerim insana özür, sansın ki beni mazur
Bazen özür verir huzur beni mazur gör oğlum!
İşim benim şiir yazmak bilirsin sözler ırmak
Şiir yazmak meşgalemdir durmadan tıklar parmak
Bilirsin durmadan olur, yakışmaz susup durmak
Sözler ırmak tıklar parmak susup durmak zor oğlum!
Tavsiyemi sorar isen derim ki dalma lafa
Sorar isen anlatırım dünyada çoktur cefa
Derim ki dünyada halen, yoran yok buna kafa
Dalma lafa çoktur cefa buna kafa yor oğlum!
Güvenilmez vefasızdır şu fani dünya yalan
Vefasızdır şu yalancı âlemi gülmez bulan
Şu fani âlemi düşün, hasrettir arda kalan
Dünya yalan gülmez bulan arda kalan hor oğlum!
Onca zulmü dünya için işleriz gözüm ağlar
Dünya için uğraşırken habersiz geçer çağlar
İşleriz habersiz nasıl gönüller hicran bağlar
Gözüm ağlar geçer çağlar hicran bağlar ur oğlum!
Tavsiyeme kulak ver de dikkatli dinle beni
Kulak ver de sözlerimi ezberle gütme kini
Dikkatli ezberle çünkü, dinimiz İslam dini
Dinle beni gütme kini İslam dini nur oğlum!
Sabırlı ol tevekkül et üzülme hayat zorsa
Tevekkül et isyan etme ola ki geçim darsa
Üzülme ola ki zordur, salıver öfke varsa
Hayat zorsa geçim darsa öfke varsa sür oğlum!
Mikdadi bir tercümandır dertleri yazar kalem
Tercümandır halden anlar bilir ki çoktur elem
Dertleri bilir ki sen de, Uşağum bil el âlem
Yazar kalem çoktur elem bil el alem kör oğlum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Oğul!
Helalinden çalış rızkını sağla
Duan kabul olur, bilesin oğul!
Günah işledinse tövbe et ağla
Suçlarını böyle silesin oğul!
Haramı bilenler kumar oynamaz
Müminin kazanı haram kaynamaz
İhmal edilmesin beş vakit namaz
Üzerine farzdır kılasın oğul!
Allah'ı tanımak ilk görevindir
Mezar sana hasret, en son evindir
İnsanları çok sev hem de sevindir
Her iki dünyada gülesin oğul!
Ölüm omzundadır kıyamet yakın
Müslüman’san öyle bir tavır takın
Nifaktan, hasetten gururdan sakın
Göründüğün gibi olasın oğul!
Dinde zorlama yok mümin hür olur
Gönüllü olunca iman gür olur
Cennete giderken yolun nur olur
Dünyada bu nuru bulasın oğul!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Olmaz dediler!
Nasıl etsem bilmem, bilen söylesin
Sora sora yazdım, olmaz dediler
Bu işin yolunu tarif eylesin
Sıra sıra yazdım, olmaz dediler
Rahatı huzuru sayarak hiçe
Durmadım çalıştım her gün her gece
Her şeyi denedim kafiye, hece
Kara kara yazdım olmaz dediler
Biraz daha hafif dokunmalısın
Etliden sütlüden sakınmalısın
Hızlı gidiyorsun, okunmalısın
Dura dura yazdım, olmaz dediler
Çok zaman ellerim çıkmadı cepten
Yazmayı unuttum bıraktım hepten
Hiç bir şey yazmadım hep bu sebepten
Ara ara yazdım, olmaz dediler
Susturmaktı gaye davayı çaktım
Demekki boş yere geçmişti vaktim
Masallar uydurdum eyledim takdim
Kura kura yazdım olmaz dediler
Yazmanın çizmenin çoktur vebali
Her zaman olur mu elin sopalı
İma ile yazdım üstü kapalı
Sara sara yazdım olmaz dediler
Hepten bırakmayı çok kez sınadım
Asla eksilmedi yazmak inadım
Bir adım gelene ben de on adım
Vara vara yazdım olmaz dediler
Üzümün çöpü var armudun sapı
Yalnız ben bilirim yuttuğum hapı
Önüme çıkmışsa kilitli kapı
Kıra kıra yazdım olmaz dediler
Beğendiremedim kendi tarzımı
Kimse kıramadı yazmak arzumu
Aldım kalkanımı aldım gürzümü
Vura vura yazdım olmaz dediler
…..Bu dünya sana da kalmaz dediler
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Olmaz olaydı!
Zaman başka devran başka hal başka
Zorlu zorlu işler, olmaz olaydı!
Mekan başka imkan başka yol başka
Türlü türlü işler, olmaz olaydı!
Makam rütbe kalem tutar jop diye
Zayıf görsün tekme atar top diye
Helal haram demez yutar lop diye
Kirli kirli işler olmaz olaydı!
Rüşvetle yüzüne bakar aracı
Acımaz evini yakar aracı
Her taşın altından çıkar aracı
Şerli şerli işler olmaz olaydı!
Ellerin boş kalır yanıp da tütsen
Bir dinleyen olsa şikayet etsen
İtin sahibi yok yanına gitsen
Hırlı hırlı işler olmaz olaydı!
Zamanım yok diye işten sıyırır
Kendi adamına vakit ayırır!
Hemşeri ayağı adam kayırır
Yerli yerli işler, olmaz olaydı!
Baka baka alır benim hakkımı
Rüşvetçi bu hain yesin zıkkımı
Gelip alır seni ayak takımı
Kârlı kârlı işler olmaz olaydı!
Der Mikdatî biri gelir gizlice
Teklifini eder biraz tuzluca
Cebellezi eder alır hızlıca
Sırlı sırlı işler olmaz olaydı!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Olunca!
Gönül volkan gibi fışkırıverir
Kalemler söz yazar kâğıt olunca
Elemi duyanlar hıçkırıverir
Yol üstünde mezar ağıt olunca!
Ağıtı dinleyen biraz inliyor!
Aval, aval bakar sanki anlıyor
Yârden bahsedince herkes dinliyor
Bomboş kalır pazar öğüt olunca
Dünya kan ağlıyor çoktur elemler
Zayıfı bulunca ezer zalimler
Kılıçtan keskindir bazı kalemler
Oyunları bozar yiğit olunca
Bulutlar bir başka yağışı başka
Güneşin batışı doğuşu başka
Her gün karanlığı boğuşu başka
Gölgesi hoş uzar söğüt olunca
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-On beş Temmuz gecesi!
Sözde askerî bir darbe işgaldi gayeleri
Hiç kalmamış insanlıktan bir zerre payeleri
Başkomutan kükreyince bitti sermayeleri
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Korkmadık asla yılmadık hemen kalktık yürüdük
Bir emirle bu vatanı ölümüne koruduk
Ölüme meydan okuduk bayrakları bürüdük
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik.
İstiklal marşından sonra bir destan daha yazdık
Hainlerin planını birlik içinde bozduk
Millet olma şuurunu hem yaşadık hem sezdik
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Akın, akın çıkıverdik öyle bir birlik kurduk
Şahadete dünden razı tanklara karşı durduk
Paletlere takoz olduk etten duvarlar ördük
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Yeni baştan yakaladık Çanakkale ruhunu
Engin imanla püskürttük çakallar güruhunu
Hesaba katmamışlardı bu milletin şuhunu
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Millete bomba yağdırdı canavarlar sürüsü
Fetö- Pdy alçağı tanıdık bu virüsü
Neşter vurduk bu kansere artık gelir gerisi
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Hep birlikte mücadele meyvesini veriyor
Demek ki birlik olunca zulüm sona eriyor
Polisimiz askerimiz inlerine giriyor
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Topyekûn ölürüz dedik teslim olmayız asla
Sözde değil özde dedik en samimi ihlâsla
Şehitleri gömüp koştuk vaktimiz olmaz yasla
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Der Mikdadî darbecinin pis suratına tükür
Gururluyum bu milletin bir ferdiyim çok şükür
Bu yazdığımız destanı gelecek nesil okur
En karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdik
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Darbecilere “DUR” deyip hainleri devirdik
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-on dört şubat?
“Saint Valentine’s Day” bir şey sanılmaktadır
Hıristiyan bir papaz o gün anılmaktadır
On dört şubatsa onun öldürüldüğü gündür!
Sevgililer günü mü? Her kes yanılmaktadır!
Durumu bilmeyenler önce gerçeği görsün!
Bu günün anlamını bildikten sonra hürsün
Körü körüne taklit yakışmıyor bilesin!
Sevgin bir günlük değil bir ömür boyu sürsün
Sevgi ve vefa dolu bir kalbe bir gün yetmez
Sevgide hudut olmaz seven cimrilik etmez!
Bir güne tahsis olan uyduruk bir adedin
Peşine bir akıllı körü körüne gitmez
Sürekli her gün sever sevgide ciddi olan!
Gâvurlara özenmez Müslüman ceddi olan
Bir kavime benzemek tehlikedir yasaktır
Ne şaşar ne de taşar hududu haddi olan!
Bu adet bizim değil yabancıdır dinseldir
Hayvani bir dürtüdür bu yeti bedenseldir
Ticari istismarla reklamını ederler
Gönül işi değildir Der Mikdadi cinseldir
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-On sekiz martta
Görkemli bir destandır Çanakkale zaferi
En zayıf anımızda yazdık on sekiz martta
Şehit verdik orada on binlerce neferi
Düşmanı suya gömüp bozduk on sekiz martta
Bizi yok etmek için yedi düvel birleşti
Ya ölüm ya istiklal gönlümüze yerleşti
Allahın yardımıyla mucize gerçekleşti
Yılanın kafasını ezdik on sekiz martta
Toplanmıştı sürüler dünyanın her yerinden
Bozguna uğrayarak kahroldu kederinden
Ölümü öldürmüştük korkmadık hiç birinden
Düşmanlara nazaran azdık on sekiz martta
Muradı şehadettir Türk’e kefen biçilmez,
Ya ölüm ya istiklal başka bir yol seçilmez
Bütün dünya birleşse Çanakkale geçilmez
Tarihin belleğine kazdık on sekiz martta
Yürekler bir olunca düşmanlar kalır naçar
Der Mikdadi işte bu düşmana korku saçar
İmansızlar korkaktır zoru görünce kaçar
Düşmanın şifresini çözdük on sekiz martta
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ona “hayır” buna “evet”
Köhne sistem yordu bizi
Ona “hayır” buna “evet”
Oyalayıp durdu bizi!
Ona “hayır” buna “evet”
Şer güçler hep karşı çıkmış
Bu ahvalden millet bıkmış
Teröristler yakıp yıkmış
Ona “hayır” buna “evet”
İçeriği nedir sormam
Ona fazla kafa yormam
Hainle bir safta durmam
Ona “hayır” buna “evet”
Atılacak ayak bağı
Bu çağ artık Türk’ün çağı
Yok bu işin solu sağı
Ona “hayır” buna “evet”
Tam bağımsız olmak için
Kendimizi bulmak için
İlelebet kalmak için
Ona “hayır” buna “evet”
Der Mikdadi için için
“EVET” söyle sorma niçin
Güçlü bir Türkiye için
Ona “hayır” buna “evet”
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-ondan ileri!
Siyasette vefa olmaz, olur diyen yanılır!
Mecliste verilen sözler geçmez ondan ileri
İki armut, iki elma haksızca dört sanılır!
Ayı armuda meftundur seçmez ondan ileri
Akıldan çıkarmamalı çiğ süt emmiştir beşer
Brütüs’a güvenirsen bir gün sırtını deşer
Hep pusuda bekler durur eline fırsat düşer
Bir kefeni layık görür biçmez ondan ileri!
Ülkesini kötüleyip sahibine giderek
Düşmana dost, vatanına hep düşmanlık güderek
Mahfillerde satılmışlar arz-ı endam ederek
Zemzem değil likör arar içmez ondan ileri
Hayrete mucip ülkeyiz bizde hain ne çoktur
Yıkılırdık maazallah ayakta tutan köktür
Hainlerin ettiğini gördük bilmeyen yoktur
Gavura sırtını dayar göçmez ondan ileri
Teröristler dehşet salar meydanlar boş kalınca
Atar tutar sokak, cadde etrafı boş bulunca
Çarpılarak şoka girer çukurlara dolunca
Sıkışınca dağa kaçar kaçmaz ondan ileri
Birlik ve beraberlikmiş bizim çaremiz meğer
Boynunu bu milletimiz yalnız Allah’a eğer
Bir daha gafil olursak on beş temmuzdan eğer
Daha büyük bela açar, açmaz ondan ileri
Der Mikdadi dağılırız birbirini yer isek
Bizi hiç kimse bozamaz sözümüzde er isek
Vatana sahip çıkmayıp nemelazım der isek!
Kuzgun leşe konmuş olur, uçmaz ondan ileri
Mikdat Bal
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A-oyuna kalkışanlar!
“Ava çıkan avlanır” sözüne istinaden
Oyuna kalkışanlar oyuna gelebilir!
Ciddi tavır takınır kozuna istinaden
Böylece tıpış, tıpış mayına gelebilir!
İstikbal ne getirir bilemez beni beşer
Durumu meçhul iken nasıl kasılıp şişer?
El için kuyu kazan içine kendi düşer
Kendini aşmasa da boyuna gelebilir!
Tedbirsiz cesaretin akıbeti murt olur!
Tenha, ıssız mekânlar, baykuşlara yurt olur
Köpeksiz sürülerin müşterisi kurt olur
Çobana dalmasa da koyuna gelebilir!
Hiç kimse dost edinmez onamadan kimseyi
Çatacağını düşün kınamadan kimseyi!
Önyargılı davranma sınamadan kimseyi
Bakarsın ki huyuna suyuna gelebilir!
Gönül okşayıcı ol seçme falan filanı
Tatlı dil çıkarırmış deliğinden yılanı
Dilinin sayesinde bulmayasın belanı
Ulan diye çağırma, sayına gelebilir!
Der Mikdadi işimiz kuru bir dava mıdır?
Dilden dökülen sözler hep hava çıva mıdır?
Her zaman sessiz kalmak acaba reva mıdır?
Haksızlığa göz yuman kıyına gelebilir!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-ozan Mikdadi

Yavuzoğlu Dertleşmesi

Esselamün aleyküm başlayalım sıradan
Birkaç soru sorayım el verdikçe buradan
Kurtulmayacak mıyız fitne denen yaradan
Bir teselli bir umut yolla ozan Mikdadi……….İ.Yavuz
Hayırla şer yarışır ta ezelden ebede
Saflar sık tutulmazsa şeytan girer mabede
Fitnenin asıl başı Rusya, Çin ve A.B.D.
Böyle düşünmektedir molla ozan Mikdadi…….Ozan Mikdadi
Dünya kaos içinde kan gövdeyi götürür
Baş fitne emperyalizm borusunu öttürür
Petrol kaymaklarını kodamana tattırır
Çöz dilini yaz da yaz solla ozan Mikdadi……….İ.Yavuz
Malumun ilamına gerek yok biliyorum
Bilmeyenler de varsa uyansın diliyorum
Genç iken çok salladım şimdi de siliyorum
Sözünü karar şimdi Bal’la ozan Mikdadi…….Ozan Mikdadi
Müslüman müslümana neden çıkmıyor arka
Nasıl da düşürüldük bu acımasız çarka
Boynumuz neden bükük yaşarız korka korka
Kim ise müsebbibi nalla ozan Mikdadi……….İ.Yavuz
Müslüman destek olur köstek olan liderler
Onlar birer uşaktır halka zulüm ederler
Hep onların yüzünden çekilen tüm kederler
Derdi yok hiçbir mümin kulla ozan Mikdadi…….Ozan Mikdadi
Birlik olamıyorsak çok zor olur işimiz
Omuz omuza versek dünyada yok eşimiz
Fitne atıldığında doğacak güneşimiz
Yavuz girdi bu yola kolla ozan Mikdadi……….İ.Yavuz
Sürü koca birlikken kurt ne eder bakmalı
O halde lazım olan okuyup ayıkmalı
Devir ilim çağıdır aymazlıktan çıkmalı
Nereye kadar gider malla ozan Mikdadi…….Ozan Mikdadi
Söylenecek çok söz var ne yazık ki vaktim az
İsmail Yavuz der ki edelim biraz da naz
Bari bir teselli ver işin çözümünü yaz
Zarfın içine koyup pulla ozan Mikdadi…… ……….İ.Yavuz
Der Mikdadi yazarız tükenmez bizim havuz
Durumlar net ve seçik değil mi dostum Yavuz
İstemez biliyorsun görünen köy kılavuz
İşi olmaz kehanet, falla ozan Mikdadi…….Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-ozan Mikdadî-ısmail Ibrahim Yavuz Dertleşmesi
Yazacak çok şeyler var, nereden başlayalım?
Bazı çarpıklıkları burada sayalım mı?
Mazlumu savunalım, zalimi taşlayalım!
Ne kadar zorba varsa kapıya koyalım mı? ..........Ozan Mikdadi
Öncelikli konuyu temelden aşlayalım
Şerre çanak tutanı aleme yayalım mı?
Katran suyun içinde kaynatıp haşlayalım
Şaşı bakan gözleri yerinden oyalım mı? .......... Yavuzoğlu
Zaten göremiyorlar gözleri kör onların
Hakkı ve hakikati görmesi zor onların
Sürekli taşlanırlar, her yanı mor onların
Bunlar adam olmaz ki buradan tüyelim mi? ..........Ozan Mikdadi
Her kafadan ayrı ses herkes ayrı tel çalar
İğrenç döküntüleri taşımıyor bohçalar
Kafalar sustu artık konuşuyor kalçalar
Bozar bizi bu ortam kenardan cayalım mı? .......... Yavuzoğlu
Akıl yok kiralasın, satıyorlar bedeni!
Gerekçesi ahlaksız zor şartlarmış nedeni
Gittikleri yol eğri sözde bunlar medeni!
En doğru olan yola ikimiz kayalım mı? ..........Ozan Mikdadi
Siyasetin bir yüzü karadan daha kara
Daha cesur olmalı başkentimiz Ankara
Zengin açtı arayı feryat eder fukara
Kalp gözümüzü açıp sesini duyalım mı? .......... Yavuzoğlu
Fakir edebiyatı ancak bir yere kadar
Böyle tatmin oluruz yalnız bir süre kadar
Elimizde ferman var her derde çare kadar!
Zekat vermek farz bize paraya kıyalım mı..........Ozan Mikdadi
Maneviyat gidince huzur yoktur cihanda
Herkese rızık vardır elbet bu koca handa
Kimisinin kazanda kimisinin sahanda
Kanaatkar davranıp az ile doyalım mı? .......... Yavuzoğlu
Yediğimiz gıdalar haram olduğu için
Fakirin her sofrası dram olduğu için
Madem karın doyurmak meram olduğu için
Doymak için az değil helalden yiyelim mi? ..........Ozan Mikdadi
Müslümanlık bu değil yanlış yola sapıldı
Yeni nesil batılın oyununa kapıldı
Kur’an dan uzaklaşan en sonunda çarpıldı
Duymuyorlar bir türlü yeniden diyelim mi? .......... Yavuzoğlu
Der Mikdadi ne dersek değersiz söz gibidir
Âmaya çizgi film, sağıra saz gibidir
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Sopsoğuk duşa benzer kutupta yaz gibidir
Bu dediklerimize kendimiz uyalım mı? ..........Ozan Mikdadi
Yavuzoğlu diyor ki uzar gider bu konu
Şerre hizmet edenler Allah yok etsin onu
Nereye kadar sürer bu gidişatın sonu
Bu kadar gaflet yeter, silkinip ayalım mı? .......... Yavuzoğlu
Ozan Mikdadi + İsmail Yavuzoğlu
Mikdat Bal
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a-Öfke gelir göz kararır
Hiddet gelir zandan önce
Sır dökülür ince, ince
Gerçek ayana gelince
Hırs gider, yüzler kızarır!
Hiddet gelir zandan sonra
Akıl gider ondan sonra
Düşünürsen bundan sonra
Ders gider, yüzler kızarır!
Gıcır, gıcır eder dişler
Nefis azar şeytan şişler
Öfke ile bütün işler
Ters gider, yüzler kızarır!
Senlik benlik yek, yek olur
Atışlar da kelek olur!
Yorulan hep bilek olur
Mars gider, yüzler kızarır!
İşsiz usta, takım asar
Devam eder zarar hasar
Kömür yoksa, körük susar!
Örs gider yüzler kızarır
Gelir, aylık budanırsa
Kene kana dadanırsa
Fare aslan atanırsa
Pars gider, yüzler kızarır
Öğretmezse bir şey bilen
Uyarmazsa, başa gelen
Biter bayram biter şölen
Fars gider yüzler kızarır
Fitne fesat ekilirse
Temelden taş sökülürse
Kızıl bayrak çekilirse
Kars gider yüzler kızarır
Huzur barış kalamazsa
Köylüler iş bulamazsa
Çiftçi kredi alamazsa
Hars gider yüzler kızarır
Mikdadi çok etmiş sözü
Kızarıyor bazen yüzü
Kısacası işin öz’ü
Hers gider, yüzler kızarır!
Ozan Mikdadi
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Mikdat Bal
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a-Öğretmenler günü münasebetiyle!
Toplumsal kalkınmanın öğretmendir mimarı
İyi ki siz varsınız kutlu olsun gününüz!
Sayenizde oluyor bu ülkenin imarı
Saygılar öğretmenim, kahramandır ününüz
Milleti geleceğe taşıyan öğretmenler
Bu kutsal dava için yaşayan öğretmenler
İçin için yanarak ışıyan öğretmenler
Yarın da ışıyacak bu gününüz, dününüz
Birer definesiniz herkes konar hazıra
Sevginiz emeğiniz ulaştırır huzura!
Öğreten sizlersiniz ta beşikten mezara
Sizi kim tutabilir açık olsun önünüz
Sizi nasıl methetsem ne desem sözler sönük
Hem başımızın tacı hem gönlümüzde konuk
Emekleriniz sonsuz vatana halka dönük
Böyle kalın ne olur değişmesin yönünüz
Methiyeler düzülür aynı söz aynı kalıp
Onun bunun sözünü yazarlar alıp alıp
Ben içimden geleni olduğu gibi salıp
Derim ki: bu gün gibi mutlu olsun sonunuz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Öksüz ve yetimler
Gözlerim sulanır yüreğim kanar
Bir öksüz, bir yetim gördüğüm zaman
İçimde bir kandil, bin ışık yanar
Elimi başına sürdüğüm zaman
Ağlamasın diye gayret ederim
O ağlarsa ben de yanar tüterim
Babamı “vuydula” derse biterim
Ona kimsin diye sorduğum zaman
Bir yetim duyarsam gider bulurum
Ölüm haktır bir gün ben de ölürüm
Yüce peygambere komşu olurum
Onlarla dostluğu kurduğum zaman
Bu yetim yavrular göz nurum olur
Onları okşamak onurum olur
Sevinçleri benim sürurum olur
Üşüyen gönlünü sardığım zaman
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Öleceksin!
Açık beyan
Her şey ayan?
Kardeş uyan!
Öleceksin!
Söyler Kur'an
Dünya viran
Var mı duran?
Öleceksin!
Dünya yalan
Var oyalan
Var mı kalan?
Öleceksin!
Sacın beyaz
Eyleme naz
Az kaldı az
Öleceksin!
Elini aç
Merhamet saç
Zulümden kaç
Öleceksin!
Gözün bakar
Göğsün sıkar
Ruhun çıkar
Öleceksin!
Yaptıysan da
Taptıysan da
Saptıysan da
Öleceksin!
Ölmem sanma
Hep uzanma
Suç kazanma
Öleceksin!
Gelir bir, bir
Ölür bir, bir
Kalır BİR BİR
Öleceksin!
Mikdat yazar
Dünya Pazar
Sonun mezar!
Öleceksin!
Ozan Mikdadî
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a-Ölmeden önce ölmek
İnsanlar uyuyorlar, ölünce uyanırlar.
O an herkes ölümün hakikatine erer
Heder olan hayattan ötürü utanırlar
İş işten geçer ama herkes nefsini yerer
Hayatta iken ölmek, seçkinlerin işidir
Canı çıkınca ölmek geçkinlerin işidir
Şu dünyaya sarılmak kaçkınların işidir
Er geç fani dünyadan göçülür birer, birer
Bakide fani olur ölmeden önce ölen
Bu dünyayı ahretin mezrası gibi bilen
Ahiret yurdu için uykularını bölen
Malını ve canını Allah yoluna serer
Dünya misafirhane, yol üstünde bir handır
Her canlının ölmesi, apaçık bir burhandır
Ahiret ebedidir, geçici bu cihandır
Üstünde mağrur gezen bir gün içine girer
Ne varlığa sevinen ne yokluğa üzülen
Ahireti düşünüp gözünden yaş süzülen
Günahı hatırlayıp yükmüş gibi ezilen
Ölmeden önce ölmüş ebedi sefa sürer
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-ölmüş kalpler!
Ahlâkî hissiyatlar dumura mı uğramış?
Hem milli, hem manevi refleksimiz yok olmuş
İnsanlar birbirini zevki için doğramış
Gören ne hayret etmiş, ne tiksinip şok olmuş
Takıldık hortlak gibi her gün televizyona
Başka dert yok, hasletler uğrarken erozyona
Acaba hangi film girecekmiş vizyona
Yok artık! Daha neler! Bu da artık çok olmuş!
Kimi refah içinde kimi yanıp tüterken
Kimine de bu hayat cehennemden beterken
Dünyanın nimetleri on katına yeterken
Yüzde doksanı yoksun yüzde onu tok olmuş!
Düştüğü vakit insan etrafa bakınırken!
El veren olur diye derdinden yakınırken
Açıktan söylemekten utanıp sakınırken!
Acının en fecisi dosttan gelen ok olmuş
Madde’ye tapanların gözleri hep nema’da
Dedik ya felç olmuştur hep duygular komada
Örneklerini gördük Zonguldak’ta Soma’da
Kurbanlar can derdinde onlar derdi kok olmuş!
Duyarlılık azalmış kas katı olmuş kalpler
Haset, garaz kin, öfke nefretle dolmuş kalpler
Der Mikdadi ne yazık gerçekten ölmüş kalpler
Hiç kusura kalmayın, dünyamız bombok olmuş!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ölüm çatar!
Ömür dediğin ne ki hayali düşü ile
Yaşadığımız hayat akarken ölüm çatar!
Bebek beşikte, dede kemali yaşı ile
Hiç sebebsiz aniden bakarken ölüm çatar!
Bazı gerçekler var ki herkes almıyor dile.
Sonunu düşünmeden zulüm etsek de bile
İyi düşünmek gerek vicdan tanımaz hile
Başkasının canını yakarken ölüm çatar!
Akrabanın içinde sevenlerin yanında
Bir düğün salonunda en mutlu bir anında
Azrail hiç geç kalmaz tam gelir zamanında
Evlenenlere takı takarken ölüm çatar!
Dünyanın cazibesi yakamızı salmaz ki
İşlerin tersyüz olur ne etsen de olmaz ki
Ne kadar didinsen de emellerin dolmaz ki
Bir şeyi yapmak için yıkarken ölüm çatar!
Bazısını bu dünya göz kırparak oyalar
Aniden uyanırsın sona erer rüyalar
Eşitlenir o zaman yakut, inci, kayalar
En yüksek zirvelere çıkarken ölüm çatar!
Mikdadî der emanet bir gün gelip alınır
Ne kimse unutulur ne hiç kimse salınır
Ne bir an öce olur ne de geri kalınır
Dünyayaya canımızı sıkarken ölüm çatar!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ölüm dirim içice
Ölüm dirim içicedir her can sahibi tadar
Tekrarı yok hayat tektir, gafil olan kul naçâr
Fırsatların bu dünyada sayılı nefes kadar!
Rızkı biten son olarak ecel şerbeti içer
Ömür kendi mecrasından asla aşmaz bendini
Nefsi kemle, böylelikle yık iblisin fendini
Râm olmakla gül-feşân'a bülbül sanma kendini
Gençlik nadide bir cevher bir gün elinden kaçar!
Ölümle başlar kişinin irsali ve isali
Huzura çağrılmak anî beklemezken visal’i
İnanca bigâne olan kurur saman misâli
Hem dünya hem maverâ’da azaba olur düçar!
Dünya fani biliniyor, azdır bunu fark eden
Hüsran bulur, kayıp eder tövbesinden çark eden!
Rüsvay olur dü-alemde, taatini terk eden
Son nedamet kâr eylemez artık iş işten geçer!
Aklından çıkarma dostum ölüm hakikatini
Ehlisünnet yolundan git bozma itikatını
Allah ile misakına göster sadakatini
Onun yolunda olanlar gökte kanatsız uçar
İman ile göçmek de var kul bilemez sonunu
Şebiarus gibi görür o kul ölüm gününü
Ey Mikdatî umutlu ol Hakka çevir yönünü
Rahmeti her şeyi kapsar ola ki rahmet saçar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ölümde denginim!
Kanıma dokunan cilvedir, nazdır
Dağlardan enginim varmaya kalkma!
Dünya senin olsa yine de azdır
Gönülde zenginim vermeye kalkma!
En büyük zenginlik, bil ki akılıdır
Tepeden bakarsan gördüğün kıldır
Güzellik ne renktir ne de şekildir
Aynayım, renginim kırmaya kalkma!
Ayağını denk at çok sürmez sefan
Sonunda ölüm var kesindir tufan
Her şey geçicidir dönmesin kafan
Ölümde denginim yormaya kalkma!
Kardeşlik hukuku bakidir ancak!
Kimi var isyankâr şakidir ancak!
Arada tartışma vakidir ancak!
Her daim çenginim kurmaya kalkma!
Yakışmaz katiyen haddini aşman!
Yüzün kızarır da olursun pişman
Ya dinde kardeşiz, ya dost ya düşman!
Ben senin hanginim sormaya kalkma!
Mikdadi herkese hem dost hem canan
Muhabbetle doyan sevgiyle kanan
Gece gündüz vatan aşkıyla yanan!
Sönmeyen yangınım karmaya kalkma!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Ölümsüz meyve
Muhabbet yüreklerin ölümsüz meyvesidir
Muhabbet yüreklerin ölümsüz meyvesidir
Sevenin, sevilenin ortak gönül sesidir
Harcadıkça çoğalan eşsiz sermayesidir.
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene mutluluğu sevgi ile var olur
Sevelim, huzur bulsun, neşe dolsun içimiz
Nefret değil, sevgiye olsun bizim göçümüz
Sevgiyle ne hoş olur bizim bakış açımız
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene bet cehreler en güzel didar olur
Gönül kafesimizde bülbüller ötsün artık
Rengarenk güller açsın, düşmanlık bitsin artık
Yapay, sanal hasımlar kardeşlik gütsün artık
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene hücre bile yaşanır civar olur
Bir kural var bilinir, o kurala uyulmaz
Hani ‘İman etmeyen kul cennete koyulmaz,
Birbirini sevmeyen iman etmiş sayılmaz’
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene her aldığı nefesleri kâr olur
Allah için sevene sevgi geri dönüyor
Gökte melekler onu yad ediyor anıyor
Falanı seviyoruz siz de sevin deniyor
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene yakın uzak kim var ise yâr olur
Sevgi bağı oldukça aramıza kim girer!
Dünya bir cennet olur kardeşlik hüküm sürer
Gönlü geniş olanlar bunun farkına erer
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Der Mikdadi sevene sevgisi medar olur
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Ömür geçicidir
Aklın çoluk çocuk ayalde iken
Yalınız, kimsesiz kalınır bir gün
Emel deryasında hayalde iken
Kapının tokmağı çalınır bir gün
Üç günlük dünyaya meyletme sakın
İçine mal hırsı eğletme sakın
Haline şükreyle veyletme sakın
Her şeyin elinden alınır bir gün
Gelecek yakındır her ömür geçer
Ecel şerbetini her canlı içer
Herkes bir dert ile dünyadan göçer
Sana da bahane bulunur bir gün
Ömür geçicidir hüzün olsa da
Gerçek olan budur hazin olsa da
Seyrüsefer biter uzun olsa da
Sonuncu durağa gelinir bir gün
Ehlin mi, malın mı, gurur nedenin?
Bağımlısı olma doymaz midenin
Çok önem verdiğin naçiz bedenin
Kara topraklara salınır bir gün
Muzaffer, kahraman meşhur da olsan
Şan şöhret sahibi menşur da olsan
Gaddar, zalim, cebbar menfur da olsan
Dünyadan esamen silinir bir gün
Milletin hakkını talan eyleme
Halis niyet ile giriş eylem’e
Yemin billah edip yalan söyleme
Çarpıp topladığın bölünür bir gün
Hakkın divanına vardığın zaman
Gerçeği gözünle gördüğün zaman
Mizanın yanında durduğun zaman
En gizli sırların bilinir bir gün
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Ömür vaha can emanet,
Ömür vaha can emanet, mal Allahın kul Allah’ın
İlahi aşk gönülleri yakar gider rahmet olur
Mecnun Leyla’sını arar çöl Allah’ın yol Allah’ın
Göz pınarı seller gibi akar gider rahmet olur
Kimi mümin kimi kafir, kimi nankör kimi şakir
Kimi şerif kimi zelil, kimi aziz kimi hakir
Kimi güçlü kimi zayıf kimi zengin kimi fakir
İnananlar ibret ile bakar gider rahmet olur
Nimetlere gark olanlar şükrederek sevap alır
Belalara uğrayanlar sabrederek metin kalır
Müminin hali böyledir her şeyi Allah’tan bilir
Başını nice dertlere sokar gider rahmet olur
Tadan bilir hasret nedir, yanan bilir şulesini
Hayat bize oyun oynar kimse bilmez hilesini
Bu dünyada meşakkat var, Mümin çeker çilesini
Son nefesi iman ile çıkar gider rahmet olur
Ah Mikdadi farz eyle ki isteyene Allah verse
Alemi seyran eylese, yedi kat gökleri görse
Fani insan mutlu olmaz bin sene de ömür sürse
Bu dünyadan en sonunda bıkar gider rahmet olur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Önyargılı
Önyargılı
Sabittir fikirleri önyargılı olanlar
Onlarla münakaşa olmaz çünkü caymazlar
Bilgiyi fikirleri sağdan soldan alanlar
Hesabına giderse onu yalan saymazlar
Dünyadan haberleri; medya’dan kaptıkları
Farkında değildirler gerçekten koptukları
Umurunda mı sanki iftira yaptıkları
Bu öyle bir gaflet ki top patlasa duymazlar
Kendi görüşü hariç hiçbir şeye hoş bakmaz
Yalnız düşmanlık güder, dostane tavır takmaz
Öyle hisara düşmüş o dar alandan çıkmaz
Şartlanmıştır bu güruh ebediyen aymazlar!
Afaki bilgilerle rastgele kalkıp çatar
Duyduğu bir yalana, bir yalan da o katar
Her sözde hile arar, ne dersen ona batar
İşleri fitne, fesat başka bir şey yaymazlar!
Der Mikdadî aniden dönüşür bir Sezar’a
Fikriyle örtüşmeyen bir söz dersen kazara
Hemen yorumu hazır çeker seni hızara
Edep kurallarının zerresine uymazlar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Önyargının afetleri
Sabit fikir insanı sağır, dilsiz, kör yapar
Böylesi bir mahlukun durumu sorulur mu?
Sen yola sevk edersin o başka yöne sapar!
İpini koparmışın izleri sürülür mü?
İşin vahametine zekası yok ki erse!
Körü körüne gider ya tuttuğu yol şerse!
Haklıyım, sen yanlışsın, bunu kabul et derse
O halde hoşgörüden, bilmem dem vurulur mu?
Bağlantı kurmak için alıcıya gerek var
Yukarıda bir uydu aşağıda direk var
Bu listede ayrıca hissedecek yürek var
Herhangi biri yoksa irtibat kurulur mu?
Enerjinin boşuna sarfına yazık olur!
Yazıp çizme o halde harfine yazık olur!
Yazmışsan da gönderme zarfına yazık olur!
Aklı başında olan beyhude yorulur mu?
Tartışmaya gerek yok ola ki sabrın biter!
Susma hakkını kullan cevap olarak yeter!
Çünkü bu davranışın yanıt vermenden beter!
Yanlışta ısrar eden hiç mazur görülür mü?
Der Mikdadi önyargı esir eder özgürü
Ne güzel bir ilaçtır sevgi, saygı, hoşgörü
Umarım uyanırız yayılırsa bu görü
Karşılıklı olunca önünde durulur mu?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Öyle bir dil icat olmuş,
Öyle bir dil icat olmuş, arkadaş!
Konuşanı maymun gibi yılışır!
Lügatimiz virüs dolmuş arkadaş!
Dilimizi yok etmeye çalışır!
Sözcükleri derler hep geve, geve
TeVe sayesinde girmiş her eve
Ne argodur, ne yereldir ne şive!
Kuralı yok her dil ile çelişir!
Her eylemi her bir tavrı abestir
Aman Rabbim bu ne çatlak bir sestir
Yabancı dil olsa derdim hevestir
Taktikleri günden güne gelişir!
Dilimize su-i kasttır bu oyun
Cahil olan bazısı sanki koyun
Taklitçisi oluverir bu toyun!
Bir şey sanıp onlar gibi meleşir
Ne günedir TDK’nın görevi?
Türkçemizi korumakken ödevi
Uydurukça belli değil türevi
Kimse bilmez hangi şeyle bileşir
Der Mikdadi bu gam keder biline!
Kaybedilen büyük heder biline!
Dilden sonra din de gider biline!
Yeni nesil görün neler alışır!

Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Öyle bir zamandayız!
Öyle bir zamandayız, ne ar kaldı ne haya
Bir kavga bir niza ki boşanan boşanana
Öyle bir çağdaşlıkki yam yamlar kalır yaya
Rezalet türlerinden yaşanan yaşanana
Kamera karşısında avrat arar her biri
İçi dışı perişan üstünden akar kiri
Utanma nedir bilmez kabuk bağlamış deri
Uyuz keçisi gibi kaşınan kaşınana
Yaşı başını aşmış bağlamamış başını
İkinci elden arar hayat arkadaşını
İlk sorduğu malıyla işini maaşını
Dokuz moruk sırada düşünen düşünene
Vergi memuru gibi önce malını sorar!
Hem çok zengin olacak hem en yaşlıyı arar
Madama bak madama veremiyor bir karar
Saatlerce düşünüp taşınan taşınana
Elektrik alamadım diye deyip yılışır
Bu elektronik çağda sevda böyle gelişir
Onun bunun sırtından geçinmeye çalışır
Düştükleri çamurda eşinen eşinene
Gençler dömüş sanala, iflasta kitapçılar
Kimse çare aramaz çoğalmış kapkaçcılar
Kuytu yerlerde kalır tinerciler hapçılar
Yürüyen eczaneler deşinen deşinene
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Öyle olsa, gökten altın yağardı
Hayalleri, düşlerimi, aklımı
Zorlaya, zorlaya saçım ağardı
Hayallerde gerçek payı saklı mı?
Öyle olsa, gökten altın yağardı
Mali hülya tatlı rüya, dilekler
Yardım eder şeytanlarla melekler
Her şey hazır yorulmadan bilekler
Öyle olsa herkes para yığardı
İnsanların emelleri dolsaydı
Emeller, arzular gerçek olsaydı
Her dileyen ne dilese bulsaydı
Buldukları dünyaya mı sığardı
Hiçbir zaman yanılmazdı zannında
Ne isterse şıp dedi mi yanında!
Dileyeceği şeyleri anında
Fikrine ve hayaline doğardı
Yeryüzünde zulüm kısa olurdu
Herkes bir Hazret Musa olurdu
Mazlumun elinde asa olurdu
Her bir firavunu hemen boğardı!
Der Mikdadî ölmeden cennet yoktur
Sırf orada yorulmak, mihnet yoktur
Hayalperest kadar bir cinnet yoktur
Herkes ağa, koyunu kim sağardı
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Özel bir yerin vardır
Sana öyle vurgunum, canımdan da geçerim
Özel bir yerin vardır, sedana canım kurban
Bin ölsem bin dirilsem yine seni seçerim
Yakarışın ne güzel, nidana canım kurban
Tarayıp saçlarını, uçlarını kıvırdın
Karamsarlık devini varlığınla devirdin
Kış gönlümü bahara, gülistana çevirdin
Benim için vaktini, fedana canım kurban
Seninle dolaşırken kutuplar kayran olur
Gülüşlerin sımsıcak, gönlümde seyran olur
Başkalarına gülme korkarım hayran olur
Ne güzel de yarattı, Huda’na canım kurban
Nerdeydin bu ana dek, önce tanısam keşke
O senin güzelliğin beni düşürdü aşka
Buluşmamız bir başka, ayrılmamız bir başka
Dönüp, dönüp bakarsın, vedana canım kurban
Mecnun Ferhat’ı bildik, bir de Mikdat’lısı var
Sevda yolu engelli, yayası atlısı var
Bu sevda böyle yürür acısı tatlısı var
Nazlarına, cilvene, edana canım kurban
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Özeleştiri!
Uymayayım derim nefse şeytana
Farkına varmadan yeniliyorum
Vakarla heybetle çıkıp meydana
Bu ne iyi adam deniliyorum
Kaybettiğim nokta işte burası
İçimi kör etti gönül yarası
Nefis bu alt eder kaçın kurası!
Yine de muhterem sanılıyorum
Bunlara karşıyken benim inancım
Günah işletmiyor bana utancım
Keyfime değmeyin çoktur kıvancım
Her yerde övgüyle anılıyorum
Elleri kınayıp güldüğüm halde
Yanlış olduğunu bildiğim halde
Ölecek bir yaşa geldiğim halde
Gafletten ötürü yanılıyorum!
Toplantılar olur kalkar giderim
İşkembeden atar rastgele derim
Vardığım her yerde hazırdır yerim
Hemen baş köşeye konuluyorum
Mikdadi,bilin ki gerçektir yazım!
Allah’a malumdur benim içyüzüm
Söylediğim zaman dinlenir sözüm
Bir şey bilir diye kanılıyorum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Özlem
Hamsinun gözi içun
Bir ayluk kuzi içun
Özlerum oralari
Yaylanun buzi içun
Mısır korkot kırması
Kadayıfun burmasi
Hiç aklumdan çıkmayi
Lahanun sarması
Sabahlari sütlaci
Öğlen turşiyi aci
Hele mışır ekmeği
Derdumuzun ilaci
funduğun kurisini
Çevizun irisini
Bir da yemekten sonra
Elmanun yarisini
Çayun bardak sesini
Kahvenun sadesini
Etlisi, peynirlisi
Tırabzon pidesini
Pazarda ki gürüldü
Yollarda ki zırıldı
Kemence eşliğinde
Duyulan her mırıltı
Her gün akluma vurur
Gözlerum hayal görur
Canlanuyur mubarek
Sanki karşuma durur
Hep özlerum özlerum
Kan akayi gözlerim
Hatıra kalsun size
Habu garip sözlerum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Özlerim memleketin hep eski günlerini
Özlerim memleketin hep eski günlerini
Kim ister açlık kıtlık onu aramıyorum
Gurbete mahkum olan şaşırır yönlerini
Bulunduğum yerlerde rahat duramıyorum
Aradığım insanlık, aradığım sevgidir,
Ne kariyer ne unvan ne yüksek bir mevkidir,
Aradığım ne takdir ne kuru bir övgüdür
Ben kendimi tanırım işe yaramıyorum
Cennet gibi vatanı uzaktan izliyorum
Varınca garip kalır, ağlayıp sızlıyorum
O eski yarenliği ne kadar özlüyorum
Her tatile geldikçe rahat varmıyorum
Kırk yıldır unutmadım aklımdadır köyümüz
Nasıl da unuturum oradadır soyumuz
Geldiğimiz gibiyiz az değişmiş huyumuz
Memleketin haline kafa yoramıyorum
Ne güç kalmış ne imkân varsam da geçti artık
Yanarım gençliğime fırsatlar kaçtı artık
İstikbal denen meret elimden uçtu artık
Gerçeklerle yüzleştim hayal kuramıyorum!
Der Mikdadi Hollanda dağları yok dinsizin
Hatırlarım dağları gözüm dolar ansızın
Bağ sizin, yayla sizin, dağ sizin, orman sizin
Alıştım düzlüklere yokuş vuramıyorum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Apaçık bir tebliğdi deyip söyledikleri
Hazreti Muhammedin bir görevi var idi,
Allah, onun mevlası Cibril ona yar idi
Yeryüzünde dostları Muhacir, Ensar idi
Apaçık bir tebliğdi deyip söyledikleri
Mü’minlere sünnettir edip eyledikleri
Allah’a inanana minhaç idi izleri
Küfrun karanlığından kurtarmıştı bizleri
O, hevadan konuşmaz vahiy idi sözleri
Apaçık bir tebliğdi deyip söyledikleri
Mü’minlere sünnettir edip eyledikleri
Kur’an Hak’kın kelamı, peyderpey nazil oldu
Adalet kaim oldu despotlar azil oldu
İslamın kılıcıyla zalimler rezil oldu
Apaçık bir tebliğdi deyip söyledikleri
Mü’minlere sünnettir edip eyledikleri
Allah’tan korkun.çünkü sizin en yakınınız
Ne emretiyse onu alınız takınınız
Neden sakındırdıysa ondan da sakınınınız
Apaçık bir tebliğdi deyip söyledikleri
Mü’minlere sünnettir edip eyledikleri
Mikdat Bal
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A-paralel Din” münafıklığın diğer adıdır!
Fitne fesat çoğaldı huzur dirlik kalmadı
Paralel bir din icat ettiler münafıklar!
Sinsice yaklaştılar aceleyle olmadı
İçimize fitneyi kattılar münafıklar!
Devrin Firavunları bilumum Karunları
Çıkarları uğruna kaşırlar sorunları
İçimizde dolaşır fahri taşeronları
Ahreti dünya için sattılar münafıklar!
Her türlü takiyeyle hakikati bozdular
Sahte şeyhler sokarak tarikatı bozdular
Kaderi inkâr edip itikat’ı bozdular
Uydurulmuş din deyip çattılar münafıklar!
Kuran yeterli deyip fasit bir tez yaydılar
Fıkhı gereksiz bulup hadisi yok saydılar
Akla mantığa uyup doğru yoldan kaydılar
Melun şeytanı rehber tuttular münafıklar!
İslâm'la savaşıyor üst akıl denilen şey
Düşmanlık zahir olmuş kandır ödenilen şey
Bigâne kalınırsa nanedir yenilen şey
Her şeyi tehlikeye attılar münafıklar!
İttifak halindedir dine düşman insan, cin
Aramıza yaymışlar vahşet, dehşet nefret kin
Ehli Sünnet dışında bambaşka yeni bir din
Cahili cühelayı güttüler münafıklar
Der Mikdadî tevhidi bayrak eder kendine
Müşrik der Müslüman’a iblis şaşar fendine
En büyük düşmanlığı yapıyorken bu dine
Gayya cehennemine battılar münafıklar!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Pehlivanlık işte bu!
Acımayan acınmaz, rahmet et ki rahmet bul
Ceza cinsine göre adalettir öç değil!
İnsana değer veren ne paradır ne de pul
En güçlü cevher ahlak nüfuz, maddi güç değil!
Şeytana dost olmuşsun kulu hakir gördünse!
Her şeyin değersizdir eğer gönül kırdınsa
Şirk’e kadar götürür riya için verdinse
Kuldan tekva aranır, semiz koyun, koç değil!
Kendine güven, ancak nefsi düşman bilesin
Saygınlık istiyorsan, mütevazi kalasın
Öfkeni yut kin gütme, kibri, buğzu salasın
Vakarlı olmak çok hoş, bencilliğe göç değil
Durumunu düzelten iyilere karışır
Kendini seven insan herkes ile barışır
Dizginleyeyim diye nefsi ile yarışır
Pehlivanlık işte bu, başkasıyla maç değil
Ziyafet vermek güzel ahbapların yesinler
Seni tanıyanların “ne cömerttir” desinler
İçinde riya varsa sebil olur besinler
Hayra ulaşamazsın doyurduğun aç değil!
Der Mikdadî mutlaka yoksulu kayırasın
Çıplak ise giydirip aç ise doyurasın
Malını hesaplayıp hakkını ayırasın
Gönüllü vermek gerek zekât asla baç değil!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Pes doğrusu
Kalmadı cemiyetin saadeti huzuru
İftira,hile,yalan yoldan çıktı cemiyet
Yamukluk hat safhada bir değil ki özürü
Dalkavuklar çoğaldı onlarda hakimiyet
Balık baştan kokarmış, eski bir ata sözü
Ne olacak halimiz aklı olan soruyor
Ayaklar baştır artık, yerde sürünür yüzü
Akademik cahiller ahkam kesip duruyor
Havanda su dövenler, baş köşede yeri var
Yalan yanlış haberler yuvaları yıkıyor
Bunlar yine zararsız onlardan da şerri var
En azıllı hainler içimizden çıkıyor
Şer güçler birleşerek rezaleti yayıyor
Saygı sevgi turfanda, karşılıklı aranır
Adına medya deyip gözümüzü boyuyor
Çıkar kadar insanlar bir birine yaranır
Dilimize züppeler yeni sözcükler kattı
“Yes”, “Ok” “bye bye” demek gençlerde moda oldu
Merhaba “hello” oldu tamam’ı hepten attı
Onları ihmal etmek en büyük hata oldu
Baş köşeyi torpille geçip tuttu zalimler
İran beslemeleri dinimizi satıyor
İtibarı kalmadı artık gerçek alimler
Ashaba dil uzatıp alimlere çatıyor
Kelime oyunuyla cahilleri kandırır
Cirit atar yurdumda Akidesi bozuklar
Çok tatlı dil kullanıp kendini inandırır
Nereden türemişler bu dikili kazıklar
Bozuldu düzenimiz saldırı var her yönden
Asi oldu evlatlar ebeveyni dövüyor
Refah düzeyi yüksek, ama fenayız dünden
Tarihini bilmiyor ecdadına sövüyor
Cahiller ahkam keser bilenler susturulur
Kabe madde olunca güçlü ezer güçsüzü
Yalan yanlış haberle vatandaş küstürülür
Suçlular aklanırken suçlu sayar suçsuzu
Millet hepten şaşırmış, el aman dercesine
Çoğunluk azınlığın tahakkümüne girer
Koyun gibi kasaba uysal gidercesine
Bürokrasi isterse demokrasiyi dürer
Göbekler şişirildi hala gözler doymuyor
Aklı fikri ve zikri, şimdi herkesin para
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Vicdanlar sağır oldu feryatları duymuyor
Yüz dolara dinini değişen var bu ara
Çağdaş olalım derken burunlar halkalandı
Çirkefler meşhur oldu menfur oldu asiller
Travestit pop star oldu memleket çalkalandı
Biz sahip çıkamadık zehirlendi nesiller
Eşkıyayı getirip vekil bile eyledik
Pes doğrusu hapisten bile adam seçmişiz
Bu nedir soranlara demokrasi söyledik
Anlayın halimizi kendimizden geçmişiz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Pişmanlık zehri
Bahardan umutsuz bitiyor kışım
Dönüşü olmayan yolun üstünde
Nerede yok oldu şu gençlik kuşum
Öte, öte bitmiş dalın üstünde
Felek bir insana atmasın kanca
Yanarak kavrulur ot olur yonca
Bambaşka hal alır açmadan gonca
Şimdi tırtıllar var gülün üstünde
Bilemedim gençlik fani bir güçtü
Farkına varmadan elimden uçtu
Dünya hayatımdan ebedi göçtü
Onu gören var mı salın üstünde?
Bu dünya uğruna günah eyledim
İşimin başında sabah eyledim
Ölmeyecek gibi tamah eyledim
Azrail dönerken kulun üstünde
Tabutun üstüne bir gün koyarlar
Varisler haberi hemen duyarlar
Ölüm Hak mirası helal sayarlar
Nice hesaplar var malın üstünde
Mikdadî Dünyadan bir gün sürülür
Ölüm çok yakındır uzak görülür
Ağlamak faydasız defter dürülür
Pişmanlık zehri var BAL’ın üstünde
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Polemikçi
Dinledikçe insan bıkar dilinden
Yanlış bulur yanlış söyler, bu herif
Hep şikayet bir şey gelmez elinden
Yanlış bilir yanlış eyler, bu herif
Her zaman konuşur söz olsun diye
Demez okkalı söz, öz olsun diye
Senden beklediği koz olsun diye
Yanlış olur yanlış yeğler, bu herif
Gülerken yüzüne intikam güder
Her şeye devamlı itiraz eder
Ne seni bırakır ne kendi gider
Yanlış kalır yanlış eğler, bu herif
İşi gücü yoktur hep seni izler
Darbeyi vuracak fırsatı gözler
Bildiği taşıma manasız sözler
Yanlış alır yanlış bağlar, bu herif
Bal der siyah söyler senin beyazı
Kapatır gözünü çıkar avazı
Ne şehit ne gazi, bizim niyazi
Yanlış ölür yanlış ağlar, bu herif
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Polis
Büyük tehlikelere göğsünü gere, gere
Gerekirse canını dişine takar polis
Azrail’le dans eder ölümü göre, göre
Katil ve canilerin peşine çıkar polis
Ölüm Allahın emri işine bakar polis
Doğru hedefe koşar sağa sola bakınmaz
Severek görev yapar sızlanıp da yakınmaz
Fedai can iş görür hiç bir şeyden sakınmaz
Karşılar kurşunları döşüne yakar polis
Ölüm Allahın emri işine bakar polis
Görevde bir dostunu şehit verdiği zaman
Hele evlatlarını yetim gördüğü zaman
Polis amca babamız nerde sorduğu zaman
Akıtır göz yaşını aşına sıkar polis
Ölüm Allahın emri işine bakar polis
Eşiyle vedalaşır hergün işe giderken
Yeni bir görev çıkar mesaisi biterken
Hainlerle amansız mücadele ederken
Taşlanarak kanları başına akar polis
Ölüm Allahın emri işine bakar polis
Mikdadî der polisin işe gidip gelmesi
Gidip de dönmemek var kahrediyor bilmesi
Çok uzak bir ihtimal yatağında ölmesi
Bazen emekliliği düşüne sokar polis
Ölüm Allahın emri işine bakar polis
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Ara sıra
Her zaman aklımdasın beni unuttu sanma
Unutmadım ismini anarım ara sıra
Eller ne derse desin yalanlarına kanma
Benim tek gerçeğim var yanarım ara sıra
Sana değer verdikçe ben gönlünde zül oldum
Dünyada cehennemi yaşayan bir kul oldum
Sevmek yanmak demekse, yandım bittim kül oldum
Alev alev yanarak donarım ara sıra
Bazen sözcüklerdeyim bazen imalardayım
Bazen bir gölgedeyim bazen simalardayım
Bazen deryaya dalar bazen semalardayım
Hep yükseklerde kalmam konarım ara sıra
Mikdatî der keşke ben sevmeseydim bu yaşta
Düşünce mi eksikti akıl mı yok bu başta
Bu çekilir dert değil buna dayanmaz taş da
İşte böyle kendimi kınarım ara sıra
Mikdat Bal
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Ara sıra sor beni
İçimi ısıtıyor ela gözün yay kaşın
Ger yayını vur beni öl de ben de öleyim
Benzindir ateşime akan her damla yaşın
Göz yaşların yer beni sil de ben de sileyim
Kanatlarım kırıldı yoruldum düşüyorum
Aşkın göğe sığmazken gönlümde taşıyorum
Meltemin esip durur titreyip üşüyorum
Acı beni, sar beni, gül de ben de güleyim
Bu imtihan pek çetin gurbet bir tuzak olur
Gözden uzak olanlar gönülden uzak olur
Hasretin eleminden sararan yüz ak olur
Ara sıra sor beni, gel de ben de geleyim
Mikdatî der nidamsın sensin benim feryadım
Her dileğin her arzun olsun benim serhatım
Şirin ol mutlu görün o zaman ben Ferhatım
Dağ dibinde gör beni del de ben de deleyim
Mikdat Bal
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A-rabbim –duaRabbim –DuaYeri ve gökleri yaratan, Allah!
Dirilt kalbimizi, görelim, Rabbim!
Mahl?katı yoktan var eden Allah
Nasip et yoluna girelim, Rabbim!
Kendini hakiki Mümin sananlar
Derde düştüğünde seni ananlar
Yediden yetmişe, hep inananlar
İslam şuuruna erelim, Rabbim!
Mağfiret kapına dayanalım biz
Aşkınla sevginle hem yanalım biz
Hidayet eyle de uyanalım biz
Bu gaflete bir son verelim, Rabbim!
İnandık kazana hem kaderine
Bırakma bizleri nefsin şerrine
Cehenneme düşüp zakkum yerine
Cennet güllerinden derelim, Rabbim!
Peygamber gönderdin, kitap indirdin
Kendini tanıttın bize andırdın
Nice zalim ıslah ettin, sindirdin
İzan ver de zulmü yerelim, Rabbim
Sevişsin insanlar, bitsin cinayet
Her şey sana ayan, eyle inayet
Yolundan ayırma, sen ver hidayet
Her şeyi yoluna serelim, Rabbim!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Arada selam vermek
Arada selam vermek
Arada selam vermek sevgiyi pekiştirir
Sevelim sevilelim, birbirini saralım
Kendine güvenmeyen gayrını çekiştirir
Dostlarla görüşerek ahvalini soralım
Uzaktan davul ile mümkün değildir halay
Başkasına ders vermek hem ucuzdur hem kolay
İlmiyle amil olmak budur en mühim olay
İnsanlığı yaşayıp zirvesine varalım
Madde gelip geçici ilim gerekli olur
İnsanlar okudukça daha yürekli olur
Ahde vefa olursa dostluk sürekli olur
Aleyhte olsa bile sözümüzde duralım
Gözleri yummak ile var olanlar kaplanmaz
Yıldızlar seyredilir inci gibi toplanmaz
Ulaşmak ümidiyle gökyüzüne hoplanmaz
Gerçekleşmesi mümkün hayalleri kuralım
Bölük pörçük olmuşuz bohça yüzlerce yama
İnanalar kardeştir şüphemiz yoktur ama
Yetmiyor bu kardeşlik son veremedik gama
Kardeşliğin harcını hoşgörüyle karalım
ozan MİKDADİ
Mikdat Bal
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a-Rahmet denen kelimeyi bilmiyor
Noksan aklı, fikri, zikri, ameli
Onda bunda noksan arar kaygısız
Allah için düzeltmekmiş emeli
Gönül yıkar kafa kırar kaygısız
Hem kendine hem bu dine saygısız
Cahil adam okumuşsa bir yazı
Düşünmeden göğe çıkar avazı
Karıştırır kara ile beyazı
Birbirine katıp karar kaygısız
Hem kendine hem bu dine saygısız
Rahmet denen kelimeyi bilmiyor
Hiç kimsenin çehresine gülmüyor
Hep uçtadır orta yere gelmiyor
Kurtuluşa hayal kurar kaygısız
Hem kendine hem bu dine saygısız
Kah şirk diyor, kah bidat der, kah cürüm
Yeryüzünde Mümin koymaz bu durum
Bu karganın gösterdiği uçurum
Yüreğini kibir sarar kaygısız
Hem kendine hem bu dine saygısız
Der Mikdadi ramak kalmış cinnete
Set oluyor sanki yer yok cennete
Tavırları hiç uymuyor sünnete
İhlas yoksa neye yarar kaygısız
Hem kendine hem bu dine saygısız
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a--Ramazan ayı
On bir ay boyunca gezip dolaştık
Nice isyanlarla suça bulaştık
Allaha hamdolsun yine ulaştık
Hoş geldin mübarek Ramazan ayı
Zincire vuruldu kâfir şeytanlar
Şerrinden kurtuldu bütün insanlar
Mescitlere koştu hep inananlar
Hoş geldin mübarek Ramazan ayı
Kapanır cehennem açılır cennet
Yalnız Mu'minlere saçılır rahmet
Oruç farz,teravih kılınır,sünnet
Hoş geldin mübarek Ramazan ayı
Oruç nâr'a kalkan olur, nur olur,
Cehenneme engel olur, sur olur
Bunun sayesinde nefis kör olur
Hoş geldin mübarek Ramazan ayı.
Bir ay oruç tuttun aç susuz kaldın
Sende her kes gibi camiye geldin
Bayram sabahı berat'ı aldın
Elveda mübarek Ramazan ayı
Ramazan bitince namaz bitmesin
Sen bayram et kardeş, şeytan etmesin!
Tuttuğun oruçlar boşa gitmesin
Elveda mübarek Ramazan ayı.
Elveda mübarek şehr-i ramazan
Hafız Mikdat Baldır şiiri yazan
Dedem âşık idi babam da ozan
Elveda mübarek Ramazan ayı
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Ramazan geliyor
Ramazan geliyor medya pusuda
Fırtına kopacak bir bardak suda
Vicdani olmayan yok duygusu da
Uyanın, uyanın yalancı bunlar
Mevsimlik Müslüman talancı bunlar
Gazete alana verirler cüzü
Menfaatperestler kızarmaz yüzü
Dışı bir başkadır fesattır özü
Uyanın, uyanın yalancı bunlar
Ocu bucu diyen falancı bunlar
Bulurlar hava’ya göre bir hoca
Kamera çevrilir muhtaca aça
Seyirci kalınır böyle bir suça
Uyanın, uyanın yalancı bunlar
Sahtekar, hilebaz dilenci bunlar
Halka gösterilir garip bir olay
Garabet diz boyu bu iş çok kolay
Halis duygumuzla edilir alay
Uyanın, uyanın yalancı bunlar
Sadece reklamcı ilancı bunlar
Komşusu aç kalan değildir bizden
Ayrıldık ecdadın gittiği izden
Hayrımız kalmadı zaten bu yüzden
Uyanın, uyanın yalancı bunlar
Sakın dinlemeyin plancı bunlar
Hayır edeceksen soy’unda ara
Uzakları boş ver köyünde ara
Senenin on iki ayında ara
Uyanın, uyanın yalancı bunlar
Şov yapan reytingci şölenci bunlar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-ramazan Hocaları!
Ramazan Hocaları vardı eskiden beri!
Şimdikiler reytingci, kırdıkça meşhur olur!
Her ipte oynayan var, bir ileri bir geri
Sivri, sivri fetvalar verdikçe meşhur olur!
Ramazanın orucun ruhuna hiç uymayan
Ehli sünnet fıkhını asla delil saymayan
Önceleri şaşırır böyle bir şey duymayan
Göz kulak alıştıkça gördükçe meşhur olur!
Beyni zaten satılmış dilini de kiralar
Menkıbe hurafeler hikayeler sıralar
Bu arada hakiki alimleri karalar
Mezhep imamlarına vurdukça meşhur olur!
Sümüklü olduğundan ağlar gibi görünür
Kamuflajı becerir maskelere bürünür
Böylesi sapıkların izlerinden yürünür
Önce garipsense de durdukça meşhur olur!
İslam’ı içten oyup yaralıyor şişliyor
Oruçla alakasız konuları işliyor
Elinde fırsat varken fitneyi ateşliyor
Değerli insanları yerdikçe meşhur olur!
Der Mikdadi bunlara kulak vermeyin sakın
Yalakalığı sever bir de ne söyler bakın
Ehlibeyt deyip durur samimi değil lakin
Bölücü konulara girdikçe meşhur olur!
Mikdat Bal
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a-Ramazan'a GİRERKEN SAPIKLARA DİKKAT!
Sünnete, mezhebe saldırıyorlar
Ramazan ayına girildiğinde
Boşalan yerleri dolduruyorlar
Şeytanlar zincire vurulduğunda
Aklen fetva verir hataya düşer
Çok büyük konuşur haddini aşar
Allame kesilir şiştikçe şişer
Masanın başına kurulduğunda
Kitap yazdım diyor vahiy mi gelmiş
Sapık fetvaları nereden almış
Ashap bilmezmiş de kendi mi bilmiş
Saldırır etrafa gerildiğinde
İslâm’ın içini boşaltıp yıkar
Sünneti ret edip fitneyi sokar
Münafık olduğu ortaya çıkar
Sahabe-i kiram yerildiğinde!
Sünnetsiz dinimiz nasıl yaşanır
Bu yola ha bire mayın döşenir
Kur'an kitabımız içi boşalır
Yanlış manalara yorulduğunda!
Şeytanın yolunu tuttuğu hâlde
Burnunun dikine gittiği hâlde
Kaderi de inkâr ettiği hâlde
Böyle bir şey yok der, sorulduğunda
Bir de klâsik İslâm diyor pasaklı
Mezhepler yanlış da kendisi haklı
İşkembeden atar delili, Aklı!
Mikrofon eline verildiğinde
Der Mikdadî her yıl aynı filimler
Dinini satıyor nice zalimler
Bir zarar veremez sapık âlimler
Sinsi planları görüldüğünde!
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-ramazanı karşılama düeti Mikdat Bal İsmail Yavuz
Ramazanı karşılama düeti Mikdat Bal İsmail Yavuz
Yüce Mevla’mızın hidayetiyle
İslami bir ömür sürdük ne mutlu!
Yine Onun lütfü inayetiyle
Bu mübarek aya girdik ne mutlu…….Şair Mikdat Bal
Nasip oldu bize eriştik gene
Mukaddes sultanı gördük ne mutlu
Yüreklerde huzur rahattır sine
Kendimizi hakka verdik ne mutlu……..İsmail Yavuz
Son verip gaflete nefrete kine
Ne güzel duygular kazandık yine
Yediden yetmişe sarılıp dine
Hakkın divanına durduk ne mutlu…….Şair Mikdat Bal
Kur' anlar okunur camiler dolar
Cemaat saf olur teravih kılar
Açılır cennete giden tüm yollar
Namazlığımızı serdik ne mutlu……..İsmail Yavuz
“Ey iman edenler” diyerek kitap
“Oruç farz kılındı” Mümine hitap
Nefislerimizi ederek itap
Gaflet zincirini kırdık ne mutlu…….Şair Mikdat Bal
Kalbimizde huşu semada eller
Bir rahmet ayıdır duada diller
Beyaza bürünür kirli mendiller
İftar sofrasını kurduk ne mutlu……..İsmail Yavuz
Pide kuyruğunda çekeriz çile
Orada bekleriz heyecan ile
Ekmeğin yanından geçmezdik bile
Nimetin farkına vardık ne mutlu…….Şair Mikdat Bal
İblisler zincire bağlı bu ayda
İslam’ın dışında yok bize fayda
İnanç oklarını gererek yayda
Şeytanı alnından vurduk ne mutlu……..İsmail Yavuz
Bin aydan hayırlı kadir gecesi
Kur’an bunda indi her bir hecesi.
Aramızdan çekip gitti nicesi
Tekrar Ramazana erdik ne mutlu…….Şair Mikdat Bal
Bu ayda orucun sevabı özel
Günah bağışlanır ne kadar güzel
Kur' anın dışında gerisi gazel
Kırmızı gülleri derdik ne mutlu……..İsmail Yavuz
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Kuranı Kerim ki bize kılavuz
Biz ona uyarız vermeyiz taviz
Bir araya gelip Mikdat’la Yavuz
Sözümüzü Bal’la kardık ne mutlu…….Şair Mikdat Bal
Yavuzoğlu derki gönül uslanır
Uslanmayan yürek çürür paslanır
Kadrini bilenler hakka yaslanır
Allah'ın ipini sardık ne mutlu. ……..İsmail Yavuz.
Mikdat Bal
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A-ramazanı Karşılama!
Ramazanı Karşılama!
Şükür kavuşturana yine geldi Ramazan
Gönülleri coşkuyla dolanlara ne mutlu!
Bu yıl da kapımızı gelip çaldı Ramazan
Her türlü kötülüğü salanlara ne mutlu!
Mağfiret kapıları açılacak bu ayda
İlahi bereketler saçılacak bu ayda
Manevi aşamaya geçilecek bu ayda
Bu ayın kıymetini bilenlere ne mutlu!
Varılacak menzilin doğru hizası için
Başının sadakası, her bir azası için
İhlasla, heyecanla Allah rızası için
Oruca hazırlıklı olanlara ne mutlu!
Oruç farzdır tutulur bir aydan fazla sürmez
İbadet süreklidir Müslüman ara vermez!
Ramazan biter bitmez kulluğu sona ermez
Beş vakit namazını kılanlara ne mutlu!
Büyük küçük demeden herkesle barınarak
Zikre devam ederek gıybetten korunarak
Anasından doğduğu gün gibi arınarak
Bütün günahlarını silenlere ne mutlu!
Der Mikdadi fanisin bilirsin ey Müslüman
Buradan saldığını bulursun ey Müslüman
Nasıl yaşarsan öyle ölürsün ey Müslüman
Son nefeste imanla ölenlere ne mutlu!
Şair Mikdat Bal

Mikdat Bal
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Arap saçına döndü
Hep sırt üstü yatıldı
Dama neler atıldı
Neler bize katıldı
Arap saçına döndü
Vaatler kaldı lafta
Ukalalar hilafta
Çözülme var her safta
Arap saçına döndü
Düğüm üstüne düğüm
Sade benim gördüğüm
Neyi baksan, kör düğüm
Arap saçına döndü
Para etmiyor hasat
Ortadan kalktı vasat
İmefeli iktisat
Arap saçına döndü
İşsizler iş bulamaz
Fakirler aş bulamaz
İşçi maaş alamaz
Arap saçına döndü
Sıkıldı kemerimiz
Para etmez terimiz
Beynelmilel yerimiz
Arap saçına döndü
Başıboş bir piyasa
Çoğu gitti iflasa
Bütün işler hülasa
Arap saçına döndü
Po-li-ti-ka dört hece
Demokrasi bilmece
Ekonomi gün, gece
Arap saçına döndü
Mikdat Bal
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Arazi
İstirahatteydik, tüfek çatmıştık
Kimimiz gölgede gidip yatmıştık
Sevindik, zıpladık takla atmıştık
Sanki bir savaştan muzaffer gibi
Kimi susamıştı suya giderdi
Kimisi oturmuş sohbet ederdi
Yarın sinemaya gidelim derdi
Eğitime çıktık her sefer gibi
Garanti yok hiç birinin sözünde
Zaten ne garanti dünya yüzünde
Nöbet var gecede hem gündüzünde
Ben de nöbet tuttum her nefer gibi
Birden alarm çaldı arazi dendi
Beş dakka da toplanmamız istendi
Bölük komutanı önden gidendi
Ben de hazırlandım bir şoför gibi
Takım edevatı omuza aldık
On saat yürüdük ormana daldık
Siperlere yattık kırkbeş gün kaldık
Kepi kullanırdık bir miğfer gibi
Mikdat der bu canım fedadır yurda
Biti tanımazdık tanıdık orda
Dışarda kalmıştık yağmurda karda
Çamur deryasında bir lüfer gibi
<embed src='http://s1.global-streaming.de:18900'>
Mikdat Bal
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Ardından ağlamam hiç vaktim olmaz
Ardından ağlamam, hiç vaktim olmaz
O anda yok olup bittiğim andır
Bana yas tutmaya zamanım kalmaz
Sen gidince benim gittiğim andır
Derdime başka dert eklenemez ki
Gönlüm bunca yükü yüklenemez ki
Benden başka bir şey beklenemez ki
Dünyayı arkama ittiğim andır
Böyle bir acıyı taşıyamam ben
Donup kaldığımda üşüyemem ben
Bir saniye bile yaşıyamam ben
Hayata elveda ettiğim andır
Gidiyorum lafı varsa sözünde
Göremez hiç kimse beni hüzünde
Bir cesetim artık dünya yüzünde
Varacağım yere yettiğim andır
Mikdatî! Tüm dünya üstüme yürür
Kanım damarımda anında kurur
Kalbim daha atmaz nefesim durur
Dünyaydan ebedi yittiğim andır
Mikdat Bal
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a-Referandum!
O kadar hasret iken sukünete, barışa
Mutsuzluk, umutsuzluk yayanlar kaybedecek
İşte tam bunun için hazırlandık yarışa
Halkı cahil cühela sayanlar kaybedecek
Milleti kışkırtarak kırdırmak isteyenler
Yürüyen Türkiye’yi durdurmak isteyenler
Bu handikap durumu sürdürmek isteyenler
Geminin alt kısmını oyanlar kaybedecek
Her türlü fitne için hep fırsat kollayanlar
Yalanı doğru gibi allayıp pullayanlar
Hainlerle bir olup beraber sallayanlar
Kelepçeyle bağlanan bayanlar kaybedecek
Akamete uğradı bütün hain planlar
Hesap veriyor artık bir bir hain olanlar
Sinsice koynumuzda beslenen hep yılanlar
Bilumum sürüngenler çıyanlar kaybedecek
Çambaza bak diyerek araklamak isterler
Fitneyi kargaşayı körüklemek isterler
Bizi kan denizine sürüklemek isterler
Okyanus ötesine uyanlar kaybedecek
Mikdadi gelecekten yoktur zerre kaygısı
Genelde haktan yana bu milletin duygusu
Halk ne derse o olur, kiminin yok saygısı!
Millete rağmen karşı koyanlar kaybedecek
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Rehber belli değil kör belli değil
Değişti ölcüler değisti mizan
Hayır belli değil şer belli değil
Ayrıt edilmiyor kadın kız kızan
Bayan belli değil er belli değil
Kimisi parfümlü, kimisi terli
Kimi fesli gezer kimi föterli
Karıştı levhalar yabancı, yerli
Mekan belli değil yer belli değil
Kaldırıma çıkıp bekleşenler var
Onlardan kaçan var, yaklaşanlar var
Sokakta öpüşüp koklaşanlar var
Mahrem belli değil yâr belli değil
Saygı firar etti terbiye kayıp
Öpüşene değil bakana ayıp
Her şey garip oldu her şey acayip
Edep belli değil âr belli değil
Rağbet edilmiyor yerli mala da
Bir kilo fındığa bir çikolata
Enayi yazıldık “kalü belâ”da
Zarar belli değil kâr belli değil
Hırlaştık boğuştuk çatan çatana
Hiç kimse demezki yazık vatana
Mirâsyedi olduk satan satana
Kıymet belli değil zer belli değil
“Hamburger” yemekten şişer göbekler
Bir yandan açlıktan ölür bebekler
Sahibine benzer şimdi köpekler
Rehber belli değil kör belli değil
Sus Mikdadî kimse kulağın asmaz
Bilen konuşmuyor bilmeyen susmaz
Sözde uyanıkmış tongaya basmaz
Ayak belli değil ser belli değil
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Arena
<image
src='http://img222.imageshack.us/img222/686/6d1e9bb0880zj6fc5rf2.jpg'width='498'
height='340'><br>
İkide bir kellesini kaldırır
Bu öküzün derdi nedir acaba?
Yalnız iki arşın beze saldırır
Bu öküzün derdi nedir acaba?
<image
src='http://img222.imageshack.us/img222/4862/stier26anders1mg4.jpg'width='498'
height='340'><br>
Matadorlar oku saplar sırtına
Bir kan gölü bırakarak ardına
Arenada boşa kopar fırtına
Bu öküzün derdi nedir acaba?
<image
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Bu savaşta hep öküzdür kaybeden
Böğürdüğü bağırdığı haybeden
Üzerine oklar yağar heybeden
Bu öküzün derdi nedir acaba?
<image
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Çok tez içti yalağını çanaktan
Ne beklenir işi bitmiş bunaktan
“Oley” “oley” sesi gelir konaktan
Bu öküzün derdi nedir acaba?
<image
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Faydasızdır bu feveran kalkışlar
Çölde işsiz kalır bütün dalgıçlar
Herkes kalkar matadoru alkışlar
Bu öküzün derdi nedir acaba?
<image
src='http://img222.imageshack.us/img222/4544/300pxtoroencorrida3cj2.jpg'width='4
98' height='340'><br>
Der Mikdatî işte öküz öyküsü
Renk körüdür azdır hissi, duygusu
Hep saldırmak yoktur başka kaygısı
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Bu öküzün derdi nedir acaba?
<image
src='http://img222.imageshack.us/img222/986/300pxstiergeveld5fv7.jpg'width='498'
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Mikdat Bal
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a-Renkler
Yeşili çayırda maviyi gökte
Bir de gözlerinde, gördüm güzelim!
Kızılı şafakta, alı bayrakta
Bir de izlerinde, gördüm güzelim!
Beyaza bürünmüş dağların başı
Kahvedir yârimin kirpiği kaşı
Ne renkli ülkemin toprağı taşı
Bir de düzlerinde gördüm güzelim!
Ayrı, ayrı renkte hep içecekler
Lalezarda mevcut, renkli gerçekler
Her yanı süslüyor türlü çiçekler
Bir de bezlerinde gördüm güzelim!
Renklerin anası beyaz ve kara
Menekşenin rengi yakındır mora
Gönül yana, yana dönüşür kora
Bir de közlerinde gördüm güzelim!
Her rengin bir zıttı bir de dengi var
Şu renkler ne hoştur, ne ahengi var
Her ırkın kendine has bir rengi var
Bir de yüzlerinde gördüm güzelim!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-resim 1
Armut piş ağzıma düş pozisyonunu alır
Rakibin yanlışını beklerken oyalanır!
Budala her kulvarda böylece geri kalır
Nal toplayıp tezeği koklarken oyalanır!
Sabittir fikirleri geliştirmez kendini
Zor değil tahmin etmek hilesini, fendini
Her an sallayıp durur tapesini bandını
Kaydettiği yalanı tıklarken oyalanır!
Peşinen muhaliftir her atılıma karşı
Avaz, avaz bağırır hoca satarken turşu
Aceleci davranır tanımaz hiyerarşi
Ona güvenenleri oklarken oyalanır!
Dedikodu iftira yalanlara sarılır
Böyle bir menü ile halka nasıl varılır
Malzeme mühim değil elma armut karılır
Sözüm ona rakibi haklarken oyalanır!
Bir saman çöpü gibi kendini su taşıyor
Hiçbir şey vaat etmiyor sadece sataşıyor
Sanki bu çağda değil başka çağda yaşıyor
Bir ileri bir geri teklerken oyalanır!
Der Mikdadi resmettim adı yok gölgesi yok
Öne çıkan bir tane akıllı bilgesi yok!
Kumsalları çok sever gezecek bölgesi yok!
Yenilgiye yenilgi eklerken oyalanır!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-resim 2
Tatlı dille zehreder, Kur’ancıymış bu kaval
Gerçek yüzün cehr eder, uydurduğu martaval
Bilmiyor hatasını tanımaz atasını
Kendi safsatasını arz eder sanki tuval
Şeytanın bir türüdür, alimleri çürütür
Meramını yürütür, sürekli okur maval
Devirmiş nice çamlar bozulmuş insicamlar
Hem yerli hem acemler bakıyor aval, aval
İslam’la yok ilgisi mülevvestir bilgisi
Aşikardır belgisi kareye denmez oval!
Ancak polemik yapar hem saptırır hem sapar
Ehli sünnetten kopar saman dolu bu çuval!
Taşlarım zalimlere şeytani ilimlere.
Samimi alimlere Allah vermesin zeval!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-resim 3
Her şeyi saptıran var!
Maske, burkası meçhul!
Kuyruğu kaptıran var
Perde, arkası meçhul!
Kimine Harun gibi
Kimine Karun gibi!
Gerçekte baron gibi
Ceket, hırkası meçhul!
Helal mal edinse ya!
Çalışıp didinse ya!
Ceketle, yetinse ya!
Gocuk, parkası meçhul!
Peygamberi indirdi!
Bir kamyona bindirdi
İnsanları kandırdı
Tarik, fırkası meçhul!
Ne dam kalmış ne saçak!
Sanıktır şimdi kaçak
Kendine almış uçak
Gemi, barkası meçhul!
Bu biraz can yakacak
Olacaklar olacak!
Civciv ya, kuş çıkacak
Horoz, yarkası meçhul!
Mikdadi yeni diyor!
Dinleyin beni diyor!
Kimi de mini diyor!
Onun sarkası meçhul
Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Rızık Allah’tandır!
Yaratılan insanın, rızkı hazır önceden
Sadece çalışıp da bulması ona bağlı!
Ne eksik ne fazladır, düşünmeli inceden
Rızkının helâl, haram olması ona bağlı!
Haram dilerse eğer o hâlde haram bulur
Kendi iradesiyle günâh işlemiş olur
Dünyada ki rızkını bitirip öyle ölür
Üzerinde kul hakkı kalması ona bağlı!
Allah’ın için dilerse bir kısmını ayırıp
Hayırda yarış için kollarını sıyırıp
Akrabayı, komşuyu, fukarayı kayırıp
İnfak edip ahrete salması ona bağlı!
Nasibin nasibindir gitmez başka birine
Senin rızkını kimse yemez senin yerine
Sabırsızlık edersen dönüşür kan irine
Aceleci olup da çalması ona bağlı!
Azami dikkat edip helalinden yemeli
Her şeyin hesabı var, ölüm de var demeli
Niyetine göredir her müminin ameli
Milleti dolandırıp, yolması ona bağlı!
Der Mikdadî agah ol haram lokmayı tatma
Hesabı çok çetindir malına hile katma!
Allah merhametlidir deyip kul hakkı yutma
Kalbi kuruntularla dolması ona bağlı!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Arkadaş olmak için (öğüt)
Arkadaş olmak için bir selam ver yeterli
Dost olmak kolay değil olanlara ne mutlu!
Kahrını çekeceksin sen dertli o kederli
Bu ahvalde hala dost kalanlara ne mutlu!
Düşünmeden konuşan akar dilinden asit
Acele şeytan’dandır çünkü insana hasit
Küçük bir nazar ile yanlışı görmek basit
Kendi hatalarını bulanlara ne mutlu!
Önünü gören insan kendi ardına kördür
En ağır yük emanet elde avuçta kordur
Sen bağışlarsın ama özür dilemek zordur
Gönlü hoşgörü ile dolanlara ne mutlu!
Hem alçak gönüllü ol, hem davran ona göre
Ani bir dikkatsizlik kristaller pare pare!
Kalplere yara açma sonra bulunmaz çare
Gönüllere muhabbet salanlara ne mutlu!
Kimse yoktur dünya’da aynı minvalde kalan
Düştüğü yerden kalkar kendinden emin olan
Gelişir zaman ile yanlışından ders alan
Olaylardan ibretler alanlara ne mutlu!
Der Mikdati her şeye hazır olmalı her an
Ölümdür nihayeti dünyanın sonu viran
Sıhhat gittikten sonra nasıl direnir bir can
Anbean tefekküre dalanlara ne mutlu!
Mikdat Bal
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Artık benden geçti “cüss” mü diyeyim?
Deli gönlüm artık dinler mi bilmem
Sözleri şakıyor, sus mu diyeyim?
Öyle bir firak ki ağlatır, gülmem
Gözleri bakıyor süs mü diyeyim?
En tatlı sözleri saçar dilleri
Kardelenden önce açar gülleri
Sevda rüzgarıyla uçar külleri
Közleri yakıyor his mi diyeyim?
Dumansız bir ateş yanıp da pişsem
Bari mecnun olup çöllere düşsem
Ununutmak imkansız nereyi deşsem
İzleri çıkıyor is mi diyeyim?
Mikdatî ağlarken eller gülmekte
Herkes bení artık mecnun bilmekte
Omuzumda bu yük ağır gelmekte
Dizleri büküyor küs mü diyeyim?
……..Artık benden geçti “cüss” mü diyeyim?
Mikdat Bal
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Artık bu sevdaya son veriyorum
Bir gün hatırlarsın diye resmimi
İmzalayıp sana gönderiyorum
Daha da görmezsin naciz cismimi
Artık bu sevdaya son veriyorum
Gam keder, en ağır yüklerdeyim ben
Yaylardan fırlayan oklardayım ben
Senin için artık yoklardayım ben
Bilinmeze doğru yön veriyorum
Bu sana son namem, en son hecemdir
Sana son sitemim, son dilekcemdir
Haberin olsun ki bu son gecemdir
Yarın dönersen dön gün veriyorum
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/02/www_antoloji_com_551802_904.MP3'>
.
Mikdat Bal
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Artık çoban korkar, oldu itinden
Artık çoban korkar, oldu itinden
Koyuna o bakar, yemez etinden
Parmağı kaptırmış, oldu yedinden
....Bir köşede sinek, avlasın dursun
Perişan çobanı üzdürmesinler
Cahiller köpeği, kızdırmasınlar
Hepten kışkırtarak, azdırmasınlar
....İt bizim itimiz, havlasın dursun
Mikdatî, burada, hikayem bitti
Postu para etmez besleriz iti
Hayvanseveriz biz sözlerim ciddi
....İt kendi kendini, tavlasın dursun
Mikdat Bal
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Artık ne rüzgar eser
Artık ne rüzgar eser, ne de ondan bir eser
Hani esen yellerin tozu olmak hayalin
Gönül sarayı harap ne sap kaldı ne keser
Hani tatlı dillerin sözü olmak hayalin
Ahde vefa erdemdir, ben caymadım sen caydın
Kalpten kalbe yol varmış, takılı bir kancaydın
Ben sana bir gül dalı sen açmamış goncaydın
Hani açan güllerin gözü olmak hayalin
Seni çok yüceltmiştim sana çok önem verdim
Canımı, herşeyimi senin yoluna serdim
Bana mecnun diyordun ben sana Leylâm derdim
Hani yakan çöllerin közü olmak hayalin
Birbirini unutmak yoktu böyle korkumuz
Aşkımız bir şiirdi, sevda idi türkümüz,
Sözde okunacaktı dilden dile şarkımız
Hani nazik ellerin sazı olmak hayalin
Mikdat Bal
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Artık uyanalım sabahtır, sabah! .
Gafletten uyanın diyor yazarlar
Bizimkiler bunu ninni sanarlar
Çoktan şafak attı hala uyurlar
Artık uyanalım sabahtır, sabah! .
Ey Türk sende töre ananeler var
Kafirin adeti kafire yarar
Taklitçilik bize getirdi zarar
Artık öze dönü&#254; mubahtır, mubah! .
Şanın gibi senin tören ezeldir
Yanlız sana mahsus, sana özeldir
Batının fenini almak güzeldir
Ahlağını almak günahtır, günah!
Tasavvur edelim Mars’a varışı
Milletler ederken hamle yarışı
Sakız kulanırlar sulhu, barışı
Barışın manası silahtır silah.
Bu yarıştan geri kalırsak eğer
Nemelazım deyip vermezsek değer
Barışa güvenip dökmez isek ter
Elbet bunun sonu eyvahtır eyvah
Mikdat Bal
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Artık uyanmanın zamanı geldi
Annen ninilerle seni büyütmüş
Okula giderken elinden tutmuş
Öğretmenin seni sözde okutmuş
Artık uyanmanın zamanı geldi
Okudla ilk fişin Ali top oyna
Çizmeli kediyle sihirli ayna.
Yeter,kendine dön köpür ve kayna
Artık uyanmanın zamanı geldi
Ne tahsil gördük ki top attık tuttuk
Bir iki şiirle bir iki nutuk
Beşikten mezara kadar uyuduk
Artık uyanmanın zamanı geldi
Şu miskin nefsine emir buyursan
Ne olur sesini bir kez duyursan
Hiç bir şey hâl olmaz böyle uyursan
Artık uyanmanın zamanı geldi
Uyan, uyan demem fayda etmezse
Bomba, atom sesi sana yetmezse
Şayet bu yazdığım boşa gitmezse
Artık uyanmanın zamanı geldi
Mikdat der şu anda uyanman gerek
Yurt için al kana boyanman gerek
Şayet uyanmazsan utanman gerek
Artık uyanmanın zamanı geldi
Mikdat Bal
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a-Ruhumda karakış
Bir fırtına koptu dinmek bilmiyor
Gönlümde dört mevsim yaşar gibiyim
Ruhumda karakış bahar gelmiyor
Tenim kavruluyor şaşar gibiyim
Gül gibi bir ömrüm solmaya namzet
Gözlerim toprakla dolmaya namzet
Hıçkırıklar çığlık olmaya namzet
Dünyayı ebedi boşar gibiyim
Hayat geldi geçti gamlı tasalı
Canım diler artık büyük visali
Her yeri saracak volkan misali
İçimden kaynayıp coşar gibiyim
Toprak çeker beni odur temelim
Yolda bana eşlik eder amelim
Ateş uzak dursun, cennet emelim
Yeşil çimenlerde koşar gibiyim
Sarılma hayata ey fani uyan!
Bu yalan dünyaya olmadı doyan!
Tükendi nefesler az daha dayan
Dertlerin hepsini aşar gibiyim
Mikdadî son anda hoşça kelâm et
Bu son çırpınışlar hayra alâmet
İmanlı yaşayan sonu selâmet
Sel olup bendimden taşar gibiyim
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Arz Talep Meselesi
Arz talep meselesi, olmaz bunun ötesi
Medya bunu biliyor, yayınlar ona göre
Demek ki bu milletin kaldırıyor midesi
Seyrediyor gülüyor, alkış tutar aktöre
Bir kaç serseri bulup ileri sürüyorlar
İğrenç olan ne varsa, söyleyip duruyorlar
Hayale gerek yoktur, alenen görüyorlar
Ahlaktan yoksun her şey, yok oldu bizim töre
Gariban insanları bozamazken keşişler
Bizim sanılan medya sinsi şekilde şişler
Dini diye sunulan diziler nefret işler
Kopuyor her şeyinden bu millet göre göre
Nerede pislik varsa gelip bize bulaştı
Serileri seyreden birbiriyle dalaştı
Popstar yarışmaları, hedefine ulaştı
Kemence saz antika, caz çalar bizim yöre
Moraller her gün için dibe indiriliyor
Haberleri göz dağı, millet sindiriliyor
Güç gösterisi ile herkes kandırılıyor
Mazlum insan ölüyor, şu köre bak şu köre
Evlilik teklif eder ekmek su ister gibi
İsmine baksan bizden davranır “mister” gibi
Kocakarı resmini paylaşır poster gibi
Ağzı burnu eğrilir pozları vere vere
Mikdat Bal
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A-sabit fikirli!
Cehalet sarhoşluğu çağımızın vebası
Benim dediğim doğru sanıyor bazı zevat!
Fikri sabit olup da kabaların kabası!
Söylenmeyecek sözü anıyor bazı zevat!
Kırıcı ifadeler neşet eder acizden
Çekinmez zerre kadar insanları tacizden
Bilgisi eksik olan anlamaz hiç vecizden
Tutarsız saçma sözler sunuyor bazı zevat!
Kendini haklı sanıp musallat olur sana
Vehmine kapılarak çok hata bulur sana
Afat-i lisan edip gereksiz ulur sana!
Her türlü çirkefliği deniyor bazı zevat!
Bir fikir yürütürken dediğim dedik diyor
Durmadan hücum eder bulduğum gedik diyor
Sabredip ses etmezsen dönüp de hödük diyor
Seni korkaklık ile kınıyor bazı zevat!
Gülünç duruma düşer farkına bile varmaz
Sayfa dolusu yazar doğru bir cümle kurmaz
Düşünse anlayacak ama o kafa yormaz
Kuruntuya kapılıp bunuyor bazı zevat!
Der Mikdadî güya bu sözün altında kalmaz.
Hem aklını kullanmaz, hem akıl versen almaz
Böylesinde ebedi hiçbir gelişme olmaz
Gafletinden ötürü yanıyor bazı zevat!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-sabredenler Vezn-i aher
Bir yürek ki………...mangal gibi………..tutuşup………….......yanıverir
Mangal gibi………...yanıp küle……...….dönüşüp…………….sönüverir
Tutuşup………….....dönüşüp………....…lakin, sönünce...........konuverir
Yanıverir………...…sönüverir…………..konuverir …………..hal böyle
Sabredenler…………egelleri……….........sonunda…………….aşıp geçer
Engelleri………........aştığında…………...kendine…………......şaşıp geçer
Sonunda…………….kendine………….....gelip oradan ……….koşup geçer
Aşıp geçer………......şaşıp geçer…………koşup geçer………..kal böyle
Bu hayata…………..küsmemeli…………mutlaka……….......... devran döner
Küsmemeli………...huzur budur……......düşünen.………….…..nefsi yener
Mutlaka…………....düşünen …………....kişi sabreder.......…….budur hüner
Devran döner……....nefsi yener…………budur hüner…………..bil böyle
De Mikdadi…………..her müşkilat………düzelir……….......... zaman ile
Her müşkilat………....çözümlenir……......pozitif.………….…..güman ile
Düzelir………….........pozitif…………....isen kadere.......….….iman ile
Zaman ile…….............güman ile………...iman ile....…………..öl böyle
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Sağır dünya kör dünya
Şu anda yeryüzünde kan akar oluk oluk
Sağır dünya kör dünya görmez bu deniyeti
Yurtlarında mazlumlar alamazken bir soluk
Çatırtıyla çökmekte batı medeniyeti
Gözümüzü açmalı bütün bu yaptıkları
Kâr kalmasın yanında sömürüp kaptıkları
Gördükleri paradır çıkardır taptıkları
Materyalist güruhun yoktur insaniyeti
Bizim kurtuluşumuz tehlikeyi bilmektir!
Parola; ya istiklal ya bu yolda ölmektir
Onların tek gayesi yurdumuzu bölmektir
Açıktır, besbellidir şer güçlerin niyeti!
Bizi durdurmak için her yolu deniyorlar
Kahpe işbirlikçiler bizi ne sanıyorlar!
Vardiyalı şekilde sahaya iniyorlar
Tasmalı köpekleri işler her cinayeti
İttifak içindedir bize tuzak kuranlar
Geriye püskürtüldü üstümüze varanlar
Ezilip yok olacak yolumuzda duranlar
Asla bozamayacak bu kutlu cemiyeti
Der Mikdadi var olsun milletimiz ordumuz
Bu birlik var oldukça yere gelmez sırtımız
Bizi kimse bölemez ilelebet yurdumuz
Bayidar kalacaktır Türk’ün hakimiyeti
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Sahtekar itirafçılara!
Ayıptır, günahtır, yazıktır beyler
İftira atıp da yuva yıkmayın!
Biliriz egonuz eziktir beyler!
Birini satıp da üste çıkmayın!
Meseleyi öyle sulandırmayın
Bizim midemizi bulandırmayın!
Ağzınızda gevip dolandırmayın
Şimdi siz ötüp de masum bakmayın!
Dünkü hain, acep pişman mı şimdi?
Eski doslarınız düşman mı şimdi?
Bakmadan zayıf mı şişman mı şimdi
Hedefte tutup da kurşun sıkmayın!
Sürekli belaltı vuruyorsunuz
Kendinizi suçsuz görüyorsunuz
Kanaldan kanala yürüyorsunuz!
Pisliğe batıp da çamur akmayın!
Gerek yok açıktan nane yemeye!
Ya savçıya gidin ya mahkemeye!
Alışın insanca doğru demeye
Yalanlar katıp da bir can yakmayın!
Mikdadî hep yazar sıralayıp da;
Der ki beyninizi kiralayıp da
Nice insanları karalayıp da
Yoluna yatıp da çelme takmayın!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Salâvatın fazileti!
Duyduğun her anda onun adını
Yüce peygambere salavat getir
Kişi sevdiğinin eder yadını
Yüce peygambere salavat getir
Allah’ın rahmeti her şeye değer
Ona ulaşmak da kolaymış meğer
Rahmetle anılmak istersen eğer!
Yüce peygambere salavat getir..
Resulüllah bize ne diyor bakın!
“Kıyamet gününde bana en yakın
Çok salat edendir” terk etme sakın!
Yüce peygambere salavat getir..
Der ki: Melekler var arzda dolaşır
Salât, selâmınız nurla bileşir
Onlar getirerek bana ulaşır
Yüce peygambere salavat getir..
Mikdadî açık yaz olmasın söz har
Salâvatın fazlı edilsin izhar
Allah’ın affına olursun mazhar
Yüce peygambere salavat getir..
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-sanal alem!
Önce akıl yok olmuş sanal çipler türemiş
Başkasının fikriyle saldıran saldırana!
Kitabı ‘google’ olan virüsçükler üremiş
Gerçeklerden koparak çıldıran çıldırana!
Sanal suni bir alem ot gibi böcek gibi
Kopyala kes yapıştır yalanı gerçek gibi
Ne idiğü belirsiz soysuz bir köçek gibi
Maskara maymun olmuş güldüren güldürene!
Dostluk kurduğu kişi anasının yaşında
İnsanlıktan bir zerre bulamazsın döşünde
Bir sürüngendir ancak klavyenin başında
Ona buna haddini bildiren bildirene!
Sinek çiçeğe konmaz rahat eder dışkıda
Dedikodu, iftira medet arar kuşkuda
Sevgi fukaraları söz ederken aşkı da!
Her tarafı nefretle dolduran doldurana!
Sanki çok iyi bilir haramı helalları
Sürekli sömürürler duyulan melalleri
Her yerden ötüp durur Felaket tellalları
Beyinsiz mahlukatı yıldıran yıldırana!
Der Mikdadî olanlar içimizi yakarken
Kahpeler sırtımızdan hançerini sokarken
Ateşten bir çemberde keyfimize bakarken
Derin düşüncelere daldıran daldırana!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Sanal sapık!
İçip de zil zurna sarhoş olunca
Kendinden geçiyor sanal sapıklar!
Kendi gibi bir kaç kelek bulunca
Bir kurban seçiyor sanal sapıklar!
Onun gibileri ona ulanır
Dediği sözlerden mide bulanır
Kızının yaşında kıza sulanır
Sevdadan açıyor sanal sapıklar!
Yaşı başı ergin akılda cüce
Hitabeti berbat hem söz hem hece
Cesareti gelsin diye her gece
Ha bire içiyor sanal sapıklar!
Irz namus tanımaz, kem bakan gözle
Teklifte bulunur utanmaz yüzle
Şom ağzından çıkan müstehcen sözle
Pis koku saçıyor sanal sapıklar!
Ne diyelim artık ruhu kötüye
Konumu iyiymiş mecliste üye
Çoban olamazken en fakir köye
Yüksekten uçuyor sanal sapıklar!
Medeni mikroptur sosyetik yobaz
Bu sanal alemde mahir, hokkabaz
Her yolu deniyor utanmaz papaz
Ölcüyor biçiyor sanal sapıklar!
Mikdadî haddini bildirecekken
Onu bu âlemden sildirecekken
Ramak kalmış gönü deldirecekken
İt gibi kaçıyor sanal sapıklar!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Sanki!
Sanki!
Dağların tepesi duman sardıkça
Gözüm buğulanır yağarım sanki
Gök yüzü açılıp güneş vurdukça
İçim ferahlanır ağarım sanki
Dünya güzel acnak berhudar etmez
Sonsuz emelere bir ömür yetmez
Hayat akıp gider ızdırap bitmez
Üstsüte sorunlar yığarım sanki
Ot gibi yaşadım, sümbül olaydım
Gülistan içinde bir gül olaydım
Bambaşka bir yerde bülbül olaydım
Bir altın kafese sığarım sanki
Ne etsen olmuyor yalandır dünya
Bir imge, bir hayal, bir düş, bir rüya
Hıçkırık içinde kendimi güya
İki damla suda boğarım sanki
Dostluk, arkadaşlık hoştur gözümde
Tebessüm ne güzel süstür yüzümde
Sevgiyi bulunca kendi özümde
Kovanımdan balı sağarım sanki
Pişmanlık duygusu gönlümü sarar
O halde ki insan kurtuluş arar!
Rab’bini bulanlar eder mi zarar!
Bir daha yeniden doğarım sanki
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Sapık ukala!
Çok akıllı şeytandır vicdanı yoksa eğer
Aklına güvenerek ahkâm kesip sapıtır!
Kendinden başkasına vermez bir zerre değer!
Aklıyla övünerek ahkâm kesip sapıtır!
Gerçek bende sanıp da zıvanadan çıkarak
Üstünlük taslayarak gönülleri yıkarak
Yeltenip polemiğe müsvedde’ye bakarak
Yakınıp dövünerek ahkâm kesip sapıtır!
İnsan çok bilse bile hatası olabilir
Hatta bildiği halde gaflete dalabilir
Arayanlar mutlaka yanlış da bulabilir
Yanlışa sevinerek ahkâm kesip sapıtır!
Elma ile armudu karıştırmak olur mu?
Sözcüklerle oynayıp kırıştırmak olur mu?
Hayır, hayırdır, şer, şer barıştırmak olur mu?
Tağutu savunarak ahkâm kesip sapıtır!
Edebi olmayanın hiç olur mu pervası?
Haddini aşanların gülünç olur zırvası
Der Mikdadi övünmek deliliğin zirvesi
Yetinip avunarak ahkâm kesip sapıtır!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Sarıkamış şehidiyiz!
Sarıkamış şehidiyiz!
Yol vermedi dağlar bize
Sarıkamış şehidiyiz!
Gıpta eder çağlar bize
Sarıkamış şehidiyiz!
O dağlarda donup kalan
Vatanına kurban olan
Ödülünü Hak’tan alan
Sarıkamış şehidiyiz!
Karlı dağı aşamadık
Geri dönüp koşamadık
Şehit olduk, yaşamadık
Sarıkamış şehidiyiz!
Serhatlerin eriyiz biz
Bu dağların Piriyiz biz
Ölü değil diriyiz biz
Sarıkamış şehidiyiz!
Ab-ı hayat suyun içtik
Ol Cenneti mekan seçtik
Vatan için candan geçtik
Sarıkamış şehidiyiz!
Milletimiz ansın bizi
Yanlarında sansın bizi
Tarihçiler yansın bizi
Sarıkamış şehidiyiz!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Savaş açtı katiller!
Beş para etmez itler bir doları görünce!
Deliklerinden çıkıp dehşet saçtı katiller!
Ahmak vicdansız hain komutunu verince
Millete kurşun sıkıp savaş açtı katiller!
Uçakları kaldırdı FETÖ’nun köpekleri!
Sağa sola saldırdı FETÖ’nun köpekleri!
Vicdansızca öldürdü FETÖ’nun köpekleri!
Her şeyi yakıp yıkıp alçak uçtu katiller!
Suikast düzenlendi halkın hürriyetine
Bunlar ancak kâfirdir, bakmam hüviyetine
Hedefi gözetmeden katliam niyetine
Millete silah çekip kanın içti katiller!
Milli her şeyimizi bombalarla vurdular
İnsanların üstüne tanklarını sürdüler
Hâl böyleyken milletten mukavemet gördüler
Desiseleri çöküp korkup kaçtı katiller!
Bu halk eyvallah demez kahpenin döllerine
Boğuldular Milletin tükürük sellerine
Kahraman polisimiz onların ellerine
Birer bilezik takıp öne geçti katiller!
Der Mikdadî Milletçe çok üzülüp gerildik
Tekbir sedalarıyla bayraklara sarıldık
Öyle uzun geceydi öldük, öldük dirildik
Buna hayretle bakıp darbe seçti katiller!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Sebreniça Katliamı
Yugoslavya dağılıp, parçalara bölündü
Güçlü olan güçsüze, tacizlere bulundu
Küçük, küçük devletler, kurulup tanınmıştı
Müslüman Bosna Hersek, bunu fırsat sanmıştı
Bağımsız olmak için, bir karar almışlardı
Ama onlar Müslüman, sahipsiz kalmışlardı
Birleşmiş milletlerin kadrine uğradılar
Sırpalar işgal etmişti, istimdat aradılar
Güvenli bölge diye, Boşnaklar kandırılmış
Koruruz demişlerdi, halkı inandırılmış
Ellerinden silahı toplayıp almışlardı
Sırp’ın mezalimine seyirci kalmışlardı
Her yeri işgal etti Sırpın çılgın askeri
Katletti imha etti, talan etti her yeri
Çoluk çocuk ihtiyar, ayırt etmemişlerdi
Barış gücü, seyretmiş, bir şey dememişlerdi
Bu kara bir lekedir, BM sınıfta kaldı
Belki de kasıt vardı, gizlice karar aldı
Zepa, Tuzla, Gorazde, Bihaç güvenli imiş
Sırplar rahat şekilde gelip içeri girmiş
Gözlerinin önünde katliamı ettiler
On binlerce Boşnağın neslini tükettiler
NATO, BM ordaydı, seyretmekle yetindi
Sadece öyle olsa, Sırpları dost edindi
Müslümanlara büyük bir tuzak kurmuşlardı
Hiç bir şey etmemişler, bakıp oturmuşlardı
Dokuz yüz doksan beşin on bir temmuz sabahı
On binlerce Boşnağın, göğe yükseldi ah’ı
Hepsi savunmasızdı, hiç bir silahı yoktu
BM’ye güvenmişler, itimatları çoktu
Hollandalı general, oraya atanmıştı
O Sırplarla dost olmuş, içkiye dadanmıştı
Katliam yapılırken, Sırplarla içiyordu
Attığı kahkahayla kendinden geçiyordu
Sebreniça halkını, kurşuna dizmişlerdi
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Böyle kara bir leke tarihe yazmışlardı
İzzet Begoviç varıp BM’ye söylemişti
Bu nasıl bir güvenlik, itiraz eylemişti
Ya gölge etmeyiniz, ya da yardım ediniz
Barış mı işgalci mi nedir hüviyetiniz
Silahlar alınmıştı, sizlere güvenmiştik
Eğer almasaydınız, biz Sırpları yenmiştik
UNPROFOR askerleri, Sırplarla dost olmuştu
Bunu gören Boşnaklar, şüphe ile dolmuştu
Müslüman temsilciler, der ki durun girmeyin
Güvenli bölgedeyiz, bizi yalnız görmeyin
Barış gücü sorumlu, bu şehri koruyacak
Sırp gülerek der BM ne işe yarayacak
Beş saat müsaade, bu şehri terk ediniz
Yolunuz açık olsun Türkiyeye gidiniz
Aksi halde sırayla, herkesi öldürürüz.
Müslümanlar der bunu BM’ye bildiririz
Sırplar silahlarıyla, sınıra dayanmıştı
Müslüman yetkililer, o zaman uyanmıştı
BM karargahına, bildirdiler durumu
Orada bir yetkili, şöyle oldu yorumu
“Aranızda anlaşın, fazla kan dökülmesin”
Size son sözüm budur, başka sözcü gelmesin
Hollandalı general, Thom Karremanes idi
Gelen temsilcilere, yemek veriniz dedi
Yanında Ratko Mladiç, Çentiklerin reisi
İçki içiyorlardı, sarhoştu her birisi
Gelen temsilcilere Hollandalı laf atar
Bu arada Rotko’ya yeniden içki katar
Zaten Müslümanlardan, silahı o almıştı
O gece Sırplar orda, dehşet, vahşet salmıştı
Sebreniça böylece, göz göre, yok olmuştu
O gün insanlık ölmüş, tüm dünya şok olmuştu
Bosnada çeyrek milyon, insan telef olmuştur
Milosoviç Hitlere, orda halef olmuştur
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Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-seçim Nasıl olacak? !
Bizde her şey değişik ale'l-âde sanılır
Korkağa karşı çılgın sonuç malum değil mi?
Değişmek istemeyen her defada yanılır!
Cingöze karşı dalgın sonu tulum değil mi?
Mahir oldukları şey birbirine çullanıp
Rüzgara kapılarak sağa sola sallanıp
Kafayı yormayarak bir üst akıl kullanıp!
Cahile karşı bilgin eksik ilim değil mi?
Bir araya toplayıp derme çatma ekibi
Kan ve genler karışık uyuşur mu terkibi?
Meydanlarda kendinden fazla anar rakibi!
Cılıza karşı dolgun sahte çalım değil mi?
Halleri değişmemiş mürur-ı zaman ile
Darbeye dayanıklı düzelmez şeman ile
Avuç, avuç toplarken savurur harman ile
Cesura karşı yılgın komik film değil mi?
Havanda su döverek o sadece can sıkar!
Durmadan tekrar eder ne usanır ne bıkar!
Azim yok, beceri yok yapayım derken yıkar!
Kabaya karşı olgun bu bir zulüm değil mi?
Der Mikdadi her işi aldatmaya yönelik
Fosil kafalı asla kabul etmez yenilik
Hiçbir yararı yokken onun işi manilik
İlaca karşı salgın ölüm kalım değil mi?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-sedat Tortumluoğlu Hocam (akrostiş)
Hollanda’ya Ramazan için gelmiş
Elinden geldiğince söyledi neyi bilmiş
Dedi sadaka vermiş her kim ki dosta gülmüş
Anlattı bildiğince hoşlanmazdı gazelden
Türk toplumuna bu yıl Rab’bim onu bahşetti
Türkcesi akıcıydı sözcüklerle raksetti
Okudu ayet ayet beyinlere nakşetti
Rabbim mükafatını bol bol versin özelden
Terketti interneti kalmadı radyo t.v.
Usanmadan bıkmadan devam etti göreve
Misafirimiz oldu uğradı bir çok eve
Lisanı tatlı, hoştu, mahrum kaldık tezelden
Uzun zaman olmadı bu kadar sevindiğim
Onda bir hal görmüştüm bu idi güvendiğim
Geçmişte tanır gibi zekamla övündüğüm
Laedri ne zamandı, belki bezm-i ezelden
Uçup gitti ne yazık böyle de olmalıydı
Halbuki böyle biri bizimle kalmalıydı
Okuluna dönerek yerini bulmalıydı
Can sağlığı dilerim ayrılmasın güzelden
Allah selamet versin, Hak’kı haykırdı gitti
Mikdatî der hocamız gönlüme girdi gitti
Mikdat Bal
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a-Senelerce gam yedim!
Selâm aldım dün gece öyle tatlı bir seda
Müziği kıskandıran hoş bir ses gibi idi
Anılar, hatıralar hata üstüne hata
Yerin dibine battım çok abes gibi idi
İçim bir tuhaf oldu yedim kendi kendimi
Kimse tahmin edemez o an ki sıkıntımı
O kadar zorlanmıştım tutmak için andımı
Küllenmiş közlerime bir nefes gibi idi
Kocaman beyaz güller yakasız mintanında
Mevla’m neler halk etmiş boyuna endamında
Senelerce gam yedim asiler zindanında
Öyle bir şey yaşanmış bir heves gibi idi
Uslansın diye taşa çalıvermişti beni
Pare, pare eyleyip bölüvermişti beni
Esaret sona ermiş salıvermişti beni
Zindanın dış tarafı bir kodes gibi idi
Der Mikdadi su kattık o aşkın badesine
Büyüyecek çınarın dökmüştük fidesine
Vuslatı tehir ettik dünyanın ötesine
Hayali gözlerimde bir Firdevs gibi idi
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Seni unutamadım!
Dünya, ahiretimin güneşisin, nurusun
Ah anam canım benim, seni unutamadım!
Her iki cihan için kurtuluş unsurusun
Ey hüsnü zannım benim, seni unutamadım!
Seni andığım zaman durduramam yaşımı
O kadar özlemişim ellerinden aşımı
Dizlerinin dibinde okşayışın başımı
En tatlı anım benim, seni unutamadım!
Varlığın cennet idi, yokluğunda acısın
Fikrim, zikrim ruhumsun, sen canımın içisin
Sen gönlümün sultanı hem başımın tacısın
Sultanım, han’ım benim, seni unutamadım!
Her olayda her anda aklıma sensin gelen
Hayalin güç kaynağım, odur yüzüme gülen
Hasretin dayanılmaz, uykularımı bölen
Seherim, tanım benim, seni unutamadım!
En yüce makam senin, bir tanesin, bir tanem
Sen yoksun ya ah anam, yanıyor garip sinem
Evlat anaya muhtaç hayatında, her dönem!
Şerefim, şanım benim, seni unutamadım!
Cennet olsun mekânın Ruhun şad olsun anam
Makamın âli olsun, nur ile dolsun anam
Rahmet ve mağfiretler hep seni bulsun anam
Rahmetli anam benim, seni unutamadım!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-senin Hırsızın Kötü, Benim Ki "fena Değil"... Mikdadi OzanYolsuzluk, kahpeliktir zem olunur mutlaka
Sahte kahramanlara, cıvanlara yuh olsun!
Çarpanı bölmek lazım, gerek yoktur ıtlak’a
Bilerek bir hırsızı, savanlara yuh olsun! .........Ozan Mikdadi
Kendi hırsızın görmez suç üstü yapsa bile
Benimkini görmeden dövenlere yuh olsun
Nefsani tatmin için yapmamalıyız hile
Siyaset virüsünü sevenlere yuh olsun....Osman ŞAHİN
Alçaklık, aşağılık libasını giyerek
Henüz tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyerek
Her kim olursa olsun bu bizdendir diyerek
Siyasi çıkar için övenlere yuh olsun! .........Ozan Mikdadi
Kötüye iyi demez birazcık aklı olan
Derse aklını çaldı parasını da çalan
Benim hırsızım iyi pozisyonunu alan
Kem-küm edip lafları gevenlere yuh olsun...Osman ŞAHİN
Hırsız hırsızdır beyler iğneyi çalsa bile
Cehennem odunudur bir yaba alsa bile
Kolunu kesmez ise kardeşi olsa bile
Sırtını sıvazlayıp ovanlara yuh olsun! .........Ozan Mikdadi
Kim ki elin uzatır ekmeğime aşıma
Rabbin laneti yağsın haraminin başına
Velev ki baban olsa bakma gözün yaşına
Lakin emin olmadan sövenlere yuh olsun....Osman ŞAHİN
Çaldı, çaldı diyerek her akşam bir oturum
Kabak tadı vermiştir artık bu şeni durum
Böyle siyaset olmaz bu siyaset kötürüm!
İçinde su dövülen havanlara yuh olsun! .........Ozan Mikdadi
Osman der bu konuda olamam bir tarafta
Örtülmemeli üstü kalmamalı arafta
Hak için imzam peşin hem ederim parafta
Yağlı konuşup kaçan yavanlara yuh olsun.....Osman ŞAHİN
Mikdadi bizi ahmak sayanları unuttuk!
Yirmi iki bankayı soyanları unuttuk
Hazine tabanını oyanları unuttuk
Faizde rekor kıran tavanlara yuh olsun! .........Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Senin için Türkiye’m
Senin için Türkiye’m
Yolunda ölsem de verilmez hakkın
Ölüyorum senin için Türkiye’m
Ne kadar uzaksan o kadar yakın
Geliyorum senin için Türkiye’m
Hep özledim memleketi, sılamı
Halen belli fuzulidir ilamı
En samimi duygularla selamı
Salıyorum senin için Türkiye’m
Tek seni sevmektir benim hünerim
Aşkınla yanarım yoksa sönerim
Kalsam da ölsem de sana dönerim
Kalıyorum senin için Türkiye’m
Gözlerimi açtım ilk seni gördüm
O gündür bu gündür hep seni sordum
Özlüyorum seni ey benim yurdum
Soluyorum senin için Türkiye’m
Özlüyorum baba, kardeş bacımı
Bir gurbetçi anlar ancak acımı
Gam kederden tutam, tutam sacımı
Yoluyorum senin için Türkiye’m
Mikdadi’yim seni gönlümde sandım
Canım, ruhum sensin hep seni andım
Her an kalbimdesin sevginle kandım
Doluyorum senin için Türkiye’m
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Sessiz çoğunluk!
Sessiz çoğunluğun hissiz duruşu
Meydanı çakkala terk etti gitti
Nemelazım imiş dünya görüşü
Şeytan bunu bize zerk etti gitti
Ufak menfaatte döneklik ani
Halkın ağızında bir söz var hani!
Değiştim der bize kırk yıllık Kâni
Dosdoğru giderken çark etti gitti
Şu sahte alimin gör cehresini
Kur’anı bilirmiş sor neresini
Te’vil etti durdu Nur suresini
Allame kesildi şirk etti gitti
Zalimi taşlayıp kızdığım anda
Hainleri biraz ezdiğim anda
Milli menfatten yazdığım anda
Irkçı dedi, beni Türk etti gitti
Domuzdan post olmaz, gocuk olurmuş
Kesimi de serbest, sucuk olurmuş
Görün insan nasıl gıcık olurmuş
Sağır sultan bile fark etti gitti
Çağ dışı baskıyla çağ mı atlanır
Bu millet zillete nasıl katlanır?
Ne oluyor derken Noel kutlanır
Bir ay Ramazanı kırk etti gitti
Mikdadi istersen kayalar savur
Bir yanda iç düşman, bir yanda gavur
Şu vurdumduymazlık şu aymaz tavır
Bizi nice derde gark etti gitti
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-sevgi Öğüt
Kalplerin anahtarı sevgi dolu bakıştır
Bu göz ile bakanlar kemali görür sanki!
Samimi bir tebessüm her insana nakıştır
Kişi kişiye ayna cemali görür sanki!
Araştırmacı gibi bir hali sergileyen
Konumu statüsünü malını sorgulayan
Peşin hükümlü olup birini yargılayan
Ne doğu ne batıyı şimali görür sanki!
Nefret olan bir kalbe zerrece sevgi girmez!
Bunlar bir birlerine o gönülde yer vermez!
Önyargılı olanlar asla huzura ermez!
Bir çoğunun elini kamalı görür sanki!
Sevgi iddia değil bir yaşayış tarzıdır
Hatta Müslümanların aynı anda farzıdır
Aile bir adamın namusudur ırzıdır!
Seviyorum der ancak, hamalı görür sanki!
Bazı beceriksizler bilmez ki neyi sever
Bir şey yaparım sanır hep havanda su döver!
Üzerinde bulunan eşyalarını över
Senin giysilerini, yamalı görür sanki!
Sevmeden bu dünyanın ne zevki var ne tadı
Sevilenler maşuktur aşık sevenin adı
Karşılık beklemeden hep sev diyor Mikdadi!
Bunu sevgi esası, temeli görür sanki!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Sevgi muhabbeti düstur edenler
Sevgi muhabbeti düstur ederek
Gerçek güzelliği tadar sevenler!
Yalnız Allah için sevgi güderek
Kalbi Hak Hak diye atar sevenler!
Üstünlük taslamaz ırkçılık etmez
Zalimin, zorbanın izinden gitmez
Merhametli olur, düşmanlık gütmez
Hiddeti gazabı yutar sevenler!
Özgürlüğü bilir herkesi dinler
Birliğe çağırır gök kubbe inler
Barışa yön verir, kavgayı önler
Gönlüne hoşgörü katar sevenler!
Seven yüreklerde olmaz cerahat
Evinde rahattır sokakta rahat
Benlikten sıyrılmak nefisle cihat
İçinden öfkeyi atar sevenler!
Hediye verirken içinden kopar
Riyadan sakınır Allah’a tapar
Elinden geleni severek yapar
Daha iyisini çatar sevenler!
Herkesin yüzüne güldüğü vakit
Bunu bir sadaka bildiği vakit
Ona korku yoktur öldüğü vakit
Cennet bahçesinde yatar sevenler!

Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Sevgi olan bir yerde
Sevgi olan bir yerde ne kavga var ne niza
İnsan oğlu her şeyi nefret yüzünden çatar
Dünyada zulüm varsa kalplerdedir arıza
Sevgisizlik zulümdür, derdimize dert katar
Mutluluğun iksiri kalpte mevcut ara bul
Hem sayılır, sevilir başkasını seven kul
İnsanı insan kılan ne paradır ne de pul
Değeri olanların kalbi sevgiyle atar
Haset, nefret kin bize hayatı zindan eder
Bu hasletler insanı dinden imandan eder
Bir mevtaya çevirir, kişiyi candan eder
Sevmeyen bu dünyadan cehenneme yol tutar
Sevgi her derde ilaç kurtulur sarılanlar
Sevgiye sarılsınlar her şeyden yorulanlar
Cehennemi yaşarlar küsenler, darılanlar
Güneş sevgiyle doğar yine sevgiyle batar
Der Mikdadi ayettir ey insan dilin rengin
Bunu idrak edince bulunmaz senden zengin
Vatanın yüz ölçümü sevgimiz kadar engin
Yurdunu milletini ancak sevmeyen satar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Sevgiler görecelidir!
Sevgiler görecelidir!
Öfke vahşet düşmanlık zirve yaparken bile
Sevgiye mecal bulan yüreği yerindedir
Başlar eller ayaklar düşüp koparken bile
Görüp de fıttırmayan dimağı serindedir
Birbirini kardeşlik duygusu ile saran,
Gerekince haykıran, zalime karşı duran.
Ruhunu ele satan haine hesap soran
Kahraman Türk milleti kökleri derindedir
Vatan mevzubahisse kükrer Asımın nesli
Davasını halleder, gelir sevmenin faslı
Kiminin Arzu’su var kimi kalbinde Aslı
Kimi gönlü Leyla’da kiminin Şirin’dedir
Kimi maneviyata kimi de mülke mala
Kalbini kaptıranlar savrulur sağa sola
Hak Hak ederek çarpar katiyen vermez mola
Kimi şükrü ifada kimi tekbirindedir
Birçoğu karşılıklı sevişirler takasla
Kimi yapmacık sever kimi sever ihlasla
Mutlaka herkes sever gönül boş kalmaz asla
Sevgisi ya hayvanda ya kendi türündedir
Mikdadî bunu yazdın var mıydı bir gereği?
Demek bir şeyler sezer her insanın yüreği
Şöhret şan makam para bazısının ereği
Hırsa dayalı sevgi çeşitli üründedir
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Seyrana çıksam
Başımı alıp da seyrana çıksam
Sıhhatimi belki bulabilirdim
Yükseklere çıkıp engine baksam
Birazcık teselli olabilirdim
Yükseklere çıkmak ne tatlı rüya
Nesim eşliğinde bakarken aya
Minderden de rahat gelirdi kaya
Orada uzunca kalabilirdim
Dünyanın cevrinden kaçarcasına
Yepyeni bir sayfa açarcasına
Cennet bahçesine uçarcasına
Kendimi aşağı salabilirdim
Bulut gibi yeri süzdükten sonra
Hayatı yeniden sezdikten sonra
Yeşil çimenleri gezdikten sonra
Demet demet kekik yolabilirdim
Uçtu gitti benden vah gençliğim vah
Sehrin nesiminde beklerken sabah
Ne güzel olurdu, ah ne güzel ah!
Ah, felekten bir gün çalabilirdim
Hayalim olurdu şahsıma vekil
Dağlarda dolaştım deyip bu şekil
Bire on katarak ederdim nakil
Küçük gönüllere dolabilirdim
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Asıl mahkeme
Sağır dilsiz körler, ilacınız yok
Dinsizin hakkından imansız gelir
Duygulardan yoksun bir acınız yok
Dinsizin hakkından imansız gelir
Hani nerde vicdan muhakemesi
Nedir zalimlerin bu hak yemesi
Alnım açık yüzüm aktır demesi
Dinsizin hakkından imansız gelir
Varsa nerde, çıksın vicdanın sesi
Gafletin içinde bu neyin nesi
Böylece zalimler ezer herkesi
Dinsizin hakkından imansız gelir
Kesildi irtibat kesildi bağlar
Sollar paramparça bölündü sağlar
Bir azınlık güler, tüm ülke ağlar
Dinsizin hakkından imansız gelir
Tütsün garibanda virane yuva
Savunmasız diye çıkmayın ava
Mazluma bu zulüm olmuşsa reva
Dinsizin hakkından imansız gelir
Fakirin zengine kulluğu bitsin
Birlik olun zalim def olsun gitsin
Eğer diyorsanız şer devam etsin
Dinsizin hakkından imansız gelir
Mikdatî der bu bir vicdan işidir
Böyle düşünenler saygın kişidir
Vicdan adaletin temel taşıdır
Dinsizin hakkından imansız gelir
Mikdat Bal
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A-sigorta bedeli!
Durumun elverdikçe korur isen fakiri
Sigorta bedelini yatırmışsın sayılır!
Bu senin lehinedir çıkar malının kiri!
Aksi halde her şeyi batırmışsın sayılır!
Hakka tecavüz etmez bir Mümin bile, bile
Aldatmak için yemin, yalanı almaz dile
Zinhar yasaklanmıştır alışverişte hile!
Yaparsan bereketi yitirmişsin sayılır!
Dedikodu ve gıybet yerilen bir zaaftır
Allah’ın has kulları ancak bundan muaftır
Kendini unutursan işlerin çok tuhaftır!
Ötenin işlerini bitirmişsin sayılır!
Hak ihlali sayılır: sövmek, dövmek, baş yarmak,
Tahkir edip hor görmek, doğru olmaz kalp kırmak,
İftira, bühtan atmak, desise hile kurmak
Biri varsa bilesin fıttırmışsın sayılır!
Gurur kibir hasedi, yüreğinden atmalı
Bütün davranışlarda orta yolu tutmalı
Bir kızgınlık anında gazabını yutmalı
Aksi takdirde cinnet getirmişsin sayılır!
Zekatı ver mutlaka zannetme ki masraftır
Bilmezsen vicdana sor o her şeyden şeffaftır
Lüks sayılan şeylerin tüketimi israftır
Der Mikdadi kaktüse oturmuşsun sayılır
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-sirkeyle oruç açmak
Sirkeyle oruç açmak ne vaciptir ne sünnet
Bir zeytin, bir yudum su benim canıma minnet
Her sene ramazanda tekrarlanır bu cinnet
Böyle boş şeyler için yorulur bilmeyenler
Şu mübarek günlerde koşulur mu mezara!
Saf Müslüman bilmeden müşrik olur kazara
Ölüden yardım diler bizara bak bizara
Onlara bir şey desem darılır bilmeyenler
Fatiha okuyup da hediye ediyorsun
“Ve iyyake nesteïn” bak kimden istiyorsun
Acep hiç düşündün mü okurken ne diyorsun!
Hürafe geleneğe sarılır bilmeyenler
Yalnız Allah’tan dile O hazırdır her yerde
“İyyake nâ’budü”yü Müslüman olan der de
Aracı arıyorsa hani ihlası nerde?
Açılmaz kapılara sürülür bilmeyenler
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-siyasete soyunanlara ihtar!
Siyasete soyunanlara ihtar!
Dikkat çekilecekse konuşmakla olmaz ki!
Ey ukala bilgiçler dilimizi öğrenin!
Makama güvenmeyin meydan size kalmaz ki!
Vatandaşı tanıyın ilimizi öğrenin!
Neticesini düşün bühtan atmadan önce
Kendini iyi tanı caka satmadan önce
Gerçekle yüzleşiver atıp tutmadan önce
Şu millete karışıp halimizi öğrenin!
Bu nasıl bir mantık ki tavuk kurban kazlara
Gavura güvenilmez girmeyin o pozlara!
Gücünle meydan oku güvenmeden kozlara
Değerimizi bilin elimizi öğrenin!
Bu millet var oldukça verir ince bir ayar
Zamanı geldiğinde taşı gediğe koyar
Kafası bozulmasın sülalenize sayar
Akıllıya hasretiz delimizi öğrenin!
Sizin cürümünüzü bu millet mi ödesin
Siz böyle yaparsanız garibanlar ne desin
Çalışılmazsa köye çıkar mı mercedesin
Şöyle bir keşfe çıkıp yolumuzu öğrenin
Eğer eşitlik varsa kulak verin her sese
Şucu bucu demeden kıymet verin herkese
Olur olmaz her yeri kurban etmeyin HES’e
Yazı kışı iklimi selimizi öğrenin!
Etler bayat kokuşmuş durdurun şu ithali
At eti eşek eti hal’ler olmuş it hali
Kapatın gümrükleri kapatın da methali
Çiftçimize el verip malımızı öğrenin!
Fırsat bulduğu anda faiz çetesi dalar
Malum güçler ülkeye itimatsızlık salar
Sizi rüyalarınız olmasın Uro, dolar
Paramız güçlü olsun pulumuzu öğrenin
Boşta olana yazık, çalışan aşa muhtaç
Çalışan böyle ise işsizlerin derdi kaç?
Var ise bu ülkede üstü çıplak karnı aç
Fakirlikle boğuşan dölümüzü öğrenin
Bir siyasetçiyseniz çare bulacaksanız
Her bir tehlike için önlem alacaksanız
Ferhat bir yana dursun mecnun olacaksanız
Leyla demeden önce çölümüzü öğrenin!
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Der Mikdadi ifrattan hem de tefritten kaçın
Bu millet sizi tutar yeter ki güven saçın
İster mitingler yapın ister defile açın
Kumaşımızı bilin çulumuzu öğrenin
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Sizde bir türlü bizde bir türlü
“Sizde bir türlü bizde bir türlü”
Yahu siz kimsiniz? , ya biz kimleriz?
Öyle bir hal aldık, iki kültürlü
Sanki hasım olmuş ayrı tim’leriz
Okumakta henüz fişlerle meşgul
Coğrafya, tarihte düşlerle meşgul
Çarpma, bölme gibi işlerle meşgul
Böyle devam etmez bir gün gümleriz
Biri çok severse aziz vatanı
Hesaba çekerse savıp satanı
Ahlak erdemini öne tutanı
Fişledikten sonra bir de mimleriz
Hainler alenen her yanı sarmış!
Yönetici olmuş, meclise girmiş!
Bütün şer güçlerle el ele vermiş
Yok edecek yerde, onu yemleriz!
Uyumaz düşmanı dostumuz sanıp
Hileyi sezmeyip yalana kanıp
Bayramdan bayrama ecdadı anıp
Nutuklar atarak kafa demleriz
Billur gibi sular dağlardan çıkar
Yol bulur, sel olur, deryaya akar
Rantçılar hırsızlar ormanı yakar
Biz de şehirlerde parkı çimleriz
Der Mikdadî hal ve hatır soralım
Kardeşlik ruhuyla divan kuralım
Bir araya gelip kafa yoralım
Bu kini, nefreti nasıl gemleriz?
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Asker oldum
Asker oldum canım anam ağlama
Sen ağlarken ya gülerim ya gülmem
Ağıt yakıp feryat edip çağlama
Göz yaşını ya silerim ya silmem
Aziz yurdum koştum senin çağrına
Bir adağım bu vatanın uğruna
Canım anam taş basarsın bağrına
Fedaiyim ya ölürüm, ya ölmem
Gün saydıkça belim, boynum bükülür
Takvim yaprakları bir bir dökülür
Kalleş bir kurşunla dünyam yıkılır
Tezkeremi ya alırım ya almam
Vatan için ya şehit ya gaziyim
Seve seve şehadete razıyım
Bir mermerde belkide bir yazıyım
Gidiyorum ya gelirim ya gelmem
Mikdat Bal
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Askerde şehit olmuş
Bir önceki geceden uykusuzdu yorgundu
Göreve gidiyordu, yirmi bir yaşındaydı
Sangi önceden sezmiş uyuşuktu durgundu
Kendini feda etti, görevi başındaydı
Türk askeri çalışkan, görevinde üşenmez
Her zaman tetiktedir, asla yatıp döşenmez
Çamura yat deseler, hemen yatar düşünmez
Emre itaatkardı, her zaman işindeydi
Böyle bir duygu ile, göreve gidiyordu
Vatan bize emanet, canım feda diyordu
Az sonra dönecekti, nöbeti bitiyordu
Sevinçliydi çünkü o, dinlenme düşündeydi
Ummadığı bir anda, pusuya düşürüldü
Katiller tuzak kurdu, oracıkta vuruldu
Görevi başındayken haince öldürüldü
Nasıl bilebilirdi kahpeler peşindeydi
Şehit gitti genç yaşta, gonca gülleri soldu
Ana babası ağlar, derki yavrum ne oldu
Nişanlısı duyunca, saçı başını yoldu
Hainler vurmuşlardı, kurşunlar döşündeydi
Haber önceden gelmiş, mezarı kazılmıştı
Cenazeye gelenler, ağlayıp üzülmüştü
Askerde şehit olmuş öylece yazılmıştı
Şimdi onun künyesi bir mezar taşındaydı
Mikdat Bal
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Askerlik Hatıralarımdan
Askerlik hayatımdan bir sayfa anlatayım
Beyaz sayfa üstüne kalemi oynatayım
Elli dörd'e iki'ler bizi asker ettiler
Dağıtım sonrasında birer meslek verdiler
Her kes bir meslek seçip ayrıldı bölüklere
Kimi taburda kaldı kimi de hudutlara
Askerin biri dedi ben kadın berberiyim
İşimde hile yoktur şanlı bir Türk eriyim
Hemen aldılar onu gazinoya verdiler
Nöbet yok, ictima yok burda çalış dediler
Aradan günler geçti gider gelir işine
Haberi yok kendinden karga konsun leşine
Artvinli şapşal Musa kaypetti kasatura
Bunu duydu amirler Ateş girdi tabura
Hemen ictima olduk numaralar okundu
Berbere sıra geldi olduğu yerde dondu
Sordular oğlum ne var mırıldandı bir zaman
Tüfeğini kaybetmiş aman diledi aman
Üstteğmen vukuatı bildirdi komutana
Sıra olduk dışarda,ayazda dona dona
Olmadık nasihatı komutanlar ettiler
Tüfeği getirene mükafat var dediler
Alarma geçtiler bütün subay astsubay
Bu tüfek bulunacak emir vermiştir yarbay
Aradık bütün gece hiç bir şey bulamadık
Çalanı yakalayıp intikam alamadık
Düdük çaldı koğuşa, aldık sırt dorpasını
Topluca sövüyorduk çalanın babasını
Bir müftü getirdiler bize biraz vaaz etti
Bütün er ve erbaşdan doğruluğu arzetti
Sırayla yemin ettik toplandık püst önünde
Lampalar söndürüldü neler gördük o günde
Soğuk yağmur yağıyor hafif rüzgar esiyor
Soğuktan dişlerimiz onbeşlik mıh kesiyor
Yarbay acıdı bizi yemekhaneye soktu
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Soğuktan titriyorduk o gece soğuk çoktu
Yemekhaneye girdik bütün bölük ayağa
Sendeleyen olursa layık olur dayağa
Dizlerimiz ağrıyor sırtımızda torpa var
Sesini çıkarana insafsızca sopa var
Sait Başçavuş döve,r kıvırtır sağa sola
“Sizin gibi asiler böylece gelir yola”
En iyi Başçavuşlar Sağdıç ile Kamildir
Kamil çok çalışkandır göreviyle amildir
Ne eylesin Başçavuş o da emir kuludur
Onun elem kederi bizden daha uludur
Yarbayın emri ile odunluğu aradık
Eski bezlerden başka hiç bir şey bulamadık
Sabah yedide tabur akın etti dereye
Tüfeğü bulmak için başvurduk her çareye
Tüfeği gidip bulduk bir taşın kovuğunda
Neler çektiydi tabur gecenin soğuğunda
Sevinçden başçavuşum yedi mermi salladı
Çok sevindi, sevinçten göz yaş ile ağladı
Artık tüfek bulundu öteyi boş verelim
Komutan konuşuyor şimdi ona dönelim
Huzur girdi Tabura unutuldu çilemiz
Komutandan sinema oldu bizim müjdemiz
Her kes neşeyle dolu yürekten sağ ol dedik
Sabah kahvaltısını çok neşe ile yedik
Artık akıl öğrendik çok tetbirli olalım
Elele tutuşarak çileden kurtulalım
Kırklareli Demirköy 1974
Mikdat Bal
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Asla böyle sert yazmazdım….Vezni AHER satranç..
Asla böyle sert yazmazdım….Vezni AHER satranç..
Asla böyle sert yazmazdım sen beni kızdırmasan
Sert yazmazdım eğer beni kızdırıp azdırmasan
Sen beni kızdırıp böyle acı söz yazdırmasan
Kızdırmasan azdırmasan yazdırmasan olmaz mı? !
Sana biri sataşırsa sen de yaz altta kalma
Sataşırsa cevabı ver vakarla, basit olma
Sen de yaz vakarla olsun, alçalıp sakın dalma
Altta kalma basit olma sakın dalma olmaz mı? !
Sen yazmaya mecbur musun her şeye cevap verme
Mecbur musun iyi düşün destursuz söze girme
Her şeye destursuz girdin, o halde beni germe
Cevap verme söze girme beni germe olmaz mı? !
Asla bir şey kaybetmezsin benimle yarışmasan
Kaybetmezsin sorun olmaz işime karışmasan
Benimle işime çomak, sokup da kırışmasan
Yarışmasan karışmasan kırışmasan olmaz mı? !
Bundan daha fazlasını hakkettin gör hatanı
Fazlasını hakkettin sen, derim ki bil ozanı
Hakkettin sen,derim ki bak Mikdat'ım beni tanı
Gör hatanı bil ozanı beni tanı olmaz mı? !
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Aslan masadov'un şehadet'ine
Selam size İslam da Kardaşlarım
Ey cephede biçare dindaşlarım
Her yönüyle dava arkadaşlarım
Moskofları sürün Allah aşkına!
Teslim olmayınız modern silaha
Sığının Yaratan Yüce Allah’a
Ölenler şehittir erdi felaha
Moskofları yorun Allah aşkına!
Aslan Masadov’a pusu kurdular
Kahpece bir planla onu vurdular
Yıllardır işkence edip durdular
Bu gerçeği görün Allah aşkına!
Aslan Masadov bir Çeçen lideri
Onu Şehit etti Moskof askeri
Ey Çeçen milleti çekilmen geri
Ölene dek vurun Allah aşkına!
Yurdunuza cebren girmiş bu Ruslar
Size çok acılar vermiş bu Ruslar
Nice kahramanı vurmuş bu Ruslar
Hesabını sorun Allah aşkına!
Birleşmiş milletler bağımsız güçler
Hani nerdesiniz imansız hiçler
Dünya yı sömüren ye’cüc mecücler
Şu zülmü de görün Allah aşkına!
Çok zamandır yandı içim kavruldu
Üstünüze her tür silah savruldu
Savunmasız çoluk çocuk vuruldu
Bu zülmü durdurun Allah aşkına!
Mikdat der şehitler yaşar, ölmezler
İmanı olmayan bunu bilmezler
Mü'minler hep ağlar neden gülmezler?
Esrarına erin Allah aşkına
Mikdat Bal
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Aslı yok yaylasını haritadan sildiler
Yazmamalıyım daha denizlerden dağlardan
Aslı yok yaylasını haritadan sildiler
Harabeler haberi verir eski çağlardan
Turistler bizim için okumaya geldiler
Arşivler dolusunca bilgi eski tuğlardan
Okuyup anladılar esrarını bildiler
Aleyhimizde imiş yapılan onca kazı
Gözümüzü boyatmış bir çekiç bir de keski
Buldukları şeylerde ne iz vardı ne yazı
Görenler gülüyordu çünkü hepsi çok eski
O eski taşlar bile buna değilken razı
Haykırıp duruyordu öyle güçlü bir ses ki
Diyorduki ecdadın senin için saklamış
Bu senin mirasındır ele kaptırıyorsun
Eloğlu herşeyini didiklemiş yoklamış
Eskidir diye verip yeni yaptırıyorsun
Baksana paketleyip araçına yüklemiş
Tarihin akışını bile saptırıyorsun
Türizim ayağına arazini satarsın
Niyetini bilmeden kolaya kaçıyorsun
Hazır mirası yeyip miskin miskin yatarsın
Sahip çıksan olmaz mı ne döküp saçıyorsun
Bu kafayla gidersen her yalanı yutarsın
Ülkenin temeline gedikler açıyorsun
Kervan geçmez kuş konmaz harabe deyip geçtik
Sıcak para uğruna elden çıktı meralar
Metre kareye vurduk cüzi bir değer biçtik
Bal tutan parmak yalar cebe indi paralar
Der Mikdati ne yazık yanlış dostları seçtik
İstimlak niyetiyle elin oğlu kiralar
Mikdat Bal
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Aslında sabretmeli
Şaşırdım ne yapayım
Ne tarafa kopayım
Yumuşağım, kabayım
Orta yoldan gitmeli
İçimde iki şair
Biri bal, biri zehir
Hiç bir söz olmaz tehir
Aslında sabretmeli
Ortayı arıyorum
Kafamı yoruyorum
Bir olay görüyorum
Ya buna ne demeli
Biraz kafa verince
Düşünürken derince
Sapık yazı görünce
Yazarım ödemeli
Kınarım görsem şiddet
Ahlağım değil hiddet
Ne tarz belli, ne adet
Her olay kademeli
Mikdat der işte böyle
Uğraşırım boş şeyle
Hadi son sözü söyle
Bu şiir de bitmeli
Mikdat Bal
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A-sokak çocukları meselesi!
Mutsuz bir hayat yaşar çocukların bazısı
Hepsi insan evladı, hepsi ana kuzusu
Yetim veya öksüzdür çoktur onun sızısı
Bedenen yahut ruhen ebeveyni ölüdür
Her tarafta yetim var sokaklar dopdoludur
Sokaklara düşmüşler itilip kakılırlar
Sömürülüp her tür pis işlere sokulurlar
Suçlu onlarmış gibi kem gözle bakılırlar
Sanki insan değil de başka mahluk dölüdür!
Bilakis beni- âdem hem Allah’ın kuludur!
Bu sokak çocukları gökyüzünden yağmadı
Bizim çocuklarımız bir kayadan doğmadı
Sokaklara taştılar evlere mi sığmadı?
Dar olan evler değil insanların soludur!
Tek endişeleri var parasıdır puludur
Aslında onlar hepsi toplumun eserleri
İhtiyaçları çoktur sonsuzdur kederleri
Üstü başları yırtık yok yatacak yerleri
Dinmiyor hiçbir zaman gözleri hep suludur
İstekleri ne ekmek ne Kızılay çuludur!
Yetimi itip kakan kıttır ahret inancı
Nasıl kaldırabilir cemiyet bu utancı
Öyle bir gevşeklik ki insanlığa yabancı
Bu tutum bu gidişat uçurumun yoludur
İblisin insanlığa attığı bir golüdür
Bu çocuklar acele sokaktan derilmeli
Hem dinî hem dünyevî eğitim verilmeli
Bu maddî ve manevî bir görev görülmeli
El atarsak birçoğu istikbalin gülüdür
Ailevî atmosfer emelde en uludur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Son devrin iptilası!
Son devrin iptilası birçok virüs üremiş
Tevhidi bayrak yapıp maskeler takıyorlar
Sözde gerçek müslüman kalemşörler türemiş
İslamı içten oyup kökünden söküyorlar!
Kimisi hadisleri hepten inkar ediyor
Yüce Kur’an’ı Kerim bizlere yeter diyor
Kimi hadis uydurup yanlış yöne gidiyor
İnatları yüzünden İslamı yıkıyorlar
Kelime oyunuyla şeytani maharetle
Gittiği batıl yolu savunur hararetle
O şirk bu şirk diyerek her türlü hakaretle
Cehennem simsarları herkesi yakıyorlar
Halbuki her mesele kurala bağlanmıştır
Kitap, sünnet icama’la ittifak sağlanmıştır
Fitne sözde kalmıyor her zaman ağlanmıştır
Kavgaların büyüğü fitneden çıkıyorlar!
Peygamberin ümmeti yetmiş üç fırka olmuş
Malesef gerçek budur hepsi taraftar bulmuş
Rivayetlere göre ancak biri kurtulmuş
Fırkalar neticeye bu gözle bakıyorlar
Abesle iştigaldir tartışıp yarışmalar
Faydasız meyvesizdir iknaya girişmeler
Yağ yağdır, su da sudur mümkün mü karışmalar?
Aklını beğenenler hep maval okuyorlar!
Ehli sünnet içinde ne kavga var ne niza!
Öyleyse bitatçıyı almayın aranıza!
Saflar sıkı tutulsun hiç bozulmasın hiza
Şeytanı aramıza bu yolla sokuyorlar!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Son hedef kara toprak
Her saniye aleyhte, lehe çevirmek gerek
Söyleyenler yanılmış, kırkı devirmek gerek
Vakit zayi etmeden, Hak yola girmek gerek
Ölüm şeksiz bir gerçek, batılda da Hakta da
Ummadığın bir anda, ölürsün ayakta da
Ölümsüzlük iksiri, mevcuttur kendindedir
Herkes için meccanen, abı-hayat dindedir
İnanan uyanmıştır, çap canlıdır, zindedir
Onda zerre tasa yok, hastayken yatakta da
Sıhhati yerindeyken, gezerken sokakta da
Kendinden sorumlusun hayrı bil şerleri bil
Ahdinde vefalı ol sözünde erleri bil!
Tehlikeden uzak dur gezdiğin yerleri bil
Zikrine müdavim ol gönülde dudakta da
Ölüm vakitsiz gelir yakalar batakta da
Nefes, nefes an be an, hep eksile, eksile
Ömür akıp gidiyor, yaş yüksele, yüksele
Zaman içinde yaprak, kapılmış büyük sele
Son hedef kara toprak, sel durur bir nokta da
Yaprak karaya vurur, son gelir Mikdat’a da
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Son Kale!
Türkiye İslâm’ın son kalesidir!
Kale geçilirse bittik demektir!
Hücum eden küfrün sülâlesidir
Bunu göremezsek yittik demektir!
Onca oyunları göremiyorsak
Bunun esrarına eremiyorsak
Birleşip el ele veremiyorsak
Zilleti peşinen tattık demektir!
Ya biz bu kaleyi savunacağız,
Ya nutuklar atıp avunacağız,
Ya ağıtlar yakıp dövüneceğiz.
O halde vatanı sattık demektir!
İttifak hâlinde tüm ehli küfür
Münafıklar buna olurken sefir
Ölen Müslüman’dır öldürten kâfir
Biz de birbirinden çattık demektir!
Savaş alanıdır yurdumuz bizim
Teyakkuz halinde ordumuz bizim
Umarız alınır gardımız bizim
Hiçbir şey yapmazsak yattık demektir
Akıllı insanlar oyunu anlar
Bir yanda Müminler bir yanda onlar
Oluk, oluk akar her yerde kanlar
Eğer uyanmazsak battık demektir!
Yurdumda kargalar öterse şâyet!
Özgürlük der kafir pişkince gayet!
Bizler de uyursak ilâ nihayet
Her türlü değeri attık demektir!
Der Mikdadî kâfir oynuyor bizle
Dalga geçilirken İlâhî sözle
Olaya bakarsak siyasi gözle!
Gönüllere zehir kattık demektir!
Ozan Mikdadî
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a-Son nokta!
Son nokta!
Bitti dostlar yazmam daha
Son noktayı vurdum artık
Bu kararı bozmam daha
Yetti, yetti durdum artık
Yazıyoruz okunmuyor
Okunsa da dokunmuyor
Kimse şerden sakınmıyor
Gerçekleri gördüm artık!
Maske makyaj hep boyandım
Ne kavradım, ne uyandım
Gayret ettim, çok dayandım
Son raddeye vardım artık!
Çok zorladım kalem bıkmış
Sivri idi gönül yıkmış
Emellerim boşa çıkmış
Yeni hayal kurdum artık!
Terk eyledim forumumu
Beklemeyin yorumumu
El ne bilsin durumumu
Ben kendime sordum artık!
Ne başıboş dolaşım var
Ne kimseyle dalaşım var
Ne kaybetmek telaşım var
Keçileri sürdüm artık!
Duyduğum hep ahu zardı
Beni bir bedbinlik sardı
Yazacak çok sözüm vardı
Kalemimi kırdım artık!
Bu haberi benden alın
Son yazısı Mikdat Bal'ın
Gidiyorum hoşça kalın
Kafamı çok yordum artık
Ozan Mikdadi
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a-Sonradan görme!
Beş parmağın beş ucu elektronik kumanda
Hareketler değişir, dalgalar yayılınca
İrtibat seri olur bu çağda bu zamanda
Hoştur davulun sesi, uzaktan duyulunca
İnsanların bir kısmı doyduğu yeri tanır
Geçmişine sırt döner kendini adam sanır
Başka isimler alır kimliğinden utanır
Kestane böbürlenir, kozadan soyulunca
Hafızası silinir düşünce gurbet ele
Azgınlık baş gösterir, olur nefsine köle
Boğazından kısarak cebi şişmesin hele
Değmeyin gururuna adamdan sayılınca
Taklitçiliğe başlar cehaleti yüzünden
Hissiz bir hâle düşer keder, gam ve hüzünden
Monoton bir hayatla koparılır özünden
İnsan boruya döner içerden oyulunca
Ummana dalar ama balık gibi yüzemez
Dolduruluşa gelir oyunları sezemez
Yabancı diyar diye doyasıya gezemez
Çöplükler dolaşılır kargaya uyulunca
Der Mikdadî cahiller, değiştirir huyunu
Limon gibi sıkılır bitirirler suyunu
İrtibatı kesmişse unutmuşsa köyünü
Gidecek yeri olmaz kapıya koyulunca
Ozan Mikdadî
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a-Sorumlusun!
Yüreğiyle hisseden hakiki müslümansan
Yeryüzündeki zulüm bitmeden gülemezsin!
Ağlayıp üzülmeni artık ne sanırsan san!
Bununla da mazlumun yaşını silemezsin!
Kuvvet hazırlamalı çalışıp didinmeli
Düşmanı yıldıracak silahlar edinmeli
Ettikleri her zulüm misliyle ödenmeli
Demir demiri deler odunla delemezsin
Çalışır amel eder müslüman olan kişi
Hiç bir işe yaramaz nefsini salan kişi
Kurtulur aymazlıktan kendini bulan kişi
Hepten gafil yaşarsan imanla ölemezsin
Sorumlusun dünyada hep olup bitenlerden,
Kurdun kaptıklarından, kaybolup yitenlerden
Kul da sevmez Allah da boşyere ötenlerden
Sözler karın doyurmaz, sadede gelemezsin
Duaları duyulur feryat eden her ana
Onların sayesinde azap inmez cihana
Buyurur ki “Lâtehzen innellahe meana”
Yine de umutlu ol ne olur bilemezsin!
Der Mikdadî ey kardeş ciddi bir tavır takın
Yüce Allah kuluna şah damarından yakın
Hali vaktin yerinde iken ver, korkma sakın
Derman bittikten sonra hiç bir şey bölemezsin
Şair Mikdat Bal
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A-sorunu var!
Aslında bilebilse mesele kalmayacak!
Gölgesinden ürkenler ışıkla sorunu var!
Tehlikede olanlar uyuyup dalmayacak!
Yatağından sarkanlar döşekle sorunu var!
Her kim olursa olsun ister, muhtaç olunca
Kanını çekip içer sülükler aç olunca!
İşler uyumlu olur taktik verkaç olunca
Onu bunu kırkanlar şişekle sorunu var!
Bazıları alışmış işin bedavasını
Haram ile beslerdi leşçiller yuvasını
Hortumları kesilen alamaz havasını
Gerçeklerden korkanlar âşıkla sorunu var!
Tahammül kolay değil bu gibi bir yapıya
Engellenen korsanlar tekme atar kapıya
Kimi hayretle bakar böylesi bir tepiye
Ayağını burkanlar eşikle sorunu var!
Araya bir şey girer yaşar iken can cana
Derken bir yarış başlar aynı yönde yan yana
“Sen dur da be yiyeyim” işte budur tantana
Mağrur olan erkânlar uşakla sorunu var!
Der Mikdadi dokunmak sakıncalı resmen de
Birazcık açıkladım anlayana kısmen de!
Haysiyet, onur, şeref ismen de var cismen de
Farkı bilen Furkanlar düşükle sorunu var!
Ozan Mikdadi
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a-Soruyorum acaba istila mı olmuşuz?
Soruyorum acaba istilâ mı olmuşuz?
Ne yana dönsem çirkin yüzleri görüyorum
Topyekûn bu dönemde iptila mı olmuşuz?
Camekânda sadece yozları görüyorum
Her yerde her tarafta ahlâk bozucu şeyler
İhanetlerin bini boşanan boşanana
Özellikle zumlanır bütün üzücü şeyler
Şaşılacak kalmadı yaşanan yaşanana
Uzaydan mı geldiler hangi millettir bunlar
Kimi temsil ediyor kimdir şu konuşanlar
Utanma yok hayâ yok sanki illettir bunlar
Evlenmeye kalkıyor ayakta tanışanlar
Gece gündüz yedi gün, yedi gece haftada
Bize yabancı olan melanetler işlenir
Tıntın, ahmak, genç, moruk, hacı, âlim softa da
Paragözlü müstamel biri ile eşlenir
Bir yerin fethi için artık gerekmez savaş
Su uyur lakin düşman uyumaz biliyoruz
Kültüründen çıkıyor bu millet yavaş, yavaş
Bütün kalıntıları yok edip siliyoruz
Yüreklere biriken onca hınç onca gazap
Bir kıvılcım bekliyor patlıyor patlayacak
Fıttırmamak mümkün mü çekilmiyor bu azap
Bu milletim ne zaman kendini toplayacak
Sözüm ona aydınlar halka tepeden bakar
Üstünlük taslıyorlar sözde yurdun elit’i
Cahil der çoban söyler türlü yaftalar takar
Moralim bozuluyor havlayınca el iti
Mikdadî bir uyanıp anlasak gerçekleri
Bozguncu yayınları dinlemeyelim derim
Pireyi fil gösterir büyütür mercekleri
Kanarak yalanlara inlemeyelim derim
Ozan Mikdadî
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a-sosyal Medya!
Manevi yükselişe insana hayâ yeter
Kendisiyle birlikte çevresiyle barışır
Her türlü çirkinlikten uzak durmaya iter
Hayâdan mahrum olan iğrenç işe girişir
Çirkin sözler söylemek adaba uygun değil
Nefsine yenik düşer faili saygın değil!
Gaflet deryasındadır baygındır aygın değil
Manevi canlılığın zevaline erişir
Borular ötüp durur sağda solda yanalda
Ahlaksızlar kol gezer sosyal medya, sanalda
Tetikçiler türedi her yerde her kanalda
Fazilet cellâtları birbiriyle yarışır!
Ahlâki terimlerle kimisi grup kurup
Sapık fikirleriyle saldırır yorup, yorup
Gözükmez şeytan gibi sataşır durup, durup
Bu minvalde at izi it izine karışır!
Öyle şeyler görürsün derin insanlık sakıt
Hiçbir kutsalları yok tek değerleri nakit
Edepsiz birçok şeye karşı çıktığın vakit
Gizli kamera deyip karşımızda kırışır
Der Mikdadî ayıba ayıp söylemek ayıp!
Sözde kurallar konmuş işleten merci kayıp
Herkes şikâyetçidir oturumlar acayip
Bu kadar kelli felli acep neyi görüşür?
Ozan Mikdadî
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a-Soysuz Medya!
Soysuz Medya!
Yaşadığımız toplum değişiyor sürekli
Okusa anlayacak, duyduğuna kanıyor!
Yerinde saymak olmaz değişim de gerekli
Ancak ahlaksızlığı ilerleme sanıyor!
Soysuz medya kültürü dejenere etmekte
Gençliği yozlaştırıp uçuruma itmekte
Taklitçilik yüzünden kayıp olup yitmekte
Acımamak mümkün mü yüreğimiz yanıyor
Sözde kültür bakanı var ama neye yarar
Olmasa daha iyi aldığı aylık zarar!
Yüce Allah bunlardan elbette hesap sorar
Ne ar kalmış ne hicap her bir nane yeniyor!
Uyduruk dizilerde gerçek dışı hayatlar
Herkese bir “manita” arabalar ve yatlar
Köylüleri pejmürde, patron olur gavatlar
Bunlara özenenler aynısını deniyor
Gayri-meşru ilişki gayri-meşru çocuklar
Televizyona çıkıp utanmadan kaçıklar
Kırk yıl sonra çocuğun babasını açıklar
Bunların gayesi ne, ne dolaplar dönüyor?
Der Mikdadî son bulsun evcilik oyunları
Sürekli bu soysuzlar döşerler mayınları
Gavurlar bile yapmaz kırılsın boyunları
Ne yuvalar çöküyor ne ocaklar sönüyor!
Şair Mikdat Bal
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a-Söz ola!
Sözün bir ahlakı var, bir de adabı vardır!
Eğer susmayacaksan, faydalı bir söz söyle!
Bilerek konuşanın etkin hitabı vardır
Benlikten sıyrılarak ben deme de biz söyle!
Doğru olmayan sözler gönülleri yaralar
Ne zaman ki insanlar birbirini karalar
İşte bunun yüzünden bozuk olur aralar
İmalı söz söyleme, açık söyle düz söyle!
Kalbi eğri olanın acı olur kelamı
Fitneye bulaşanlar tehdit eder selamı
Gerekmiyor malumun yararsızca ilamı
Kısa olsun sözlerin, anlaşılsın öz söyle!
Söz, özün aynasıdır şahsiyetin resmidir
Dil kalbin tercümanı, hem dostu hem hasmıdır
Ses tonları adeta gizli kalmış kısmıdır
Gizli kalmak istersen ya sus ya da az söyle!
Asılsız haberleri gündeme getirirsen!
Keşfedildiğin anda güveni yitirirsen!
Âleme rezil olup kendini bitirirsen
Özrün kabul edilmez istersen de yüz söyle!
Der Mikdadî söz olur kavganın nedenleri
Rabbimiz ıslah etsin düşmanlık güdenleri
Çirkin, kötü sözlerle hakaret edenleri!
Bu gibi müsveddeye kaba saba yoz söyle!
Ozan Mikdadî
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A-sözde aydınlarımız!
Çok ciddi durumları indirgeyip oyuna
Sözde aydınlarımız martaval okuyorlar
Emperyalist zorbalar saldırıyor boyuna
İçimize sürekli kargaşa sokuyorlar
Ettikleri polemik halkı sürü sayarak
Süslü cümleler ile fitne fesat yayarak
Gönlümüzü boşaltıp içimizi oyarak
Bu milletin başına bir çorap dokuyorlar
Önemsiz konuları abartarak şişirip
Bizleri fitne ile birbirine düşürüp
Galeyana getirip, sabrımızı taşırıp
Bir ateş çemberinin içine çekiyorlar
Emperyalist devletler ittifak halindedir
Bizleri parçalayıp bölme emelindedir
Hainlerin ipleri onların elindedir
Aldıkları emirle yakıyor yıkıyorlar
Hendek kazan caniler bölünme gayesinde
Şükür ki milletimiz devlet himayesinde
Kahraman Mehmetçiğin, Polisin sayesinde
Fareler birer, birer lağımdan çıkıyorlar
Der Mikdadi uyanıp gerçekleri görmeli
Batılın, batılının karşısında durmalı
Sözde aydın güruhun defterini dürmeli
Dinlememek gerekir hep fitne kokuyorlar
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A-sözde edebiyat!
Sözde edebiyat, edepten yoksun!
Şiir mi, şair mi bozulan nedir?
Çevremiz bu kadar böyle mi koksun!
Övgü mü sövgü mü yazılan nedir?
Çapulcu güruhu, çakal korosu
Kimine göre de sırtlan sürüsü
Pislik taşır sanki lağım borusu
İftira, hakaret, kızılan nedir?
Şairseniz eğer böyle yapmayın!
Kurallar var ondan sakın sapmayın
Bir şair yoluna döşer mi mayın?
Çukurluk moda mı kazılan nedir?
Kiraya veren var beyni kalemi
Mankurt bir bakışla bakar âlemi
Şerre alet eder onca elemi
Îcâb-ı hâl için üzülen nedir?
Der Mikdadi kimi çamur atıyor
Sanıyor ki herkes bunu yutuyor!
Kafiyesi, hecesi de tutuyor!
Şiir değil şiir, düzülen nedir?
Ozan Mikdadi
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A-sözüme kulak verin!
Nice hastalıklar var manevidir bir kısmı
Doya, doya yiyenler sözüme kulak versin
“Obezite” olmuştur hem vicdanı hem cismi
Saya, saya yiyenler sözüme kulak versin!
Olamaz hiçbir zaman gerekçesi haksızın!
Bin bir derdi var iken dul, yetim ve öksüzün
Feryat-ı figanını biçarenin yoksuzun
Duya, duya yiyenler sözüme kulak versin
Evini benzeterek bir kartal yuvasına
Envai çeşit etler pişerken tavasına
Aklına ne eserse nefsine havasına
Uya, uya yiyenler sözüme kulak versin!
Yemek için yaşayıp hayatta ereksizce
İştahı yokmuş gibi oturup yüreksizce
Yemekleri tabağa fazladan gereksizce
Koya, koya yiyenler sözüme kulak versin!
Zırnık bile koklatmaz, fakire vermez çorba
Kesin ben kazandım der kendini bilmez zorba
Halbuki bu milletten, çarparak kırpa, kırpa
Soya, soya yiyenler sözüme kulak versin!
Der Mikdadi sözlerim insan olana küpe
Bunlara gülüp geçer açlık bilmeyen züppe
Fazladan ekmek alıp bayatlarsa at çöpe
Kıya, kıya yiyenler sözüme kulak versin!
Ozan Mikdadi
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a-Su
Su
Su
Su
Su
Su

ne büyük nimettir, su hayattır, su candır
semadan rızıktır, su yağandır, akandır
her bir şekle girer, su damarda ki kandır
bize hayat verir, içer, içer kanarız
hayat menşeidir, su olmazsa yanarız

Su denizdir, deryadır, su nehirdir, su göldür
Su kıtalar arası, gemi taşıyan yoldur
Susuz yerde hayat yok, orası ölü çöldür
Su kutuplarda buzdur, temas etsek donarız
Su hayat menşeidir, su olmazsa yanarız
İnsan sudan halk oldu, ilk sözü “su” insanın
Fıtrattandır “ma” demek, her dilde her lisanın
Bebek “ma” “ma” der ağlar, onu ağlama sanın!
O sese kulak verip bebek susuz sanırız
Su hayat menşeidir, su olmazsa yanarız
Su bizim hilkatimiz, ondandır çamurumuz
Evlerde yoğruluyor, su ile hamurumuz
Her vatandaş her insan, işçimiz memurumuz
Suya ihtiyacı var, susuz kalsak bunarız
Su hayat menşeidir, su olamazsa yanarız
Bal der su çok önemli hayat için elzemdir
Su kendisi hayattır, bu ne büyük gizemdir
Cennetten dünyamıza, gönderilen zemzemdir
Suyun yararlarını her sahada anarız
Su hayat menşeidir, su olamazsa yanarız
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a-Sübhanellah demenin fazileti
Terazi kefesi sevapla dolar
“Anın ki anayım” buyurur beyan
Kalbin nurla dolar, günahın solar
Bir kez Sübhanellah dediğin zaman
Dilde hafif ancak mizanda ağır
İster sessiz söyle, istersen bağır
Yalnız Ondan dile, Rabbine çağır
Dileyen Allah der dileyen Rahman
Şükredip söylersen Elhamdülillâh
Nimetleri kat, kat lütfeder Allah
Senden razı olur, yok başka İlah
Dillerde zikirdir gönülde mihman
Tek bir Allah için, Tekbir getirip
Allah’ı anmanın hakkını verip
Allahu-Ekber’in, sırrına erip
Gönülde yerleşir engin bir iman
Allah’ı zikreden, gözü tok olur
Derecesi artar, günah yok olur
Zikir çoğaldıkça, sevap çok olur
Böylece sağlanır ateşten eman
Mikdadî; okudum, söyler Kur’anda
Ayakta, gezerken, hem oturanda
Allah’ı zikredin, her yer, her anda
Böyledir tavsiye böyledir ferman
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A-sükut altındır
Değirmenin suyu nerden geliyor der ukala!
Bilmiyor ki bu zavallı daha nice türler var!
Cereyanlı, yelli de var, birbirinden pekâlâ!
Okumayıp, bilmediği, gitmediği yerler var!
Bilgisinden daha büyük, söz edenler bulunmaz!
Konuşan açığa çıkar, daha önce bilinmez!
Gizli ayan beyan olur, karanlıkta kalınmaz!
‘Sükut altındır’ sözünde işte böyle sırlar var!
Bilgiçlik taslamak asla yapılacak iş değil
Suskunları cahil diye tasnif etmek hoş değil
Dokunmadan bilemezsin her teneke boş değil
Taşı taş diye görürsün içinde ne zerler var
İnsanlığını kaybeden ya öküz ya sığırdır
İşitmekle duymak ayrı anlamayan sağırdır
Körlük gözlerde değildir hakiki kör bağırdır
Bakıp ancak tanımayan engelsiz ne körler var
Her şeye maydanoz olan, zevzek diye anılır!
Hiç olmazsa konuşmayan alim, bilgin sanılır!
Susmakta nice hayır var, çok konuşan yanılır!
Dil en büyük düşmanımız onda nice şerler var!
Der Mikdadi sanma ki hoş sanılırsın kim bilir!
Belki de boşboğaz diye anılırsın kim bilir!
Her kelleyi baş sanırsan yanılırsın kim bilir!
Bir ömür boyu taşınan nice bomboş serler var
Mikdat Bal
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A-sükut altındır
Değirmenin suyu nerden geliyor der ukala!
Bilmiyor ki bu zavallı daha nice türler var!
Cereyanlı, yelli de var, birbirinden pekâlâ!
Okumayıp, bilmediği, gitmediği yerler var!
Bilgisinden daha büyük, söz edenler bulunmaz!
Konuşan açığa çıkar, daha önce bilinmez!
Gizli ayan beyan olur, karanlıkta kalınmaz!
‘Sükut altındır’ sözünde işte böyle sırlar var!
Her şeye maydanoz olan, zevzek diye anılır!
Hiç olmazsa konuşmayan alim, bilgin sanılır!
Susmakta nice hayır var, çok konuşan yanılır!
Dil en büyük düşmanımız onda nice şerler var!
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a-Sürekli takipteyim
Kah esirim kah özgür, kah bir altın kafeste
Kah taş gibi yedi kat Sema’dan düşüyorum
Gaf dağı, denizleri geçerim bir nefeste
Hayalde hudut olmaz dağları aşıyorum
Sürekli takipteyim elimden kalem düşmez
Yazıp rahatlıyorum yazarken kafam şişmez
Biraz heyecan gerek ateşsiz bir şey pişmez
Gerçek şu ki bir nevi yanarak ışıyorum!
Dertlerimi gizleyip bazen ederim mizah
Memleket hasretiyle nasıl ederiz biz ah
Şiirlerin bazısı özlemi eder izah
Gönülleri ısıtır kendim hep üşüyorum
Kırk iki sene oldu Çaykara’dan çıkalı
Tıfıl delikanlıydım ağarttım saç sakalı
Artık eskisi gibi değilim fiyakalı
Ne idim de ne oldum halime şaşıyorum
Pişer durur gurbetçi hasret tenceresinde
Bıçağın biri sırtta biri haçeresinde
Nice anılarım var Çaykara deresinde
Arada hatırlayıp yeniden yaşıyorum
Der Mikdadî yorgunum halimden bitap gibi
Dertleşirim köyümle, sözlerim itap gibi
Yüreğime kazındı okurum kitap gibi
Memleket sevgisini gönlümde taşıyorum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Şair Mikdat Bal + İsmail Yavuzoğlu düet
Şair Mikdat Bal + İsmail Yavuzoğlu düet
Gel Mikdadî şu düzene bir nebze
Kalem ile kelâm ile vuralım
Sarraf dükkanında satılmaz sebze
Yanlışların üzerinde duralım……..İ. Yavuzoğlu
Ya Bismillah deyip de başlayalım
Adetimdir budur benim kuralım
Şu melun şeytanı bir taşlayalım
Önce onun ayağını kıralım………Şair Mikdadî
Sevgi saygı kalmadı hâller bozuk
İşlerimiz yürümüyor ne yazık!
Ne kanun işliyor bizde ne tüzük
Yıkıp yakıp yeniden mi kuralım? ……..İ. Yavuzoğlu
Kardeşiliğe yol bulalım diyorum
Birleşelim bir olalım diyorum
Birbirinden güç alalım diyorum
Her bir şeyi gavura mı soralım? ………Şair Mikdadî
Kibir nefret geçti kervan önüne
Hak adalet döndü aksi yönüne
Müslümanlar sahip çıkmaz dinine
Neden böyle biraz kafa yoralım? ……..İ. Yavuzoğlu
Duyarsızdır haram ile beslenen
Gafil olur günahlarla pislenen
Böylesinde hiç gördün mü hislenen?
Tövbe edip önce Hakka varalım………Şair Mikdadî
El atalım her bir taşın altına
Kulak verip bu milletin saltına
Direnelim zalimlerin haltına
Sen bir yandan ben bir yandan yerelim……..İ. Yavuzoğlu
Taş üstünde taş mı kaldı arkadaş?
Şairlere iş mi kaldı arkadaş?
Kırılmamış baş mı kaldı arkadaş?
Varsa göster gel beraber yaralım………Şair Mikdadî
Yavuzoğlu özetledi durumu
Miktadiye salıverdi yorumu
Şiir ile cevaplasın sorumu
Yara derin gel beraber saralım……..İ. Yavuzoğlu
Dert müşterek bilirsin bildiğimi
Der Mikdadî bilmezsin yıldığımı
Kim ne etsin yazıp da sildiğimi
Son sözleri gel Bal ile karalım………Şair Mikdadî
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Şair Mikdat Bal + İsmail Yavuzoğlu
Mikdat Bal
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a-Şair Mikdat Bal + Mustafa KUTLU 1. Düeti
Canavar ruhlu batı katliamı izlerken
Elini ovuşturup çökmemizi mi bekler?
Sözde müttefikimiz düşmanlığı gizlerken
Yoksa bu ittifaktan çıkmamızı mı bekler? ..........Şair Mikdat
İnsana insanlığa zerrece değer vermez
Terör örgütlerine desteği esirgemez
Kılını kıpırdatıp hainlere dur demez
Üstlerine sel olup akmamızı mı bekler........Mustafa KUTLU
İnsanları öldürmek miras kalmış Kabil’den
Bu yolun öncüsüdür payı var her katilden
Bu kefere bu piçler anlamaz başka dilden
Gürleyip şimşek gibi çakmamızımı bekler? ..........Şair Mikdat
Kapattılar barışa açılacak kapıyı
Her türlü melanette vardır bunların payı
Sınırları kaldırıp şu kahpe Avrupa'yı
Bir uçtan òbür uca yakmamızı mı bekler........Mustafa KUTLU
Dağeşi icat edip beslediler tiranı
Vuruşturmak isterler bizim ile Iranı
Korkumuz yok ey batı sen de bekle sıranı
Dünyayı başlarına yıkmamızı mı bekler? ..........Şair Mikdat
İçinde ki kinlerle biraz daha kudurup
Yürüyen bir ülkeyi takozlarla durdurup
Karşısında ayakta elpençe divan durup
Usulca boynumuzu bükmemizi mi bekler........Mustafa KUTLU
Koşuştunuz it nasıl koşarsa çanağına
Dağeşle mücadele etmenin ayağına.
Eğer Türkler bir tokat değerse yanağına
Ötekini çevirip bakmamızı mı bekler? ..........Şair Mikdat
Bir giderse geriden sökün eden kırkım ben
Asırlardır dünyaya yön veren bir ırkım ben
Peygamberin övdüğü Fatih'im ben Türk'üm ben
Anarşiyle terörle bıkmamızı mı bekler........Mustafa KUTLU
Emperyalist godoşlar yersiz hayale dalmış
Batı medeniyeti insanlığı da salmış
Akif öyle yazmıştı bir tek dişleri kalmış
Onu da bir aralar sökmemizi mi bekler? ..........Şair Mikdat
Cihana zulüm satan canavar ruha tabi
İnsanlıktan münezzeh yaratıkların dibi
Bin dörtyüz lü yıllarda Malazgirt'te ki gibi
Oluk oluk kanını dòkmemizi mi bekler........Mustafa KUTLU
Der Mikdadi yaşarız barışın sefasını
Milletimiz çok çekti terörün cefasını
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Hamsi balığı gibi koparıp kafasını
Süngümüzün uçuna takmamızı mı bekler? ..........Şair Mikdat
Hangi merhem kapatır bu canhiraş yanığı
Mikser gibi durmadan karıştırır eniği
Acaba bu yangında varmı bir bit yeniği
Kandil'e Türk bayrağı dikmemizi mi bekler........Mustafa KUTLU
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Şair Mikdat BAL- Osman ŞAHİN...36.cı Düet
Ülkemiz Türkiye’dir Dolar’a vermez vize
Kaçak yoldan girererse azarlarım, bozarım
Şu faiz lobileri ayak yapmasın bize
Liradan başka para kabul etmez pazarım! ...........Şair Mikdat bal
Bu nasıl bir aymazlık bu nasıl bir kopuştur
Ben bu özden kopuştan rahatsızım bizarım
Bu kafayla bu gidiş bir çeşit yok oluştur
Batı batı diyerek "battık" ona kızarım......Osman ŞAHİN
Şer güçler birleşip de tuzak kurduğu zaman
Bu millet duyarlıdır düşmana vermez aman
Vatan mevzubahisse insanımız pek yaman
Görmedim bizim gibi ülke ülke gezerim! ...........Şair Mikdat bal
Titre ve kendine dön hatırla Türk Liranı
Dolar'la hemhal olup üzme ehl-i Kur'anı
Sana hem dolar verip, hem dolar'la vuranı
Topla tüfekle değil TL ile ezerim...............Osman ŞAHİN
Yönlendirmek istiyor bizi faiz lobisi
İşi sömürgecilik fitnecilik hobisi
Top tüfekten daha çok Erdoğan’dır fobisi
İşte bunun altını kalın kalın çizerim! ...........Şair Mikdat bal
Zaten tam 100 senedir gavurlara çalıştık
Yetmiyor gibi bir de parasına alıştık
Bu yüzden büyümeyip hep negatif geliştik
Dönelim bu yanlıştan geri gelsin huzurum...Osman ŞAHİN
Ya hatırlatma bana Frenki U-Rumunu
Tebessümle okudum “alıştık” yorumunu
Çok iyi biliyorum bunların durumunu
İçlerinde yaşayıp hayatımdan bezerim! ...........Şair Mikdat bal
Küresel bir güç oldun ne işin var Dolar'la
Bir gün bile bekleme hesabın var onlarla
Eş değerdir bu savaş verdiğimiz canlarla
Ben bu gerçeği bilir bu gerçeği yazarım....Osman ŞAHİN
Bazı mangurlar için büyüktür kaygılarım
Onlar için bir zerre kalmadı saygılarım
Hassasım bu konuda kabarır duygularım
Dostumu sevindirir düşmanımı üzerim! ...........Şair Mikdat bal
Yerli ve milli olmak bu işin tek çaresi
Lazım değil dolar'ın ne karı ne firesi
Milli paran TL dir olsa da ceremesi
Düşmanın mezarını ancak böyle kazarım....Osman ŞAHİN
Der Mikdadi her yönde bağımsız olmalıyız
Alışveriş yaparken lirayla almalıyız
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Batı’nın yüreğine korkuyu salmalıyız
Mal canın yongasıysa derisini yüzerim! ...........Şair Mikdat bal
Osman der ey Türk oğlu sana yakışan TL
Yüz yıldır emeğini yedirdin durdun ele
Ver kararını artık, bir kendine gel hele
Gerisi teferruat birer birer çözerim........Osman ŞAHİN
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-Şair ve müteşair!
Bir şiir olmazsa kulağa küpe
Sadece heceli söz olur ancak!
Faydasız ne varsa atılır çöpe
Eğer işlenirse toz olur ancak!
Kalem sivri olup yaralıyorsa
Yazan bühtan edip karalıyorsa!
Aklını beynini kiralıyorsa
Arsızın elinde koz olur ancak!
Niyeti olunca bağcıyı dövmek
Gayesinde olmaz insanı sevmek
Beklentisi yalnız övülüp övmek
Edalı kibirli poz olur ancak!
Azami ciddiyet takınılmazsa!
Çevreye etrafa bakınılmazsa
Muğlak kelimeden sakınılmazsa
Kahveye katılan tuz olur ancak
Cehli yazısında olursa zahir!
Dilbaz olsa bile, olsa da mahir
Böylesine şahsen diyemem şair
Haddini bilmeyen yoz olur ancak
Mikdadî; yazalım hayata aşka
Herkes bu şuura erseydi keşke
Akıllı insanın hali bir başka
Kelamı az olur öz olur ancak!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-şair ve Ozan'a dair 20. düet Mikdadi Osman Şahin
Şairler asla susmaz haksızlık karşısında
Dilsiz şeytan değildir yazar her halükarda
Müşterisi kalmamış kıraat çarşısında
Yine ona her taraf Pazar her halükarda! ...........Mikdadî
Kendi görüşü var da olmaz kimseden yana
Gerekirse kendine kızar her halükarda
Yaranmak sebeplenmek uzaktır her dem ona
İnce eler sık dokur süzer her halükarda...........Osman ŞAHİN
Hep toplumsal düşünür yararına bireyin
Vicdanın aynasından inciler seçer beyin
Her zaman hakkı yazar fevkindedir her şeyin
Oynanan oyunları bozar her halükarda! ...........Mikdadî
Birinin keyfi için geçmişe sövmez ozan
Taşı hedefe atar mazlumu dövmez ozan
Allahın doğrusunu başından savmaz ozan
Yiğit ölse de "hakkı" sezer her halükarda....Osman ŞAHİN
Mahalle baskısına iltifatlara inat
Ot gelmiş saman gitmiş kuru otlara inat
Vefayı yalakalık gören zatlara inat
Gerçekleri sıralar dizer her halükarda! ...........Mikdadî
Doğruya doğru demek olmalı şaşmaz şartı
Güç ve erk karşısında düşmemelidir gardı
Objektiflik yansızlık değilse şayet derdi
Akl-ı selim üzülür, bezer her halükarda......Osman ŞAHİN
Her zaman doğru yerde doğru zamanı bekler
Edebi sunumlara muhabbetini ekler
Bir dizeye bir kitap dolusu bilgi yükler
Her şeyi yazsa sözler uzar her halükarda! ...........Mikdadî
Mutsuzluğu resmetmek olmamalı gayesi
Ortak akıl olmalı, tek "milli" sermayesi
Taşlanmak ve dışlanmak olsa dahi payesi
Soruna odaklanır çözer her halükarda....Osman ŞAHİN.
Susmasını da bilir bilmezse söze girmez
Kendini hiçbir zaman her şeyi bilen görmez
Sözünün arkasında durur da taviz vermez
Alnı açık, başı dik tozar her halükarda! ...........Mikdadî
Şair fikrin ve gücün maskarası olmazsa
Buna rağmen şairi bir kesim anlamazsa
Mesajı idrak etmez muhakeme etmezse
Şaşkınlık deryasında yüzer her halükarda…...Osman ŞAHİN
Saldırırsa hainler gizli bir buyruk ile
Akıllı olan şair uğraşmaz kuyruk ile
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Elinden kurtulamaz ufak bir sıyrık ile
Yılanın kafasını ezer her halükarda! ...........Mikdadî
Ya hakkı söylemeli ya kırmalı kalemi
Osman sen de adil ol dosdoğru yaz kelamı
"Sevgiyi" esas alıp vermezsen hak selamı
Halk da senin üstünü çizer her halükarda.....Osman ŞAHİN
Der Mikdadî yakarak vicdanın lambasını
Ayırt eder ansızın sapkının zımbasını
Araştırır her zaman haberin membasını
Müfterinin ağzını büzer her halükarda! ...........Mikdadî
Mikdat Bal
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A-şairin işi!
Ey aşık şiirini yazmadan önce düşün!
Arz ve talebi gözet mutlak alıcı olsun!
Derdi gamı kederi yaz çünkü budur işin
İster çevrendekiler zevke dalıcı olsun!
Yalnız sevdayı değil, mevtayı da yaz aşık
İşte bu ikilemde tıngırdasın saz aşık!
Ölüm anlatılınca ilgilenen az aşık
Sen yine ölümü yaz korku salıcı olsun!
Bazen de düğün dernek davul zurna köçek yaz
İstersen bülbül, leylek allı turna çiçek yaz
Hayal rüya faydasız ne yazarsan gerçek yaz
Beğenmeyen beğenmez şiir kalıcı olsun!
Ahrete inanmayan hayattan zevk alamaz!
Çünkü ömür çok kısa, uzun süre kalamaz
Ahretini kaybeden dünyayı da salamaz
Sarsarak hatırlat ki Hakkı bulucu olsun!
Gerçek hayat ötede buradan ulaşılır
Temiz olmak şartıyla orada dolaşılır
Bu dünya kara toprak çamura bulaşılır!
Tövbe yolunu göster günah silici olsun!
Ey Mikdadî sen de mizah ile karışık
Hem dili yalın olsun hem kültürle barışık
Okuyanın gönlüne çakıversin bir ışık
Sürekli hatırlansın akla gelici olsun
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Şairin sadakası
Şairin sadakası tatlı söz, hoş kel&#515; mdır
Bütün dünyayı versen başarı Allah’tandır!
Gönüllere sevgiyi pekiştiren sel&#515; mdır
Seviliyorum dersen başarı Allah’tandır!
Gücüne makamına göre dostlar edinsen
Bir gün yalnız kalırsın onlar ile yetinsen
Yaren kazanmak için çabalayıp didinsen
Bütün malını sersen başarı Allah’tandır!
Yücelmek gaye ise gönüllere dolmalı
Taşkınlık göstermeden bir ayarda kalmalı
Ne kadar büyük olsan mutevazi olmalı
Göklere dahi ersen başarı Allah’tandır!
Er veya geç herkesin kapısı çalınacak
Manevi kazançlarla başbaşa kalınacak
Mal mülk makam ne varsa elinden alınacak
Zirveyi bile görsen başarı Allah’tandır!
Seni hiç seven olmaz kendi yüreğin darsa
Alkışlar sahte olur şayet gururun varsa
Herkes seni tanısa, ünün dünyayı sarsa
Hafızalara girsen başarı Allah’tandır!
Ey Mikdadî dünyanın kapanında kısılma!
Herkes ölümü tadar cürümünle asılma!
Kendine bir pay biçip böbürlenip kasılma
Sema’ya da ip gersen başarı Allah’tandır!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Şairler hisli olur!
Gözümüz görebilse hak ve hakikatleri
Aralar gergin iken havalar puslu olur!
Nemelazımcıların hoş olur vakitleri
Vicdanlar sürgün iken gönüller paslı olur!
Dertlerin aşılmazı toplumun fesadıdır
Gürültünün çokluğu erdemin kesatıdır
Zulüm, elem gözyaşı bu devrin hasadıdır
Kardeşler dargın iken komşular küslü olur
Kimi dünya derdinde kimi de dalmış belki
Çıkar bir yankesici uyarır gafil halkı
Dikkatli olmak gerek açığı kollar tilki!
Niyetler vurgun iken ganimet soslu olur
Sabrımızı deneyip taşıran taşırana
Bir birini tuzağa düşüren düşürene
Öyle bir hengâmede şaşıran şaşırana!
Zihinler yorgun iken her taraf sisli olur
Eloğlu maşasıyla her hileyi deniyor
Bu güzel vatan için bedeller ödeniyor
Şehit üstüne şehit yüreğimiz yanıyor
Moraller gergin iken analar yaslı olur
Uyan ey vatandaşım kurtulsun Anadolu
Halimize ağlarım gözlerim sulu, sulu
Ne eylesin Mikdadi o da Allah’ın kulu
Kalemler kırgın iken şairler hisli olur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-şanlı konuk!
Ramazan-ı şeriftir gelen bu şanlı konuk
On bir ayın sultanı, geldi ne mutlu bize!
Gökten inen melekler birer ilahi tanık!
Rabbimiz Rahmetini saldı ne mutlu bize!
Cennetin kapıları açılır, Ramazanda
Rahmetler bereketler saçılır Ramazanda
Lahuti dereceye geçilir Ramazanda
Kapımızı müjdeyle çaldı ne mutlu bize!
Oruçlu şuurludur kalbinde rikkat olur
İbadette ihlasta azami dikkat olur
Ameller makbul olup sevaplar kat, kat olur
Müminler bunu fırsat bildi ne mutlu bize!
Ramazan sayesinde kendine gelenler var
Bu ayın kıymetini hakkıyla bilenler var
Geçen yıl aramızda olup da ölenler var
Yüzümüze bir daha güldü ne mutlu bize!
Melekler de amin der her yapılan duaya
Manevi pırıltılar dönüşürler şuaya
Gafletten sıyrılıp da hazırlandık bu aya
Nice hayra vesile oldu ne mutlu bize!
Der Mikdadi ne desek bu konuda pek azdır
İslam’a mensup olmak ilahi imtiyazdır
Oruç ateşe kalkan ham maddi bir niyazdır
Bizi onu beklerken buldu ne mutlu bize!
Mikdat Bal
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a-Şarlatanlara Dikkat!
Şarlatanlara Dikkat!
Çok ucuz olsa bile ne sokak ne sergiden
Ehli sünnet olmayan dini kitaplar alma
Ne reklam ne TV’den ne gazete, dergiden
Sipariş etmeyesin, etki altında kalma!
Çünkü bazı sapıklar akla uyup yazarlar
Ehli sünnet yolunu tahrif edip bozarlar!
Son devrin belvası bu sapıtıkça azarlar
Uyanık ol müslüman sakın gaflete dalma
Aklına uyar sapık yorumlarına kanma!
Unvanına aldanıp İslam âlimi sanma
Yoldan çıkmış biridir takılıp sen de yanma
Bu gün şunu terk et der yarında söyler kılma!
Dinde yenilikçiler kötüler âlimleri
Onları yalanlıyor hiç yokken ilimleri
Asla dinlemeyesin böylesi zalimleri
Onlara kapılıp da şüpheler ile dolma!
Din, iman hırsızları dini imanı satar
İtikati konuya kendi fikrini katar
İslâm âlimlerine dil uzatır laf atar
İmanın gidebilir bu işi hafif bulma!
Der Mikdadî medya’da kendini parlatanlar
İslamiyet’i yanlış anlatan şarlatanlar
Mutlaka hesabı var bunları hırlatanlar
Sen onlardan uzak dur yardımcıları olma!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Şehidin ebeveyni
Anneler ağlamayın, şehit evladınıza
Yerde gökte melekler, sevinmiş adınıza
Şehitler şefaatle koşar imdadınıza
“Şehitler ölmez” sözü hakikattir, gerçektir
Bu tasdikle sabreden, cennete girecektir
Ağlamayınız sakın, şehitler yanınızda
Onlar sizi gözetir, her dem her anınızda
Yerde kalmaz korkmayın, öcünüz, kanınızda
Allah adildir sözü, hakikattir gerçektir
Katiller er veya geç, karşılık görecektir
Hani yetiştirdiniz, askere gönderdiniz
Hani siz ninnilerde, şehit olsun derdiniz
Sevinin mutlu olun, şimdi şehit verdiniz
Peygamberin müjdesi, hakikattir gerçektir
Şehidin ebeveyni, murada erecektir
Allah için can vermiş, vatan, bayrak uğruna
Melekler şahit olsun, her feryat her çağrına
Annesin, ağlasan da, taş bassan da bağrına
Şehidin şefaati, hakikattir gerçektir
Katiller hesabını mutlaka verecektir
Onlar bayrak olmuşlar, onlar al kanlıdırlar
Öldü demeyin sakın, bilakis canlıdırlar
Öyle diyor Kur’anda, şerefli şanlıdırlar
Bal der bütün müjdeler, hakikattir gerçektir
Şehidin ebeveyni, şefaat görecektir
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-şeker yükselince!
Dün akşam rastladım iki varlığa
Biri ince gibi biri de iri
Sırtları dönüktü bir mezarlığa
Biri ölü gibi biri de diri!
Biri dedi bana adını bahşet
Gözlerinde ateş sesinde dehşet
Hayatta görmedim böyle bir vahşet
Biri şeytan gibi biri de peri
Tüyler diken olmuş kalmadı güman
O kadar ürktüm ki diledim aman
Aslında uzaktan baktığın zaman
Biri melek gibi biri de huri
İlk gördüğüm vakit duruyorlardı
Belki de bir pusu kuruyorlardı
Sanki şimdi bana yürüyorlardı
Biri önde gibi biri de geri
O kadar dar idi yolumun eni
Köylümüz o yolu kazmıştı yeni
Yetişebilirdi ikisi beni
Biri yavaş gibi biri de seri
Korkunca bakmazsın düz mü yokuş mu?
Bu gerçek hayatta olacak iş mi?
Hayal mi gerçek mi rüya mı düş mü?
Biri tahmin gibi biri de veri
Durumum git gide daha nahoştu
Çünkü iki azman üstüme koştu
Ayırt etmek zordu ışık da loştu
Biri kara gibi biri de sarı
Sesleri radyodan duyuyordum ben
Kendimi bir yerde sayıyordum ben
Elimde haplarım uyuyordum ben
Biri tamam gibi biri de yarı
Der Mikdadi ilacımı içmiştim
Dalıverip kendimden de geçmiştim
En sonunda renklerini seçmiştim
Biri koyu gibi biri de duru
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşığın anlamı
Aşığın anlamı seven bir yürek
Sazı gor, tuzu bor bir hale düşer
Kalbe od düşünce akla ne gerek
Özü zor, gözü kör bir hale düşer
Aşılmaz sanılan dağı aştırır
Geçerken of çeker çığı coşturur
Solu yönlendirir sağı koşturur
Yazı zor, güzü har bir hale düşer
Kaptırır gönlünü ahu gözlere
Demez ne oluyor yahu bizlere
Kulak vermez artık ağu sözlere
Sözü hor, közü kor bir hale düşer
Der Mikdati artık hep fırsat kollar
Hiç bıkıp usanmaz uzarsa yollar
O kadar çıldırır mecnun’u sollar
Bezi tor, yüzü mor bir hale düşer
Mikdat Bal
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Aşık Reyhaninin Anısına
<image src='http://img29.imageshack.us/img29/9126/asikyasarreyhani.th.jpg'>
Dünyada yaşayan her fani gibi
Hakkın rahmetine koştu Reyhanî
Halkın dili olmuş irfanı gibi
Edirneden Kars’a coştu Reyhanî
Anadan doğma bir şair olarak
Büyük ustalardan dersler alarak
O kendine özgü bir yol bularak
Sazıyla yollara düştü Reyhanî
Hollandaya geldi gördüm tanıştım
Sanki himmet etti ona dönüştüm
Ona özenerek yazdım konuştum
Şairlere örnek baştı Reyhanî
O da içimizden birimiz idi
Büyüğümüz idi irimiz idi
Adam gibi adam, pirimiz idi
Sevecen insandı hoştu Reyhanî
Kocaman yüreği susmak bilmezdi
Sazını duvara asmak bilmezdi
Zulme uğrasa da küsmek bilmezdi
Zalimlere tokat taştı Reyhanî
Ağlayıp göz yaşın silmeyen mi var
Ölüm Haktır bunu bilmeyen mi var
Bu fani âlemde ölmeyen mi var
Dünyada bir garip kuştu Reyhanî
Mikdatî, Ah eder ağlar özünden
Ömür boyu gider onun izinden
O da geldi geçti dünya yüzünden
Tatlı bir rüyaydı düş’tü Reyhanî
Mikdat Bal
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A-şiir nasıl oluşur?
Hayalimin ufkunda şimşek çakar aniden
Yağmurun müjdecisi oluveriyor hemen!
Yazma niyetim yokken başlıyorum yeniden
Gönlüme yeni bir aşk doluveriyor hemen!
Ne ilhamdır ne sezgi, acayip bir histir bu
Hayal değil, düş değil şairlere hastır bu
Kulağına üflenen efsunlu bir sestir bu
Aklına diyeceğin geliveriyor hemen!
Yıldızlar dizi, dizi kurşun atar geceye
Harfler raks ede, ede dâhil olur heceye
Sözcükler boynu bükük gelirler imeceye
Harflerin uzmanını buluveriyor hemen!
Şimşekler sıklaşarak çakmaya çalışırken
Mana yüklü bulutlar şairle buluşurken
Zaten şiir bitmiştir ilk dize oluşurken!
Şairler yazmadan da biliveriyor hemen!
Sen, sen ol ey şairim sakın ayrılma Haktan
Edepsiz nice şair unutulmuştur çoktan
Söz sözü açıyorsa der Mikdadi hiç yoktan
Bir şiir daha doğmuş kalıveriyor hemen!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Şiir oluyor!
Bu nasıl bir güç ki bana yazdıran
Parmaklarım tuşta şiir oluyor
Nedir yüreğimi böyle çözdüren
Toprak desem taş da şiir oluyor
Elimde değil ki ilham böyledir
Sanki biri bana böyle söyletir
Benim yazma işim aynen şöyledir
Rüya hayal düş de şiir oluyor
Bazı olaylar var beni üzmekte
Yüreğim durmuyor hece düzmekte
Dinleneyim derim aklım yazmakta
İstirahat iş de şiir oluyor
Dostlarım diyor ki yazma yeter ha!
Böyle devam etme ilham biter ha!
Belki de olursun daha beter ha!
Dedikleri hoş da şiir oluyor
Bazen köpürürüm bazen çağlarım
Bazen acı yazar yürek dağlarım
Bazen üzülürüm kendim ağlarım
Bir damlacık yaş da şiir oluyor
Ben böyleyim işte Mikdadî derler
Şiir perilerim selam ederler
Aşk, öfke, mutluluk, dertler kederler
Bu saydığım beş de şiir oluyor
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Şiire yansıyanlar!
Her dem şiire yansır şairin son durumu
Akıl bunu çözemez şaşar da hayret eder!
O an ne hissederse oluverir yorumu
Başka bir şey düzemez, koşar da hayret eder!
Kaleminden dökülür her neye muhtaç ise
Denge bozuluverir dertleri bir kaç ise
Yemek listesi olur şair eğer aç ise
Aşkı meşki sezemez boşar da hayret eder!
Mevzubahis değilken çakıverir bir ışık
Bu fikir şiir ile olsun diye barışık
Sözcükler hucüm eder lalettayin karışık
İnci gibi dizemez Yaşar da hayret eder!
Vatana ve millete saldırıldığı zaman
Asker polis vatandaş öldürüldüğü zaman
Sinirden öfkelenip çıldırıldığı zaman
Soğukkanlı gezemez taşar da hayret eder!
Onca ödüne rağmen ödenmiş primlerle
Tepesi atıverir işlenen cürümlerle
Dağarcığı doluyken edebi terimlerle
İmbiğinden süzemez coşar da hayret eder!
Der Mikdadî bir nebze yazdım şiire dair
Dikkatli yazdım ancak yine olmuş vesair
Su akar yatağını bulur velakin şair
Mecrasında yüzemez aşar da hayret eder!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Şiirimsi!
Ondan alıp bundan alıp, kendi fikri gibi yazar
Ucu belli sonu belli, okuyanlar şiir sanır!
Ne ustaymış ne mahirmiş, ayak uyak sözler uzar
Aynı tezgâh, aynı kalıp, dokuyanlar şiir sanır!
Kelimeler lime, lime hece, hece dizilirken
Kafiyeyi tutturunca şiir tamam sayılıyor
Soyut, yalın yavan sözler düşünmeden yazılırken
Aman ne hoş diyen çıkar, bazısı da bayılıyor!
Aynı cinsten binlercesi, bir kalemden çıkmış gibi
Fazla söze gerek var mı? Konu belli sonu belli
Okurları acıYORUM tekrarlardan bıkmış gibi
Der Mikdadî farkındayım tizi belli tonu belli.
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Şimdi birlik zamanı!
Kahpe batı kudurmuş belâsını arıyor!
Osmanlı tokadıyla dişini kıralım mı?
Onlar bizi bölmenin hayalini kuruyor
Bizlere saldırıyor biz böyle duralım mı?
Gruplar birleştiler sadece biri değil
Şüphesiz kahpe batı sözünün eri değil
Şimdi birlik zamanı kavganın yeri değil
Sıkı tutup safları hizaya girelim mi?
Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz
Her şeyi hesaplayıp ölçüyor biçiyoruz
Pürüzler çoktur akla, karayı seçiyoruz
Bu konuda düşünüp kafayı yoralım mı?
İftiralar atarak gerçeklerden kopanın
Adeta düşmanlarla söz birliği yapanın
Şirazeden çıkarak doğru yoldan sapanın
Cinsi, cibiliyeti, soyunu soralım mı?
Devlet, millet el ele her tedbiri alacak
Düşman her kimse bizi karşısında bulacak
Terör denen bu belâ topyekûn yok olacak
İmhası gerekiyor hepsini vuralım mı?
Dünya görüyor Türk’ün sahaya çıktığını
Kendisi oyun kurup, oyunlar yıktığını
Köprülerin altından çok sular aktığını
Kozları yeni baştan bir daha karalım mı?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Aşk deryasına dalan
Gece vakti gökyüzü, yıldızlarla süslenir
Sevdayı çeken bilir, bakar, bakar hislenir
Gönül gözü saf, duru duygularla beslenir
Öyle bir meşrep bulur, içen kendinden geçer
Aşk deryasına dalan, abıhayatı içer
Ufuklara süzülüp, için, için kavrulur
Aşk deryasına akar büklüm, büklüm kıvrılır
Sevda yeli eser de yaprak gibi savrulur
Kendi iradesiyle ne mekân ne yer seçer
Aşk deryasına dalan, abıhayatı içer
Gönlü gülistan olur bülbül konar dallara
Lâlezar bahçesinde bürünerek allara
Kavuşmak duygusuyla düşer uzun yollara
Âdeta meczup olur başka boyuta göçer
Aşk deryasına dalan, abıhayatı içer
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Aşk, sevgi sözleri@
Bir şey var hiç kimse, değil farkında
Yazılır, çizilir, tadan var mıdır?
Her kes bir şey yazar, sevgi hakkında
Kin ile nefreti, atan var mıdır?
Yazılır methiye, aşklar övgüler
Verilir hayali, yüksek mevkıler
İşlenir devamlı, aşklar, sevgiler
Sevgiye şefkati, katan var mıdır?
Var mı müsammaha, var mı hoşgörü?
Herkesin aklında böyle bir soru
Anlatmak kolaydır, müşkülü zor’u
Fakirin elinden tutan var mıdır?
Gazeli, güzeli sevmek bir iş mi?
Böyle değil midir, sözüm yanlış mı?
Yazılan, çizilen, hayal mi, düş mü?
Sevgi deryasına batan var mıdır?
Aşk, sevgi sözleri döner dilinde
Ya pavyonda iken ya otelinde
Lugat parçalarken kadeh elinde
Bu senin sevgini, yutan var mıdır?
Mikdat der sevgimiz,lügat olmasın
Başlarken, bu işe, sakat kalmasın
Aşk, nefrete asla takat bulmasın
Böyle bir sevgiye çatan varmıdır
Mikdat Bal
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Aşkı tatmayınca anlayamazsın!
Ateşten gömlekmiş giyenler bilir,
Aşkı tatmayınca anlayamazsın!
Yârine bir tanem diyenler bilir,
Sevgi katmayınca anlayamazsın!
Candan geçilir de yârden geçilmez,
Ecel içilir de firak içilmez.
Sevdanın değeri asla biçilmez,
Şafak atmayınca anlayamazsın!
Bu söze olmalı herkes aşina,
Vurulmadan önce hilâl kaşına.
Bu sevda illeti bir gün başına,
Gelip çatmayınca anlayamazsın!
Hoşça kal sözünü yârden duyunca,
Ayrılık insanı yalnız koyunca.
Ellerin koynunda gece boyunca,
Yalnız yatmayınca anlayamazsın!
Yandıkça aşkının harlı közünde,
Bir sevda pişecek senin özünde.
Hava kararmadan, yaşlı gözünde,
Güneş batmayınca anlayamazsın!
Yaran muhtaç olur, bibere, tuza,
Yârinin yüreği döner bir buza.
Pazara çıkarıp sudan ucuza,
Canı satmayınca anlayamazsın!
Aslından koparak dönüp Kerem’e,
Sevgili nazından çekip cereme.
Hasretin elinden düşüp vereme,
Kanı yutmayınca anlayamazsın!
Mikdat Bal
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Aşkı yaşamak@
Ecdadımız aşkın gözü kör demiş
Başka bir şeyi görmesi zor demiş
Kalbine, gönlüne ateş kor demiş
Kördür, zordur, kordur, aşkı yaşamak
Aklı çıkar çöller ona yol olur
Ahü, figan, ağlaması bol olur
Hicran ateşinde yanar kül olur
Yoldur, boldur, küldür aşkı yaşamak
Onu anar, onu söyler söz olur
Ondan olur, candan olur öz olur
Engel bilmez ona dağlar düz olur
Sözdür, özdür, düzdür aşkı yaşamak
Her şey fani, bundan gayrı işi o
Yemez içmez, ekmeği o, aşı o
Derdi odur her şeyi o, yaşı o
İştir, aştır,yaştır aşkı yaşamak
Bal der yanlız sever kârı düşünmez
Hesap etmez artık varı düşünmez
Onu sevmiş başka yâri düşünmez
Kârdır, vardır, yârdır aşkı yaşamak
Mikdat Bal
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Aşkın efkarıyla yollarda kaldım@
Aşkın efkarıyla yollarda kaldım
Gelipte hatırım soran olmadı
Seven sevmeyene haberler saldım
Kanayan yaramı saran olmadı
Harabeye döndü cevri cemalim
Sararıpta soldu şekli şemalim
Bilmezler gönlümde akli kemalim
Bilselerde aklın yoran olmadı
Kimse sanmaz koca derya bulandı
Aklından geçirmez çöller sulandı
Ben mecnunum leyla bana dolandı
Bekledim bekledim varan olmadı
Bağrımda yetirdim kederi gamı
Terkettim genç yaşta ocağı damı
Aşk için kör ettim göz denen camı
Ama gönlüm taze viran olmadı
Mikdatî’yim yürek köze dönünce
Aşk bir kılıç olur söze dönünce
Belkide yeşerir yaza dönünce
Ama bu tarlayı süren olmadı
Mikdat Bal
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Aşkla halkı saran
Aşkla halkı saran kulu
Bu milletim sultan eder
Vefakardır anadolu
Gayrısını yoldan eder!
At onundur kılıç onun
Varış onun huruç onun
Kaz onundur piliç onun
Bir çoğunu yaldan eder
Keser rüşvet ırmağını
Alır yağı, kaymağını
Kırar hain parmağını
Yalayamaz baldan eder
Hortumları hepten keser
Bir fırtına gibi eser
Kene küser, sülük küser
Çünkü haram maldan eder
Kavga nahoş, barış lüzum
Bekliyoruz halen çözüm
Der Mikdati bitti sözüm
Selamını boldan eder
Mikdat Bal
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Aşkolsun sana!
Bıraktığın yerde, bekledim durdum
Gelmedin vefasız, aşkolsun sana!
Derdini derdime ekledim durdum
Bilmedin vefasız, aşkolsun sana!
Yel estikçe tenim yosun bağladı
Acılar içinde sızım ağladı
İki çeşme iki gözüm çağladı
Silmedin vefasız, aşkolsun sana!
Bu ne geri gelmez kafile imiş
Yolları gözlemem nafile imiş
Sevmek sende ancak laf ile imiş
Gülmedin vefasız, aşkolsun sana!
İçimden yalvardım gelesin diye
Hayatım mahvoldu çilesin diye
Peşinden ilendim ölesin diye
Ölmedin vefasız, aşkolsun sana!
Mikdatî der rahat uyuyor musun?
Bu aşkı gönlünde duyuyor musun?
Yıldız gibi düşüp kayıyor musun?
Gelmedin vefasız, aşkolsun sana!
Mikdat Bal
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Aşma gönül kendine gel
Yüksekleri kartal gibi
Aşma gönül kendine gel
Küçülüp de hardal gibi
Düşme gönül kendine gel
Bil haddini ereğini
Yerinde yap gereğini
Hicran olmuş yüreğini
Deşme gönül kendine gel
Hiç arama yokki vefa
Bak kendine bak etrafa
Serabı bil gaftan gafa
Koşma gönül kendine gel
Derdin varsa çare ara
Boşver deyip düşme dara
Gel kendini atıp nâra
Pişme gönül kendine gel
Bunca acı ve eleme
Çatırdayan şu aleme
Düşmeyesin ikileme
Şaşma gönül kendine gel
Der Mikdatî kahır dolup
Çare diye zehir bulup
Deli dolu nehir olup
Coşma gönül kendine gel
Mikdat Bal
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a-Şöförlerin bazı sorunları!
Elinden geldiğince kurallara uyarsın!
Gelip sarhoşun biri vurup camları kırar
Haklıysan da patrondan yine azar duyarsın!
Geçmiş olsun demeden şöföründe suç arar!
İdare etmeliydin deyip fırçayı atar
Ne de olsa patrondur biraz fiyaka satar
Yediden yetmişine herkes şöföre çatar
Bunlar ne ki şöförü çok başka şeyler yorar
Steres içindedir tehlike sağı solu
Gelip arayıp bulur her taraf bela dolu
Beklemediği anda kesiliverir yolu
Geç kalırsa patronu hesabı ondan sorar
Çek arabanı dersin o sana okur meydan
Kornayı öttürürsen sanki ok fırlar yaydan
Magandalar çeşitli her kılktan her boydan
Kudurmuş sürü gibi gelip çevreni sarar
Soyguncular pusuda o da başka bir maraz
Hasılatı hep ister ne yok anlar, ne “biraz”
Eğer teslim olmayıp eder isen itiraz
Ya bıçaklayıverir ya da uzaktan tarar
Gecesi gündüzü yok tetiktesin sürekli
Can ve mal korkusu var olsan bile yürekli
Bunlar işin doğası tedbir almak gerekli
Her şöför polis ile her an irtibat kurar
Der Mikdadi ilk önce yaşamayı denersin
Hayat o kadar hızlı sanki yanıp sönersin
Yaş altmışı bulmadan bir hurdaya dönersin
O halde emeklilik deyin ne işe yarar?
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Şu İnsanlar! Vezn-i Aher
Şu İnsanlar! Vezn-i Aher (Şematik)
Not:İlk kıta ve yukarıdan aşağıya aynı kıtadır,ikinci kıta ve ortadaki aynı kıta
aynıdır,üçüncü kıta ve ortadaki üçüncü kıta aynıdır,dördüncü kıta ve ortadaki son kıta
aynıdır.
İnsanların..………… çoğu gafil…………dene bak……..…..ister çağır
Çoğu gafil …….……yüzde doksan………farketmez………...ister bağır
Dene bak…………….farketmez…………..çünkü bunların …..çoğu sağır
İster çağır……………ister bağır…………..çoğu sağır………..duymazlar
İkaz için……………..tatlı dille……………onlara………………buyursan da
Tatlı dille……………yalvararak…………..sesini………………duyursan da
Onlara……………….sesini………………..eğer yükseltip……...uyarsan da
Buyursan da…………duyursan da………….uyarsan da………….aymazlar
Alttan aldım…………üstten aldım…………yoruldum…………diye diye
Üstten aldım…………kaba dendi……….…şahsıma…………....bilmem niye
Yoruldum………....…şahsıma………….......saygı,duyulmaz……büyük diye
Diye diye……….....…bilmem niye…………büyük diye………..saymazlar
Der Mikdati………....büyüklere……………ne yazık…………….hiç taat yok
Büyüklere…………...saygı bitmiş………….hürmet yok…………itaat yok
Ne yazık…………….hürmet yok…………..artık, üstelik………...kanaat yok
Hiç taat yok…………itaat yok……………..kanaat yok………….doymazlar

İnsanları ne çoğu gafil dene bak ister çağır
Çoğu gafil yüzde doksan farketmez ister bağır
Dene bak farketmez çünkü bunların çoğu sağır
İster çağır, ister bağır, çoğu sağır, duymazlar
İkaz için tatlı dille onlara buyursan da,
Tatlı dille yalvararak sesini duyursan da,
Onlara sesini eğer yükseltip uyarsan da
Buyursanda, duyursan da, uyarsan da, aymazlar
Alttan aldım üstten aldım yoruldum diye diye
Üstten aldım kaba dendi şahsıma bilmem niye
Yoruldum şahsıma saygı,duyulmaz büyük diye
Diye diye bilmem niye büyük diye saymazlar
Der Mikdati büyüklere ne yazık hiç taat yok
Büyüklere saygı bitmiş hürmet yok itaat yok
Ne yazık hürmet yok artık, üstelik kanaat yok
Hiç taat yok, itaat yok, kanaat yok, doymazlar
Şair Mikdat Bal
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Buyursanda, duyursanda, uyarsan da, aymazlar
Der Mikdati büyüklere ne yazık hiç taat yok
Büyüklere saygı bitmiş hürmet yok itaat yok
Ne yazık hürmet yok artık, üstelik kanaat yok
Hiç taat yok, itaat yok, kanaat yok, doymazlar
Mikdat Bal
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A-şubat gelir gelmez!
Kedilerde bir acayip durum var
Açık kapı bulur bulmaz fırlıyor
Biyologlar size birkaç sorum var
Şubat gelir gelmez neden zırlıyor?
Hoştu ama yaşı bire erince
Bir hal almış şubat ayı girince
Dolaşırken etrafımda şirince
Bu gün bana neden böyle hırlıyor?
Veriyordum yemeğini suyunu
Onun sözde biliyordum huyunu
Ellerimle okşuyordum tüyünü
Şimdi bana şimşek olup parlıyor!
Üzülürüm çalımına pasına
Önem verir tırnağına kasına
Değer vermez çanağına tasına
Gözün yumup nimetleri horluyor!
Çok uysaldı ev yolunu bilirdi
Çağırdığım anda koşar gelirdi
Birkaç gündür vahşiliği belirdi
Eve girmez sağda solda turluyor!
Bu Mikdadî bu işleri çok gördü
Yılın aynı günü ayın on dördü
Hayvanların kutladığı bir yortu
Bu sabrımın hududunu zorluyor!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Şükür nedir? –öğütHer azanın şükrü var her doğan güneş için!
Emelsiz şükredersen yaptığın şükür değil!
Üflemek söndürmez ki su gerek ateş için!
Temelsiz fikredersen yaptığın fikir değil!
Belki de bilmiyordun bundan sonra yap gayrı!
Bedeliyle yapmalı, misli ile her hayrı!
Zikirde fayda vardır onun sevabı ayrı!
Amelsiz zikredersen yaptığın zikir değil!
Aklı olan bir kimse hiç yaklaşır mı sem’e?
Bilerek tehlikeli olan bir şeyi yeme
Küçümseme haramı bundan ne çıkar deme!
Zerreden hesap vardır kaptığın hakir değil
Garibanı koruyup yahut kayırmamışsan
Malından sadakanı eğer ayırmamışsan!
Bir yoksulu giydirip şayet doyurmamışsan
Kendini mahrum ettin teptiğin fakir değil!
Der Mikdadi helalden olsa bile akarın
Öne geçmişse senin kazancın ya çıkarın
Ne dini ne medeni kalmamıştır vakarın
Altının kulu oldun taptığın bakır değil!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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At gözlüğü alır zevzek güruhu
At gözlüğü alır zevzek güruhu
Takar ama sağdan soldan habersiz
Basireti bağlı kalmamış ruhu
Bakar ama doğru yoldan habersiz
Zalimle gaddarla gezer kol kola
Acımaz zerrece gariban kula
Hacı densin diye up uzun yola
Çıkar ama yetim, duldan habersiz
Kimse koymaz onu insan yerine
Gören nefret eder tozu kirine
Sürünür gremi, ıdrı terine
Kokar ama gonca gülden habersiz
Hep tepeden bakar davranış kaba
Onda muhim değil komşu akraba
Doğal gazı varmış evinde soba
Yakar ama garip kuldan habersiz
Yazar bazı sözler fiş olsun diye
Laf atar ortaya şiş olsun diye
Türlü lakırdılar iş olsun diye
Döker ama tatlı dilden habersiz
Mikdat Bal
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a-T.V.’de polemik!
İnatçı keçiler çıkıp meydana
Çak, çak edecekmiş bundan bize ne!
Diyelim ki onlar uymuş şeytana
Vak, vak edecekmiş bundan bize ne!
İkisinden biri rezil olacak
Bize bu kavgadan ne kâr kalacak
İçimiz dışımız gazap dolacak
Çak, çak edecekmiş bundan bize ne!
Zarar verecekler bizim ekine
İkisi de inat gider dikine
Al birini gardaş çal ötekine
Lak, lak edecekmiş bundan bize ne!
Hayat duracakmış çalacak siren
Ne kârı olacak bunları gören
Seyirciye dönüp haberi veren
Bak, bak edecekmiş bundan bize ne!
Böyle bir kavgayı var mı özleyen
Hayret mi edecek sizi gözleyen
Haklısı ortaya çıkıp, izleyen
Şak, şak edecekmiş bundan bize ne!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Ata ata taş kalmadı
Ata ata taş kalmadı
Tekler durur şu yüreğim
Yarılacak baş kalmadı
Bekler durur şu yüreğim
Yanlış elde ipin uçu
Biz bölündük şucu bucu
Başkasına bütün suçu
Yükler durur şu yüreğim
Senaryoyu yazan nerde
Oynanıyor perde perde
Anlamadan derdi derde
Ekler durur şu yüreğim
Nara atıp çağlayarak
Sözü söze bağlayarak
İsyan edip ağlayarak
Dikler durur şu yüreğim
Yazılacak çizilecek
Kimileri üzülecek
Bir gün hava düzelecek
Yoklar durur şu yüreğim
Düşmanımı hiç ondurmam
Dostlarıma toz kondurmam
El içinde utandırmam
Aklar durur şu yüreğim
Der Mikdatî adalet mi?
Şiir buna bir alet mi?
Bilgiçlik mi, cehalet mi?
Haklar durur şu yüreğim
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Tabiyetim var!
Tabiyetim var!
Yere yapışırım rüzgar estikçe
Borana direnen tabiyetim var
Dişler gıcırtayıp çivi kestikçe
Titreyip gerinen tabiyetim var
Bildiğim bildiktir kimseyi takmam
Dos doğru giderim yolumdan çıkmam
Tepeden bakana yan bile bakmam
Vakarlı görünen tabiyetim var
Birileri bizi cahil bulunca
Halka ima ile mesaj salınca
Çağdaşım ama ben baskı olunca
Sarınıp bürünen tabiyetim var
Mukaddesatıma olursa hucüm
Zalimlere karşı yok benim gücüm
Mü’min olmaklığım olmuşsa suçum
Surlarla örünen tabiyetim var
Kendi hedefimi kendim seçerim
Aklım mantığım var ölçer biçerim
Anlamayanlara güler geçerim
Küsmeye erinen tabiyetim var
Mikdadi kim diye soruşturulsa
Adım ile tadım araştırılsa
Bir bardağa konup karıştırılsa
Bal ile karınan tabiyetim var
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Tahayyül ettim!
Uykularım kaçmış uyuyamadım!
Deryada yüzmeyi tahayyül ettim!
Başımı yastığa dayayamadım!
Bir şeyler yazmayı tahayyül ettim!
Çok şeyler deneyip çok şey sınadım
Uçup da giderdim yok ki kanadım!
Bana neler etti bitmez inadım
Bir taslak çizmeyi tahayyül ettim!
Aktı gözyaşlarım başım da döndü
Yürekteki yangın aniden söndü!
Bunalıma düştüm duygular dondu
Ruhumla sezmeyi tahayyül ettim!
Abı hayat bulsam içmezdim asla
Ne fincan ne kupa ne de bir tasla
Duygular müstakil uyuşmaz usla
Hislerle sezmeyi tahayyül ettim!
Can hapis, ruh özgür, beden yorulmuş
Yolculuk yakındır kapı vurulmuş
Hevesler yok olmuş sular durulmuş
Dünyadan bezmeyi tahayyül ettim!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-taklitçi gence!
Taklit’e mahal yoktur kendin ol kendinde kal
Hippiye özenerek delme kulaklarını!
Fadıl, necip onurlu ecdadın izinde kal
Nasıl örnek alırsın elin salaklarını
Oldukça çarpıcıdır taklitçinin işleri
Kişilik arıyorken örnek alır keşleri
Tarzını değiştirir imaj olur düşleri
Kendine model alır asrın keleklerini
Şekilden şekle girip kıllarını yoluyor
Burnu kaşı kulağı halkalarla doluyor
Ha gâvur ha Müslüman dejenere oluyor
Kişiliksiz kalanlar şaşar feleklerini
Güneş battığı zaman kaçmaya mekân arar
Gezip, tozup, eğlenmek içmeye mekân arar
Bir türlü tatmin olmaz uçmaya mekân arar
Kendini kaybedince keser bileklerini
Der Mikdadi acırım hayatını hebayı
Hiçbir şeye göstermez en ufak bir çabayı
Bu nasıl bir nesil ki üzer anne babayı
Her şeyden önde tutar süfli dileklerini
..............................................................süfli isteklerini! .
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Taksit taksit bitirdik
Doğa barındırırken nice güzellikleri
Çoğunu birer birer, taksit taksit bitirdik
Ülkemizin var iken bir çok özellikleri
Sebepler zinciriyle taksit taksit yitirdik
Sebzenin hububatın karıştırıp türünü
Tohum ithal ederk fesat ettik ürünü
Yok ettik iğfal ettik ziraat kültürünü
Her türlü hastalığı taksit taksit getirdik
Helal haram bakılmaz bozuldu ilke inanç
Et dışarıdan gelir yeter bize bu utanç
Böyle bir ticarette ne gurur var ne kıvanç
Köylüyü şehre sürüp taksit taksit batırdık
Tarlalar arsa olup daralttık alanları
Carcur ettik yok ettik ecdattan kalanları
Farketmedik görmedik yapılan talanları
Açıkçası çok şeyi taksit taksit götürdük
Kurtarmaz ayağıyla zorundan kaçtık işin
El emeğine değil ithale konduk kışın
Kredi kart verdiler borcu harcadık peşin
Bir seferde harcadık traksit taksit yatırdık
Dağlarda hapsederek sulamışız şehiri
Yol yaptık, parklar yaptık kurutarak nehiri
Hormonlu ürünlerle insanlara zehiri
Överek reklam edip taksit taksit yedirdik
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-tam şiir yazacakken torunlar geldi…
Tik ettim, tık duydum, gıkım çıkmadı
Aklımda olanlar uçuverdiler
Çık dedim, yaramaz beni takmadı
Kalkıp yine bana suçu verdiler
Torunlar odama ani dalınca
Hem yüz alıp hem de serbest olunca
Bir şey diyemedim mecbur kalınca
İlham perilerim kaçıverdiler
Yapacak bir şey yok baskın basanın
Ayağı kırılmış küçük masanın
Hiçbir hükmü yok ki zaten asanın
Her şeyi etrafa saçıverdiler
Kafamın tasını attırmışlardı
Tepeme çökerek yattırmışlardı
Oynayalım diye tutturmuşlardı
Yanıma üç tane keçi verdiler
Artık kurtuluş yok bir oyun seçtik
Kağıt kalem aldık masaya geçtik
Gerçekçi oynadık hileden kaçtık
Bu sefer bilerek maçı verdiler
Mikdadi dedelik hoş bir his dedim.
Bazen takdir ettim bazen sus dedim
Hararet yükseldi bir çay istedim
Dikleyeyim diye fıçı verdiler
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Tamahkâr
Tamahkâr oltaya çok kolay düşer
Paranın uçunu görsün o kadar
Girişir voltaya ayağı şişer
Bir uyanık onu kursun o kadar
Öyle hırsı var ki karun’dan beter
Kârlı bir yatırım duyması yeter
Herşeyini verir borç bile eder
Kazanma hayali sürsün o kadar
İşin gerçeğini bilmez ki, yazık
Karganın peyniri, tilkiye azık
Önüne konulan koca bir kazık
Uçunda biraz ot dursun o kadar
Parayı daha çok sever canından
Olsada isteyen kendi kanından
Kabarır, köpürür, kovar yanından
Biri yalnız yardım sorsun o kadar
Der Mikdadi tamah adam batırır
Bankadan parayı çekip yatırır
Üç kağıtçı onu alıp götürür
Sazanlar oltaya vursun o kadar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Atar durur gıcık herif
İşi gücü yokmuş gibi
Atar durur gıcık herif
Mahareti çokmuş gibi
Çatar durur kaçık herif
Ters tutarak mercekleri
Sapıtarak gerçekleri
Darı diye böcekleri
Yutar durur cücük herif
Ne utanmaz ne edepsiz
Çok eskiden tanırız biz
Yanlış bir yol, yanlış bir iz
Tutar durur küçük herif
Bu soysuzun yok şakası
Ele geçmez hiç yakası
Çoktur onun fiyakası
Satar durur sucuk herif
Şişer taşar hamuruyla
Kafa bozar umuruyla
Küfür seli çamuruyla
Batar durur bıcık herif
Elleniyor o ilk turda
İpret alır bir okur da
Alçak yerde en çukurda
Yatar durur göçük herif
Kulak vermez çağrılara
Katlanıyor ağrılara
Eğrileri doğrulara
Katar durur açık herif
Mikdat Bal
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a-Tartışılan farazi
Orta da hiç bir şey yok tartışılan farazi
Sıfır elde sıfırken neyi tartar terazi
Kimi taşkınlık eder kimi tutar marazi
Senin dediğin boş laf, onun dediği özel
Söz kurşun, sükut barut, kelam selamı yutar
Konuşma be arkadaş, bil ki her sözün batar
Herkes kendi aklını her şeyden üstün tutar
Onun dediği doğru, senin dediğin gazel
Herkes ağalık taslar bir şey buyuramazsın
Adalet yok ölcü yok hakkı ayıramazsın
Sakın ola tartışma zira duyuramazsın
Senin sözün safsata, onun sözleri güzel
O kadar böbürlenmiş başı göğe değendi
Onun şapkası uydu seninki de leğendi
Saçmaladığı halde kendini çok beğendi
Onun sözleri “süper” senin sözlerin “dizel”
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ata'ya mektup
Kemalistim sananlar
Bu gün seni ananlar
İki yüzlü insanlar
Adın ile zulmeder
Böyle idi Atam der
Sen bizi terkedeli
Bırakıpta gideli
Türemiş bir kaç deli
Adın ile zulmeder
Böyle demiş Atam der
Giddiğin yol atıldı
Nice şeyler satıldı
Bize neler katıldı
Her gun daha da beter
Böyle imiş Atam der
Gaflet var hem delalet
Şaşırmıştır bu millet
Ne hale düşmüş devlet
Adın ile zulmeder
Böyle imiş Atam der
Gençliğini bozdular
Suçu sana yazdılar
Zulmettiler azdılar
Haleflerin zulmeder
Atam böyle imiş der
Sevdirtmiyor sevenler
Düşmanındır övenler
Dun bizleri dövenler
Adın ile zulmeder
Atamız böyleydi der
Minnet ile anarız
Yokluğuna yanarız
Sen rahat yat biz varız
Bıraktığın iz yeter
Bal Ne mutlu Türk’üm der
Mikdat Bal
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a-Tebük gazvesinde bir mücize
Tebük Gazvesinde bir mucize
Tebük Gazvesinde halk, açlığa maruz kaldı
Ashap bundan dolayı Resulullah’a geldi
Dediler ki keselim develerden yiyelim
Hem açlıktan kurtulup,yağ tedarik edelim
Resulullah onlara müsaade buyurdu
Hemen Hazreti Ömer görüşünü duyurdu
Dedi: ya Resulellah bineğimiz azalır
Develer kesildikce insanlar yaya kalır
Emreyle getirsinler kalan azıklarını
Allah’a dua eyle versin rızıklarını
Makul görüldü o an Ömer’in hareketi
Gerçekten bir mucize duanın bereketi
Resulullah buyurdu bir yaygı getirdiler
Yanlarında ne varsa o yaygıya serdiler
Kimi bir avuç hurma,kimi bir avuç darı
Kimisi parça parça ekmek kırıntıları
Yaygının üzerinde az bir şey toplanmıştı
Peygamber dua etti bir anda bollanmıştı
Ashabına dediki kaplarınıza koyun
Ondan sonra topluca yeyin için ve doyun
Her şeyi doldurdular boş bir şey kalmamıştı
Yeyip içip doydular yemeyen olmamıştı
Peygamber dedi yoktur Allahtan başka ilah
Lailaheillah Muhammed Resulullah
Her kim şeksiz şüphesiz buna kim inanırsa
Cennete girecektir, Allah’a kavuşursa
Mikdadi der bu şiir Hadisten alınmıştır
İbret alınsın diye arzolup sunulmuştur
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Televizyonda
Televizyonda
Kur’an’ı................reklam ederler.....maksat....................maddi menfaat
Reklam ederler.....Nebi yi.................niyet.......................değil şefaat
Maksat..................niyet.....................dünyalıktır, riya.... ettiği vaat
Maddi menfaat.....değil şefaat............ettiği vaat...............televizyonda
Güzel bir ses..........kaydederek....der ki....................seversen eğer
Kaydederek...........dinleterek.......hemen..................Ezan’ı al der
Der ki....................hemen.............arayınız,bir de......İstismar eder
Seversen eğer........Ezan’ı al der...istismar eder….....televizyonda
Bu istismar...........serbest midir? .......hani......................nerde savcılar?
Serbest midir? ....nerde kaldı? ...........nerde...........,,,,,....meşhur avcılar?
Hani......................nerde.....................uyaranlar,sussun...istismarcılar
Nerde savcılar? ...meşhur avcılar? ......istismarcılar….....televizyonda
Kur’anın............değeri yüce.........maddi.....................olmamalıdır
Değeri yüce.......okuyan................para........................almamalıdır
Maddi................para.....................neşri için hiç kar…kalmamalıdır
Olmamalıdır......almamalıdır.......kalmamalıdır............televizyonda
Karşına çıkar...…...bir hoca..….…….onun...................her şeyi madde
Bir hoca.................konuşur durur…...ancak..................kaygısı sahte
Onun......................ancak.....................bir çıkarı olsa.....konuşur lehte
Herşeyi madde.......kaygısı sahte…....konuşur lehte…..televizyonda
Mikdadî der….....yazdıklarım............bil ki........................devede kulak
Yazdıklarım.........tekrarlanır..............çünkü………….…...bunlar asalak
Elbet.....................çünkü....................bu yüzsüzler halkı.....sanırlar salak
Devede kulak……bunlar asalak……sanırlar salak............ televizyonda
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-temizlik!
Dinin gümrük kapısıdır şahadet
Sorumluluk ondan sonra başlıyor
Temizliğin diğer adı ibadet
Ancak temiz olan amel işliyor!
Temizlikle kaim İslam kültürü
Böyle başlar ibadetin her türü
Temizliği işte bundan ötürü
Yüce Nebi iman ile eşliyor!
Temizlik der yarısıdır imanın
Kıymetini takdir edip zamanın
Bir hikmeti budur abdest almanın
Namazını temiz olan beşliyor!
Müslüman’ın temiz içi, cismi de
Üstü başı hem manevi kısmı da
Kafirlerin “pisliktir” bir ismi de
Onları da Kur’an böyle taşlıyor!
Aklen hala büyümemiş tıfıllar
Kalbim temiz diyen bazı sefiller
Hep kendini kandırır bu gafiller
İbadetsiz cenneti mi düşlüyor?
Der Mikdadi temiz olmak huzurdur
Olmayanlar sıhhatine muzırdır
Gerekçesi beynamazın hazırdır
“Üstü kirli” ibadeti boşluyor!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-terör odağı! -daeşVicdanı ve insafı kirlenmiş mürtetlerin
Cihadı katliamdır adına kanılmasın!
Hak hukuk tanımayan bu kahpe namertlerin
Kisvesinden dolayı Müslüman sanılmasın!
İpsiz sapsız keşleri saflarına çekerek
Gönüllere kin nefret tohumları ekerek
Kana susamış cani masum kanı dökerek
Bunlar Müslüman değil hiç kimse yanılmasın!
Dini yok, imanı yok ırkı yoktur terörün
Arap, Acem Kürdü yok, Türk’ü yoktur terörün
Irkı dini her neyse farkı yoktur terörün
Terör global lanet, İslam’la anılmasın!
Sözüm ona mücahit dini bir bilgisi yok!
Yüzde yüz münafıktır, acaba beklisi yok
İslam ile uzaktan yakından ilgisi yok
Müslümanlarla aynı kefeye konulmasın!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Teröre lanet olsun!
Tahtakurusu gibi kene sürüsü gibi
Asrın virüsü gibi teröre lanet olsun
Başları ezilesi kurşun dizilesi
Kökleri kesilesi teröre lanet olsun
Dış kapının itleri, hatta onun bitleri
Böcek dolsun etleri teröre lanet olsun!
Kuduruklar caniler, Ermeniler, Coniler
Zani oğlu zaniler teröre lanet olsun
Ateş düşsün başına, kurşun değsin döşüne
Karga konsun leşine teröre lanet olsun?
Görülünce vurulsun kemikleri kırılsın
Leşi yerde sürülsün teröre lanet olsun?
Yurdu bölmek düşleri yakıp yıkmak işleri
Kırılası dişleri teröre lanet olsun?
O bekleyen ne bekler? Yetim kaldı bebekler.
Durmuyor ki köpekler teröre lanet olsun?
Yardakçısını asın ya da boynunu kesin
Ona haram her besin teröre lanet olsun?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-terör'ün Dini Olmaz....21.ci hasbihal
İslâm’da terör olmaz uyduranlar utansın
İslâm barış dinidir bu yafta bize uymaz!
Haddi aşan kâfirdir uyuyanlar uyansın!
Bu gafletten insanlık acaba neden aymaz? …….. Mikdadî
Can taşıyana kıymak yasaklandı Kur'anda
Yüce dinimiz bizim fitneyi cihat saymaz!
Lavrens'i öldü sanma torunları aranda
Münafıklar, hainler, vampirler kana doymaz! .....Osman ŞAHİN
Katle hiç cevaz vermez ne kitap ne de sünnet
Bunu hoş karşılamak hem küfürdür hem cinnet
Fitne uykuda iken uyandırana lanet
Hakiki Müslümanlar fitneciliği yaymaz! …….. Mikdadî
Terörle mukayese edilir mi hiç Cihat
Oku, araştır dinle imanın bulsun sıhhat
Tefsir ve fıkıh yeter yapmasan da içtihat
Kur’anı rehber alan asla ayağı kaymaz! ...Osman ŞAHİN
Fitne ve bozgun için bu din kullanılamaz
Müslüman Müslüman’dır terörist sanılamaz
İslam Barış Dinidir terörle anılamaz
Mümin’le münafığı aynı kefeye koymaz! …….. Mikdadî
Bir insanı öldürmek insanlığı yok sayar
Böylesi Müslüman’sa o an ayağı kayar
Kısas'ı vacip olur bu ceza ona uyar
Kitap öyle buyurur bir Mümin cana kıymaz! ....Osman ŞAHİN
İslâm’ın tercümesi Selâmdır selamettir,
Sevgi, şefkat, hoşgörü, adalet merhamettir.
Terör kafir işidir melundur, melanettir
Bu dünya bir gemiyse Mümin altını oymaz…….. Mikdadî
Vizyonda filim aynı seyrederiz bıkmadan
Çıkılmaz bu girdaptan cehaleti yıkmadan
Dini Milli Tarihi meşaleyi yakmadan
Müslüman vefakardır asla ahdinden caymaz! ....Osman ŞAHİN
Kan akıtmak yasaktır din buna cevaz vermez
Mümin bunu bilince sapık yollara girmez
Dilinden ve elinden hiç kimse zarar görmez
Yaşayan bir modeldir bozguncuları duymaz! …….. Mikdadî
Önce şunu bilelim terörün dini olmaz
İslam barış demektir kimseye kini olmaz
Terör batılın işi Şam'ı Pekin'i olmaz
İnançlı bir Müslüman zillet gömleği giymez! ....Osman ŞAHİN
Der Mikdadi birlikle kalır mı bir çıkıntı?
Şiddet, savaş, çatışma, kaos, korku, sıkıntı,
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Endişe, tedirginlik, son bulur her yıkıntı
Sömürgeci sülükler bizleri daha soymaz! …….. Mikdadî.
Emperyalist sülükler gelmezse şayet dize
Müslüman’a rahat yok bu coğrafyada bize
Osman hep bunu yazar, hep bunu söyler size
Biz birlik olmadıkça bu kahpecikler tüymez! .....Osman ŞAHİN
Mikdat Bal
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A-tersliğe ters, önemli ders!
TTersliğe ters, önemli ders!
Tersliği bilir misin? - her şeyde olabilir
Metanet yüreğinde, aklın serinde olsun
İşin garip tarafı, hep seni bulabilir!
Gelen maddeye gelsin, kalbin yerinde olsun
Hep şikayet ederek insanları bıktırma!
İhtiyacın varsa da, namerde yüz döktürme
Kurt yaralı av arar, hiç kimseye çaktırma
Sen derdini bilirken, yaran derinde olsun
Minnet etmek yok ama, kaybeder övünenler
Sürünür rezil olur, ağlayıp dövünenler
Düştüğü yerden kalkar, kendine güvenenler
Öne adım atarken, her şey gerinde olsun
Gözün gönlün açılıp, bir kendine gelesin
Müjdeler olsun sana, sevinesin gülesin
“Mutlaka zordan sonra, kolaylık var” bilesin
Her zaman umutlu ol, günün birinde olsun!
Mikdadî anan ağlar başkası seni yanmaz
Kurtuluş reçeten bu, gafil olan uyanmaz
Gücünü bilebilsen sana dağlar dayanmaz
Eller zibidi desin, gönlün Şirin'de olsun!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Atışma kuralları
Yazayım bir kaç kelam bu gün keyfim yerinde
Kalemi ele aldım sabahın seherinde
Şöyle karşıma geçin bir hizaya girin de
Derdiniz nedir diye ifadeniz alınsın
Atışma karşılıklı ozanlar bakışmalı
İşin doğası budur kalemler çakışmalı
Hem deyip güleceğiz hem bize yakışmalı
Biz dostuz arkadaşız öyle haber salınsın
Benim gayem muhabbet kimseyle yarışım yok
Maksat şiir kazansın kavgam yok barışım yok
Ben de sizden biryim öyle ters görüşüm yok
Yaptığımız hizmettir aklınzda bulunsun
Şiir adına yapar taşını atanların
İtibar görmez bizde sözünü yutanların
Yazdığı bir tekrardır bunu unutanların
Atışmanın kuralı budur böyle bilinsin
Nefsini öne alan bir balon gibi şişer
Saldırır, saldırılır bir çok hataya düşer
Ayak çeleyim derken kendine kuyu eşer
Bu da anlaşıldıysa artık beri gelinsin
Her söz karşılık bulur hedef sözler olmalı
Her söz kayıt altında bir hatıra kalmalı
Boşa taş atılmasın hedefini bulmalı
Karşılıklı söylensin hep beraber gülünsün
Yapıştımı silinmez asla kalemin kiri
Azami dikkat gerek lekelenmesin biri
Ne gerek sen ben demek herkesin belli yeri
Acı söz sahibinin yazılmadan silinsin
Şunu demek isterim küçümseyip falanı
Güldürmek maksatıyla atmayalım yalanı
Mizahi bir uslüpla anlatalım olanı
Kemence, kaval, dulum, davul, zurna çalınsın
Yalnız desinler için kimseye savaş açmam
Babam olsa çekinmem münazaradan kaçmam
Kalemim çok güçlüdür yükseklerden de uçmam
Uçmaya yeltenenin kanatları yolunsun
O halde arkadaşlar bir araya gelelim
Burası dost dergahı söyleyelim gülelim
Gaye muhabbet olsun dost kıymeti bilelim
Dünya üç günlük dünya bu minvalde kalınsın
Yazmaktan çekincem şu, korkum dostun cevridir
Senlik benlik aşılsın devir birlik devridir
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Yanlış anlaşılmasın kalemim çok sivridir
Unutanlar çizilsin sakınmayan delinsin
Mikdat Bal
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ATIŞMAK isteyenler
Yaşlar yanıp kül olur tutuşunca kurular
Yalnız içindekini dışa taşır borular
Konuyla ilgisi yok alakasız sorular
Yakışır mı şaire işkembeden sallasın!
Eğer sazan düşerse kızartırım tavama
Ustayı hırpalarım, sözüm olmaz avama
Çömez ile uğraşmak uymaz benim havama
Atışmayı bilmeyen bana usta yollasın!
Kimse beni yaramaz bir mecliste bulamaz!
Haddini bilmeyenler benden cevap alamaz
Edep dışı yazanlar muhatabım olamaz
Sövüşmek isteyenler bir taksici sollasın!
Destekli fikirlerle sataşmak ne güzeldir!
İçtenlikle el ele tutuşmak ne güzeldir!
Gerçek şairler ile atışmak ne güzeldir
Benimle atışanlar kendini çok kollasın!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-tövbe Ya Rabbî!
Tövbe Ya Rabbî!
Geldim gidiyorum yaşım altmış üç
Yılları tükettim tövbe Ya Rabbî!
Kalmadı bedende be derman ne güç
Nerede yok ettim tövbe Ya Rabbî!
Gencim bana bir şey olmaz diyordum
Fuzuli işlerde bedeni yordum
Ömür boyu günah topladım durdum
Kendime yük ettim tövbe Ya Rabbî!
Bundan böyle artık daha gülemem
Suçlarım yazılı kendim silemem
Elde sıfır sevap varmı bilemem
Günah stok ettim tövbe Ya Rabbî!
Nefsime amade yolumu şaştım
Azdım ara sıra bendimi aştım
Tövbe eder etmez hataya düştüm
Ben bunu çok ettim tövbe Ya Rabbî!
Tövbeye sarıldım döndüm Hüdama
Bilirim sayısız cürmüm var ama
Allah’ın katında mahküm idama
Ölümü hak-kettim tövbe Ya Rabbî!
Mikdadî, pişmanlık tövbe ettirdi
Bu korku bağlayıp Hakka getirdi
Düşünce yıpratıp beni bitirdi
Saçımı ak ettim tövbe Ya Rabbî!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-trabzon Çaykara, Of ve Sürmene’li şairlerin yerel dertleşmesi
Yöremin bağlarını, dağları meşesini
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler
Özlerim memleketin kıyını köşesini
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler….Ozan Mikdati
Patika yollarını dumanlı dağlarını
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler
Islak çayırlarını tırpan oraklarını
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Kara lastik giyerdik naylon topla oynardık
Kalın giyecek yoktu kış ayında donardık
Yaylanın sularından doya doya kanardık
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Ismail Ibrahim Yavuz
Sırtımda yüklerini evin mereklerini
Yayla çöreklerini mertekli evlerini
Peynir küleklerini kara ineklerini
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Kadohoru, paçani,tarlada yer siçani
Peştemallen kaçani,haçan dedi haçani
Misirlerun koçani,sifin çiçek açani
Her an akluma vurur,ey gidi eski günler…….Tahir Bulut
Ayakta kara lastik, ilkokula gittiğim
Yeni çanta almıştım, kızak yapıp yırttığım
Matika oynamaktan bazen yorgun düştüğüm
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mustafa Terzi
Sarbi sagonarını yün ile lonarını
Staması midarını Magnosi ifavını
Forodiko gamisi bitli zamanlarını
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….....Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Otluğun kukulini,sobanun çapulini
Ocağun kremulini,tavuğuni pulini
Unuturmiyum sandun bir Allah'un kulini
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Tahir Bulut
Ne kadar güzel idi ilkokul çağlarımız
Güzel çayırlarımız yemyeşil dağlarımız
O kokan peynirimiz o tere yağlarımız
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….Ismail Ibrahim Yavuz
Sahurdan sonra anam değirmene inerdi
Işık ay ışığıydı ne leküs ne fenerdil
Güneşin doğmasiyle ancak eve dönerdi
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….Mikdat Bal
Stamnisi gugumini bireste demluğini
Kalayci keruğini deriden çaruğini
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Dedemun yağluğini nenemun oğluğini
Her an akluma vurur, ey gidi eski günler…….....Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Yaylacılık zamanı avlardık alabalık
Bizim haneler azdı olmazdı kalabalık
Derin izler bıraktı yaptığımız sevdalık
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Ismail Ibrahim Yavuz.
Binbir türlü çiçekten yaylalarun balini
Kara üzümle dolu kızılağaç dalini
Analari ağlatan yirmidokuz selini
Her an akluma vurur,ey gidi eski günler………Tahir Bulut
İnerdik Çaykaraya gazyağı almak için
Girerdik dükkanlara bir şişe bulmak için
Babam lie giderdim kuyrukta kalmak için
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Taşirdum odunlari hep sobaluk sobaluk
Sultanmurat düzinde görduğum kalabaluk
Solaklı deresinden tuttuğum alabaluk
Her an akluma vurur,ey gidi eski günler………Tahir Bulut
gomlardan ot daşirtuk birer ikişer horom
külgenlukde variti kızli erkekli horon
hıc aklımtan cıkmıyor kamboz ile ifderon
her an akluma vurur eykiti eski günler………Ismail Yılmaz
Çaykaraya inerdik dünya bizim olurdu
Her Salı geleneksel pazarı kurulurdu
Bazen yaya dönerdik anam çok yorulurdu
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Ismail Ibrahim Yavuz.
Ofisin boğdasini erzağun karnesini
Hadinun haftasini iki kez yanmasini
Çekme bakır tasini değirmen ustasini
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Bir buğday ekmeğini babam alırdı bize
Araba yolu yoktu giderdik geze geze
Bitirirdik ekmeği daha çıkmadan düze
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….Mikdat Bal
Beklerdik inekleri kaybolmasın diye
Enişte çağırılır, gidilirdi yediye
Mısır ekmeği güzel yapılırdı pilekiye
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Mustafa Terzi.
Arpayı kavurrarak anam haşil yapardı
Yemek yaptığı zaman bir fırtına kopardı
Sofrada ne var ise uyanıklar kapar'dı
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
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Yaylasini dagını inegini bagıni
unutabilur miyum anamun kuymagıni
oksotinun suyini garcanlarun taşini
heran akluma vurur eygidi eski günler……….Ismail Yılmaz
Tarlalar bellenirdi girmeden mart ayına
Herkes işini bilir ne düşerse payına
Havalar ısınınca iş girerdi rayına
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Yaralar yüreğimi yazılan her hatıra
Gözyaşlarım akıyor yazı ile satıra
Bir bavul ile çıktık şimdi sığmayız tır’a
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Ismail Ibrahim Yavuz.
Derim ki arkadaşlar etmeyelim acele
Az yaz ama özlü yaz bir dörtlüğe gecele
Hem kafiye düz olsun hem konu, hem hecele
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
Ğorğorasın hanından alırdık kurabiye
Rahmetli “toko” vardı süs verirdi çebiye
O da göç etti gitti gilit vurdu kapıya
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Ismail Ibrahim Yavuz
Salı günü giderdik, Çaykara pazarına
Arpa, buğdayı, tuzu, koy evin ambarına
Ekmek arası helva, doyulmazdı tadına
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Mustafa Terzi.
Ey gidi Mikdat usta beğenmez yazduğumi
Her an saygılı durdum,kim gördi kızduğumi
Her heceyi gönlümden sabırla çözduğumi
Her an aklıma vurur,ey gisi eski günler………..Tahir Bulut
Bir çeyrek ekmek ile geçirirdik öğünü
Nerede bulacaktık peynir tereyağını
Davet olsun olmasın kaçırmazdık düğünü
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Az mi yayan gitmişum otuziki kapani
Sırtta fortiko gömlek,yırtık çarık tabani
Komşular ile yerduk kestuğumuz kurbani
Her an aklıma vurur.ey gidi eski günler…………Tahir Bulut
Başımda Bulut gölge sen temizsin Tahir'sin
Memnunum senden dostum çekilir bir kahırsın
Endişene gerek yok görüyorum mahirsin
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Her zaman saygılıyım,sözüm olmaz ustaya
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Ne mutlu Mikdat usta bu Tahir'in dostu ya
Gönlümdeki sevgiyi şimdi koydum postaya
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………Tahir Bulut
Ya dönelim sadede yad edelim tarihi
Belki de yazılmamış bundan daha sarihi
Neler etti yöreme kahpe Rusya güruhu
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Mikdat Bal …
Hopşera Holayisa ilim irfan yuvası
Paçan'da zirve yaptı İslamiyet davası
Eser mi dağlarunda yanık kaval havası
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……..Tahir Bulut
Sağa sola bakarım göremedim Şahini
Biz ekmeği doğradık o getirsin tahini
Yoksa alır muhakkak şairlerin ahını
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
Karşi karşiya bakar Fotinos'len Zeleka
Az mi çekturdi bana alacali kaleka
Sofraya otururduk yakamuzda şaleka
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……..Tahir Bulut
Hasan efendi idi son devrin muterrisi
Çıkmadı son zamanlar onun gibi birisi
Ondan feyiz almıştı Türkiye'nin yarısı...
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
Komdan inekler alıp getirirdik yaylaya
Cayırda otlamazlar, kaçar girer barçaya
Mescitlerimiz ahşap, yemek götür hocaya
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mustafa Terzi.
Okurduk cameka da yani sıbyan mektebi
Orda elif öğrendik ordan aldık edebi
Orda tanıdık dini orda bildik kitabı
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Anam yapardi bize kuymağı muhlamayi
Göstermezdum kızlara pantolumda yamayi
Düz horonda düşürdüm belumdeki kamayi
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………..Tahir Bulut
Haber etmedin ustam hatalısın bilesun
Verdim yerel cezanı "luba"ya atılasun
Kurulanmak içinde "kremul"e asılasun
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler......Osman Şahin..
İlkini beğenmedim beddua ettin bana
Kremule asılmaklar olsun senin kerbana
Ben çağırdım duymadın kuvvet verdin tabana
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Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler…………Mikdat Bal
Ben Holaysa çocuğu "Hacı Ferşat" torunu
İslami terbiyeyle çözerdi her sorunu
Her baskının her derd'in görmüştü en zorunu
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler..........Osman Şahin..
Katılayım kervana,bida edeyim yorum
Yukarıdan bir işluk,forotikodan donum
Delikti lastıklarum,kötü idi durumum
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Hacı Hasan efendi devrin büyük alimi
Okutmuştu bir dönem Ozan Mikdat BAL'ımı
O yüzden yok gibidir Çaykaranın zalimi
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler.............Osman Şahin..
Akşamleyin ocakta közü küle kömerdik
Sabah fiseter ile nefes nefes üflerdik
Koliva kazanını saçayağa koyardık
Her an aklıma vurur ey kidi eski günler………Bayram Dokgöz
Sırf din alimi değil her alanda birinci
Sunaylar ve Behramlar hepsi de birer inci
Gurbettir tek sorunu o yüzden çeker sancı
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….Osman Şahin..
Yok idi giyeceğum,üşür dururdum tir tir
Okulun bahçesinde,oynar idim birdir bir
Üzerumuz perişan,yarı temiz yarı kir
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……….Abdurrahim Er
Aylık yoktu kimsenin ayın başı sonunda
Net elli yazıyordu kimisinin donunda
Çuval elbise idi şekerin de unun da
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….Mikdat Bal
Karardı gözler birden göremedim yolumu
Okula gider iken düştüm kırdım elimi
Namı değer PASAFKA o bağladı kolumu
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Mustafa Terzi.
Ne günlerdi yarabbim onlar içimde sakli
Geride kaldı onlar,hem ahlı hemde vahli
Dinlerdum çaykarada,aşık mustafa bali
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler…….Abdurrahim Er
Mısırı kurutmaya asar idik paskaya
Yemesin diye nöbet tutar idik kargaya
Sapanımı gererdim hep atardım ıskaya
Her an aklıma vurur ey kidi eski günler…….Bayram Dokgöz
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Ünlü türkücü idi, KORKULUK ile KUSKAR
Hartomalar uçardı, biraz esti mi rüzgâr
Bağlanmamış binanın, tutmaz çatısı uçar
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mustafa Terzi.
Bayram sen Sürmene'de kara lastik geydun mi
Yaylanun çimenine kız horoni ettun mi
Çiseli havalarda guguvaka yedun mi
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………..Osman Şahin..
Kara lasitiği sağlam bulupta giyemezdum
Yalınayak ayakla sürmeneye enmezdum
Ayakkabi al bana bobama deyemezdum
Her an akluma vurur ey kidi eski günler………Bayram Dokgöz
Osman sen hiç sırtına, on horon ot aldın mı?
Belaya kaldım diye hayallere daldın mı?
Duman yerle bir iken koyunlar aradın mı?
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………..Mustafa Terzi.
Genel yazın dostlarım konumuz Çaykaradır
Birbiriyle Muhabbet bunlar daha sonradır
Hele bu konu bitsin Mevlam neler yaratır
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………..Mikdat Bal
Gün vurur Uzungöle,çoluk çocuk uyanur
Akşam gün batımında göl kızıla boyanur
Herkesun kütüğünün kökü Of'a dayanur
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………Tahir Bulut
Baştan sona dolaşıp sayalım köylerini
Meşhur insanlarını ağa ve beylerini
Mutlaka anlatalım önemli şeylerini
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Çaykara Türkiye'nin inci mercan tanesi
Göç yüzinden git gide eksiliyor hanesi
İlçe oldu milati tam kırksekiz senesi
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………..Tahir Bulut
Bir zamanlar Uzungöl çok fakir bir yer idi
Oranın insanları gurbete gider idi
Dışarıda çalışıp memlekette yer idi
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………..Mikdat Bal
Doğru dersin Mikdat bal,ben aynı fikirdeyim
Hem fikir hem zikirde senle aynı türdeyim
Önemli olayların adını zikirdeyim
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………..Tahir Bulut
Kalaycılar ustalar hep bizim ordan idi
Kimisi Zelekadan kimisi Şurdan idi
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Kimi ekmeği taştan kimi bakırdan idi
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
Benim iki köyüm var Baltacı- Yeşilalan...
Meşhurları dışarda pek yoktur köyde kalan
Köyde tek külliye var gerisi falan filan
Her an aklıma vurur ey gid eski günler...........Osman Şahin
Çaykarada meşhurdu Ğulo denen eşkiya
Koyboldu,akibedi belli olmadı güya
Meğerse Şarahlilar boğup attiler suya
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler…….Tahir Bulut
Nerde o eski günler ararım çıra ile
Elbet satın alırdım verseler para ile
Her hasleti unuttuk hepsini sıra ile
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Bizim köyün çok idi alimi ve velisi
"Efiya"yi tanıdım ithal idi delisi
Lezzeti damağımda oy Anamın "felisi"
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Osman Şahin
Eskiden büyüklere hürmet saygı var idi
Onlara karşı gelmek ayıp idi, ar idi
Komşular komşusuna ahbap idi yar idi
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Mikdat Bal
Bana müsaade edin saat geldi yarıma
Sarılıp uyuyayım hau koca karıma
Gene devam ederiz sağ kalırsak yarına
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………..Bayram Dokgöz
Camimizin yanında oynuyordum bir kere
Bir amca gelip beni vurdu devirdi yere
Dedi nasıl oynarsın ulan burası nere
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Çaykarayı anlatan anlatıyor cihanı
Yazılacak çok şey var kullanırsan dehanı
Mesela 'aro kopa' veyahutta kihanı
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Tarlalar dik yamaçlı toprağı akar gider
Yukarı taşınmazsa bir iki yılda biter
Onun için insanlar her yıl imece eder
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
İklimi rutubetli sürekli sel oluyor
Yerlerini sel alan göç edip el oluyor
Gurbeti gören insan başka model oluyor
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
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Kırıkhan Vana gitmiş kimi gökce adaya
Nice Çaykaralılar yerleştiler Hataya
Dağıldı insanımız belki yedi kıtaya
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Avrupada çok insan kurmuş kendi köyünü
Bir araya toplamış akraba ve soyunu
Çaykaralıdır ama değiştirmiş huyunu
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler…….Mikdat Bal
Araştırın ne olur eski hatıraları
Yeniden yeni nesil keşfetsin buraları
Bir bir saymak gerekir dağları meraları
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler…….Mikdat Bal
Yılda bir gün olsa da gelelim bir araya
Dertleşip söyleşelim parmak basıp yaraya
Kırk yıldır yoğum orda aşığım Çaykaraya
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Yerel kıyafetleri yerel yemeklerimiz
Nasıl değer bulurdu bizim emeklerimiz
Nereden icat olmuş 'Well come' demeklerimiz
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler…………Mikdat Bal
Yaylalar taş evlerdi şimdi aparman oldu
Kimisi villa gibi daha da yaman oldu
Yaylada yaşamadım hayli bir zaman oldu
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………..Mikdat Bal
Hani siz nerdesiniz bir kaç dörtlük ekleyin
Ya da ben bitireyim siz orada bekleyin
Mikdat ne yazdı diye ara sıra yoklayın
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Eskiden avucumda saklardım sigarayı,
büyüklerim görseydi basardı yaygarayı,
büyükler enteresan, şimdi başka küçükler,
her an aklıma vurur, hey gidi eski günler…..Erdal Üstünb
Bir nefeslen Üsdatım bu ne şiddet bu celal
Seni okumak için kalmadı bende mecal
Yazmak için kalmadı bende düşünecek hal
Her an aklıma vurur eygidi eski günler……..Osman Şahin..
Dokgöz yattı Şahin de terk mi etti burayı
Çekileyim de ona bırakayım sırayı
Bir ses etsin buyana inletsin Ankarayı
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
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Erdal sizin Zeno'yla nice kavgalar vardı
Binlerce dönüm dağlar bu iki köye dardı
Şimdi her yer virane her yanı duman sardı
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…………Osman Şahin..
Hah işte duydum seni artık meydan senindir
Çünkü bu öyle bir şey ilk gelen kimsenindir
Gecenin hasılatı hesabı kesenindir
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Saygı sevgi hümetler, sevgili osman abi,
Bizde kavga ederiz tanışır isek tabi,
Bağ olsun yumruğumuz, sevgi dolsun gönüller
Keşke bende deseydim hey gidi eski günler……..Erdal Üstünbaş
Çaykara için dedik dört bir dağın arası
Yeter ak olsun artık şu bahtının karası
Gelmeyecek mi hala yüksek okul sırası
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….Osman Şahin..
Çaykarada olurdu, kereste fabrikası
Nüfusu kaybolmazdı, olsa ekmek parası
Hes i kuranlar şimdi oldu para babası
Her an aklıma vurur hey gidi eski günler………Erdal Üstünbaş
Aklıma çok şey gelir, mesela ilk turistler,
Serander evlerinden yapılırdı tesisler,
Kimse çıkmazdı köyden, dolar taşardı cepler,
Her an aklıma vurur hey gidi eski günler……….Erdal Üstünbaş
Hayal meyal aklımda anamdaki sırt bağı,
Alırdı arkasına keserdi çay yaprağı,
Ben olurdum yardıma gelenin oyuncağı,
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Erdal Üstünbaş
Miktad ile osmanun,gecedir iz sürüşü
Habunlar hiç yatmazmı,oldular gece kuşi
Delikli yüs parayı,tanırum da kuruşi
Her an akluma vurur,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Her yılbaşı gecesi akraba toplanırdı,
Trabzon maçlarında mermiler atılırdı,
Konvoylar durdurulur horonlar yapılırdı,
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Erdal Üstünbaş
Öyle dörtlük yazın ki fiil gelmesin sona
Şiirden anlayanlar çok fene kızar buna
Gençler düğün yapardı bir fistanlen bir dona
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………….Tahir Bulut
Güzün koparılırdı tarlalarda seliler
Baharda ağaçların dalında kuş foliler
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Önlerinde tavuklar,arkasında buliler
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler…………Tahir Bulut
Harhıştan mitsibilden yol çıkar ogeneye
Yollardaki muhabbet,herkes çene çeneye
Burada insan ömrü sene katar seneye
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………Tahir Bulut
Ustalar ev yapardı maharetle yontudan
Bir günlüktü kavgalar,hiç olmazdı kin tutan
Biraz da bahsedelim,arkadaşlar kondudan
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……..Tahir Bulut
Gençler boyun bükerdi doldurunca başağı
Ne uşak kızı görür,ne kız görür uşağı
En iyi usulumuz acemşalı kuşağı
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………Tahir Bulut
Evin abdestliğinde güğümü kafekeasi
Çobanların sırdaşı tütünü tabakası
Usuldendi,bozulmaz gençlerin fiyakasi
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……….Tahir Bulut
Kim ne yazarsa yazsın müdahale olunmaz
Yanlış olursa zaten kitaplara alınmaz
Böyle güzel muhabbet hiç bir yerde bulunmaz
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………….Mikdat Bal
Değildir maksatımız kitaplara alınmak
Biricik amacımız bu sohbette bulunmak
Bulunup Çaykara'nın dağlarında SALINMAK
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler…………..Tahir Bulut
Virüs girdi PeCe'me artık yazamıyorum
Her istediğim gibi gezip tozamiyorum
Böyle muzmin belayı kendim cozemiyorum
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………….Mikdat Bal
Bize akil veriyor internet muhendisi
Bildigi teknikleri dusunmedi kendisi
Nazmiyedir bu babda bu işin efendisi
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler……….Mikdat Bal
Meşelerden ederdik çam ağaçından kiriş..
Birde bilirmisiniz yapışkan idi çiriş
O zamanlar yok idi Mikdati'deki virüs
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………..Osman Şahin.
Bilmek başka bir şeydir uygulamak da başka
Nazmiye de aynı siz bilmem gelir mi aşka
Hepiniz benim gibi yazabilseniz keşke.
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………….Osman Şahin..
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Bir de düşer aklıma ettiğim "çam sakızı"
"İfterodi" ederdik birbirinin ikizi
Ormancılar arkadan kovalardiler bizi
Her an aklıma vurur eygidi eski günler………..Osman Şahin..
Marifet anlamdadır,enterde tuşta değil
İnsanlık hoş görüde,kötü bakışta değil
Anladım; arabanın başı yokuşta değil
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler......Tahir Bulut...
Eyvallah Tahir Bulut bir çok heyir göresun
"Nami buğalevese" mutluluğa eresun
Baktım geldim sayfana sen bu işin pirisun
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………..Osman Şahin..
Ben severum her zaman derenun taşmişini
Kestane kumuşini,tavuğun bişmişini
Ustasun Osman Şahin,sen bilursun işuni
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Tahir Bulut
Estağfurullah Bulut ben Mikdati çırağı
Bana sor "kerendi"yi sor "tahra"yı "orağı"
Hele bazan vururdu çimenlere "kırağı"
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….Osman Şahin
Anladım,usta gördün,bilirsin adap erkan
Bu gün yarın giderim,seneler geçti, derken
Şimdilik çıkıyorum kapandı benim dükkan
Akşama görüşürüz,ey gidi eski günler.......... Tahir Bulut...
Çufaruksa Mabsino var orda birçok dostum
Rahmetli babam derdi işkenazdadır postum
"Latince" bilmezsin ya o idi asıl kastım
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler.........Osman Şahin..
Ben bilirim,okudum Cicero'yu Dante'yi
Bakma üstüme çektım muşambayı brandayi
Sen istediğin kadar derine vur sondayı
Dik durur habu Tahir,kayıp etmez sendeyi
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler.........Tahir Bulut
"Latince" denen lisan "Rumca"dır buralara
Gerek yok Dante'lere gitme cicero'lara
Millat önceyi boşver gel çağdaş kırolara
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Osman Şahin..
Güzel bir konu bulduk sürdürelim izini
Her giren bir şey yazsın kesmeyelim hızını
Dağları tepeleri Yokuşunu düzünü
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler……Mikdat Bal
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Bence konuyu değiş bundan sonrası yavan
Tekrar olacağından her dörtlük bir boş kovan
Okuma özürlüyüz sırf "beğen" yapar tavan
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler......Osman Şahin
Yeterki barut olsun boş kovan doldurulur
Bir nukte patlattırsın bezginler güldürülür
Karadan gemi yüzer olmazlar oldurulur
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler………Mikdat Bal
Çaykara'da gezerdi Muğaye diye biri
Uzundu kulakları bir de vardı foteri
İçirirdiler onu derdi ileri geri
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler……..Mikdat Bal
Sultan murat yaylası şehitlerin yeridir
Bizim için savaşan şanlı Türk askeridir
Tarihi bir mekandır gözümüzün feridir
her an aklıma vurur ey gidi eski Günler……..Mikdat Bal
Asu yente foliza sanki başka kazadan
Onlar hep uzak kalmış kavga ile nizadan
Çaykara köyleri ni sayalım bir hizadan
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler………Mikdat Bal.
Yıkama ellerini boşaltmadan ' lengeri'
Biraz çalıştıralım kafadaki süngeri
Osman sana derim ki o fikirden dön geri
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler………..Mikdat Bal
Kendi köyünden başla önce "Ğorğorası" an
Teyzemin kocasıydı orda Nağmanun Şağban
Var "adalet bakanı" bir de var Mikdat Ozan
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler..........Osman Şahin
“Vaybeni”ler var idi, sözlerin ustaları
Köyden köye gezerdi, “paragaf” hastaları
Kazanlarda “feli”ler, misafir pastaları
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler....Hacaloğlu
Sevgide kusur yoktu, kibir haset yok idi
Fukaralık diz boyu, lakin herkes tok idi
İnsanlık bitmemişti, yardımlaşma çok idi
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Nesil-i Cumhuriyet, anlamıyor dilimden
Elli yıldır ayrıyım, İlçem ile İlimden
Hasretim nasır tuttu, gurbet denen kilimden
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Soy adaşım İhsan bey katıldı bize ŞUR'dan
Tarihi eski gibi bahseder eski Kur'dan
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Anlar seni nesiller yaz üsdat ordan burdan
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Osman Şahin
Çumahtaç zamanları çorçinun yanmalari
Komda maçudallari trigenle palilari
Arada kuşkurlari kollardi odunlari
Her an akluma vurur ey gidi eski günler……..Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
.
Hoş geldin İhsan Şahin şeref verdin buraya
Virane olan gönlüm dönmüş şen bir saraya
Demek ki benim gibi hasretsin Çaykara'ya
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler………..Mikdat Bal
.
Yaşun kaçtur emice sayamadun eskiden
Gıy gıy eder kemençe Osman emice neden
Vurursun sağa sola yazıp gönder eskiden
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Nazmiye Yazıcı Şair Yazar..
Nerde idin Nazmiye gene gittin gezmeye
Yoksa uyuyormuydun çamur yoktur cizmeye
Kalmışım tek başıma bu sorunu çözmeye
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler………Mikdat Bal
Anarım Gorgorası iki sözcük arası
Her köyü anmak gerek her geldikce sırası
Aklıma kazındılar Şur ile Hopşerası
Her an aklıma vurur ey gidi eski Günler……..Mikdat Bal
Nazmiye eskileri eski olanlar yazar
Ben biliyisin gençum değmesin bana nazar
Bakma bu uşaklara mezarlarumi kazar
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler.......Osman Şahin
Nice Alimler vardı, öpülürdü elleri
Sohbetleri hoş idi,bal akardı dilleri
Onlarda soldu gitti, zamanının gülleri
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Nazmiye al bakayım Zeleka sitesine
Yürüsün namlarımız çağlarun ötesine
Hasret gitmesun sonra torunum dedesine
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Osman Şahin
İhsan Şahin Hoş bulduk aziz dostlar, candan selam ederim
Efkarlandı bu gönül, ziyan olur giderim
Eskiden harabeydim, şimdi daha beterim
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler......Hacaloğlu
Bir kofin yaprak için koruk eşerdi anam
Ahbin" edip tarlaya sonra taşırdı anam
Sırttan geçerdi hepsi yorgun düşerdi anam
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Osman Şahin..
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İhsan Şahin Şelek ipi var idi, dört deste ot bağlardı
Yüklenirdi rahmetli, eve iner ağlardı
Bardakta kağıt yakar, yüreğini dağlardı
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Küçüktüm ufacıktım hem "kom" yaptım hem "yayla"
Beş ineğe bakardım alakam yoktu köyle
Süte ekmek doğrardım tanışmamıştım çayla
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Osman Şahin..
Ama asıl çileyi kadınlarımız çekti
Hem çayırları kesti hem tarlaları ekti
Gurbet kurtuluş oldu zira yaşamdan bıktı
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Osman Şahin
.
Al sepeti sırtına, sabahtan kalk git Of’a
Bir kasa hamsiyi al, temizle yok ki kova
Sonra hamsi kokardı kuymak yaptığım tava
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Mustafa Terzi
“ENAM”, “ŞEHDERİL” deyip, küçük tezgâh açanlar
“BENDİKO TUZAĞINI”, bağırarak satanlar
Arasan bulamazsın, Fistan ile Keşan’lar
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mustafa Terzi.
İstemlimiz, Sinimiz var bakır kazanımız
Aratmaz eskileri, Mikdati Ozanımız
Menşur idi Mahnita bir de Ömer Bal’ımız
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mustafa Terzi
Namlı türkücü idi, Zelekalı Gül Ahmet
Kaza kurşuni ile altı baştan isabet
Vardır atışmaları, Rabbim eylesin rahmet
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Mustafa Terzi.
Şaka alayım size salı günü pazardan
Biraz katın latife,korkarsınız nazardan
Vallahi Hasan Erol duyar çıkar mezardan
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……….Tahir Bulut
Muhkem sallarım ama yumruğum kadifedir
Birini ciddi sanma,sözlerim latifedir
Değil nişanım size,en büyük hedefedır
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……..Tahir Bulut
Erkek yine erkektur,kalsa bile son tuyi
Çeket pantolon gezer,asla giymez mandoyi
Üvey evlat belleyip unutmayın Kondu'yi
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...........Tahir Bulut
Aslında kuruyoruz Çaykara müzesini
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Yazanlar öyle seçsin yazarken dizesini
Ne varsa arz eylesin eskisi tazesini
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Minziden troklostisi bir de bezirgan aşi
Şimşir godoş altında dönen değirmen taşi
Yaram kabuk bağladi biraz üstini kaşi
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler..........Tahir Bulut
Gelirdi ihtiyarlar toplanırdı çardakta
Öyle tatlı muhabbet çaylar dolu bardakta
Dedem türkü söylerdi yatar iken yatakta
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Bi kot misir geturdum doldurmaz sagonlari
Kimisini asardık süslerdi balkonları
Usta ağaç yonardi seçerduk lakonları
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Tahir Bulut
Kalandar geceleri kapılara giderdik
Tekerlemeler deyip 'kalandaris' ederdik
Meyve şeker toplardık çoğunu yolda yerdik
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Sırf evden bahset yeter gerek yoktur arsaya
"Çordah" ile "haneka"çııkarmaz "arastaya"
"Baragami" ve "bleki" üç ayak "birostiya"
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……..Osman Şahin
Daha da atamadım 'Likohanz' korkusunu
Öyle duyup inandım yapmadım sorgusunu
Unuttuk eskilerin adet ve görgüsünü
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Kondu'dan da yazalım,ayıp olmasın ona
Ayrıldı Çaykara'dan o yüzden kaldı sona
Vefasızlık yapmayıp hemen basın butona
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler.........Tahir Bulut
Tabureye korz derduk boş peteğe kavara
Derelerde yüzerduk dişlerdi subuhtera
Yorgun arkın yatani az mi bindi davara
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...........Tahir Bulut...
Sunni ayrılılıktır o hiç fark yok aramızda
"Kondu" baş köşededir gönül coğrafyamızda
Geleneklerimiz de bir töre ve harsımızda
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Osman Şahin..
Kerendi eğe 'lakon' çayır keserdik çayır
Hayat hep meşakkatli göremedik bir hayır
Geride kalanları Yüce Rabbim sen kayır
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Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Mikdat Bal
“Likarba”sı “fuska”sı, “mamula”nın asması
Kızlar fistan giyerdi, İngilizin basması
Büyükler konuşunca, küçüklerin susması
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Mutfağa giremedik, bakamadık taslara
“”gügüm”den “kafeka”ya, paslara bak paslara
“Ham”ları bitirmeden, hemen girdik “Has”lara
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Biraz geç kaldık diye başlamayın yaslara
Azıcık atıştırıp derman verdim kaslara
Daha sıra gelmedi 'Felek'lere 'Nas'lara
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...........Tahir Bulut
“Kremul”un çengelleri, sacayağın ayağı
“Pleki”de pişen ekmek, lezzetlidir bayağı
Ocak “kalam”ı vardı, onla yerdim dayağı
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
'Elham'ı bitirmeden geçmeyelim 'Yasin'a
Üstad bu hiç uyar mi havası havasına
Şira yapar kor bizi pekmezin tavasına
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...........Tahir Bulut...
“Kukuli” sahanları, “kutal” ile kaşığı
“Haneka” da görürdük, “caranbula”ışığı
Var mıdır benim gibi, çaykara’nın aşığı
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Lahana kofisini hatırlayan var mıdır
Ona o tadı veren açlık mıdır kar mıdır
Kuzinenin yanında 'Ğuli' yemek kar mıdır
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler…….Mikdat Bal
El aldım Miktadi’den öyle çıktım huzura
Zannetmeyin beleşten, geldim kondum hazıra
Sürc-ü lisan ettiysem, bakmayınız kusura
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Tarlalara giderdik 'Ğoncila' deşirirdik
Selilerin altında patades pişirirdik
İsten simsiyah olup gülmekten yaşarırdık
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Mikdat Bal
İnsanda kusur bulmak bizim ne haddimize
Sonra kötü söylerler tam yedi ceddimize
Yeni madde katalım yazılan maddemize
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler............Tahir Bulut...
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"Biz da olari deyruk" derdi rahmetli Kazım
Elbet yazılanları tekrar etmemek lazım
Nazmiye bulur herhal tekrarlara bir çözüm
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………..Osman Şahin..
Öyle bir eser olsun herkes kendini bulsun
Gelecek nesillere bizden hatıra kalsın
Kültürü eksik olan buradan gelsin alsın
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Mikdat Bal
Aranızda olmaktan, şeref duydum haz duydum
Şairlik muradımdır, hemen Ustama uydum
İzin varsa şimdilik, noktayı burada koydum
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……Hacaloğlu
Alirıza Uzuner bakanlık yapmış idi
Sizde deyin falancı dekanlık yapmış idi
Nenem kendir eğerek urganlık yapmış idi
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Ey şair! dağarcıkta ne varsa ortaya ser
Soğanlı dağı eser,ne taş kalır ne eser
Eserine hor bakan bindiği dalı keser
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...Tahir Bulut
Sorayım size bir şey neye derlerdi "zuzaç"
Ortaokul yılları hem susuz geçti hem aç
Tutmazdı zuzac'umuz gene de ederduk maç
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Osman Şahin..
İlim ve siyasette nice yıldızımız var
Yad edilecek nice kahraman gazimiz var
Her alanda ne her yerde ne güzel mazimiz var
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler…………..Mikdat Bal
Sordun bize ey Osman acaba nedir zuzac
Don bağıdır bilesin olursa iki kulaç
Onun sayesindendir görünmüyor mazalac
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Bakanlar Müftüoğlu, Ali Rıza Uzuner..
Dekan deme üstadım onlara kalmaz ki yer
Osman sana bir anda onnbeş tane rektör der
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler............Osman Şahin..
Kulak verip yazayım Üstad senin çağrına
Dikmen vurdu yumruğu ideali uğruna
Böyle kahramanları halk basmaz mı bağrına
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler.............Tahir Bulut...
Bildin soruyu ustam don bağı idi zuzaç
Yalnız parantezi aç ne olaki "mazalaç"
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Eczanede görmüştüm vardı öyle bir ilaç
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Osman Şahin..
Her akşam başka başka yerlerde buluşurdu
Bir kutu kurabiye takımlar oluşurdu
Fincanda kaybedenler masrafı bölüşürdü
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler.........Mikdat Bal
Tek tek saymaya kalksam kafi gelmez rakamlar
Adını unuttuğum valiler kaymakamlar
Çaykaralı doludur ülkede üst makamlar
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler............Tahir Bulut...
Tahta sofralar vardı,herkeste yoktu sini
Öyle iştahla yerdum,lahana kofisini
Bir gün ağırdı karnum,okudum tövbesini
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………..Abdurrahim Er
Öyle bir şey olsun ki 'gugul'u da geçelim
Birini bulacaksak bu sayfadan seçelim
İnternet alınına yeni alan açalım
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
Yaylalara çıkardık çoluk çocuk yaz başı
Kurban olduğum köyüm altındı dağı taşı
Şimdi hep ıssız kalmış her taraf dolmuş 'caşi'
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
Açılırdı merğalar,süpür ha yaprakları
Ne zorlukla taşırdık,kukulli kofinlari
Bazan kayar düşerdum,öperdum toprakları
Her an akluma vurur,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Namlı kabadayının kodanoğlu soyadı
Ceket yelek giyerdi,köstekli de saati
Kodanoğun Ahmet'den öğrendik itaati
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...........Tahir Bulut...
Kime desem derdimi,kime anlatsam meram
Mazi sergi serdi mi derine düşer yaram
Her halde yolculuk var; yan yanıyor sigaram
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler.............Tahir Bulut...
'Hacan bi gız gacacak yan basar ayağini'
Tahir yorildi artuk duymuşum ciyağini
Umarım yarın yine sürdürür kıyağını
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler…………Mikdat Bal
Güzel koliva olur,misirun doliları
Tarlanun dört yanına,anamun folillari
Ahbini özel idi,unutamam onlari
Her an akluma vurur,ey gidi eski günler……..Abdurrahim Er
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Burdan çağırıyorum,sesim sana vardı mı
Söylediklerim seni sarmadı mı sardı mı
Ancak bu kadar olur bir Oflunun yardımı
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler.........Tahir Bulut
Kremulde kara gügüm,fokur fokur kaynardı
Kaynama kayde gibi,abdurrahim oynardı
Kimse görmesun diye,hep kapıya bakardi
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Yolculuk var dediniz parolayı verdiniz
Yak bir sigara daha son raddeye erdiniz
Sağol var ol yoldaşım umarım yok derdiniz
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler..........Mikdat Bal
Rahmetli oflu hasan eserdi 50' lerde
Çok haberleri olmuş eski gazetelerde
Sağolsun Zeki babam saklamış küpürlerde
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler............Erdal Üstünbaş
Emrindeyiz Üstadım,senin elinde yular
Senin elinde erir sabun gibi kaygılar
Sonra yine yazarım,hepinize saygılar
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler……..Tahir Bulut
Ondan Ofluyum derdi bazı Çaykaralılar
İstanbula gidince o bahtı karalılar
Korkudan öyle derdi halbuki buralılar
Her an aklıma vurur, ey gidi eski günler.........Mikdat Bal
Her Salı Çaykarada pazarı kurardiler
Aşık Mustafa Bal'ı’ oturup dinlerdiler
Akşam anlaturdiler ninenelere dedeler
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Birda vardi ziğoyir gençler takılurdiler
Zaman geçururdiler geceye kalurdiler
Karanlığın içinden birebir gelurdiler
Her an akluma vurur ey gidi eski günler……..Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Tahtadan arabaya Gorgorastan binerdim
Üşenmezdim çocuktum Çaykaraya inerdim
Omuzuma alarak eve geri dönerdim
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Mikdat Bal
O Oflu Hasan denen aslında Zenoludur
Bayburt Cilansor'unda köklüdür, binalıdır
Kaldı babadan yetim,çok dertli analıdır
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...Tahir Bulut...
Çok aksiydim çocukken yol üstünde dururdum
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Bana bir şey diyene sapan ile vururdum
Herkesin üzerine saldırırdım yürürdüm
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler..........Mikdat Bal
Kom havası başkadur,çayırlarda gezerduk
Planyalanmış tahtayı,kızak eder binerduk
Suratlı gitsun diye,sığır poku surerduk
Her an akluma vurur,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Yayladan ninem beni yoğurtla gönderirdi
Verdiği tereyağı köye kadar erirdi
Hep yollarda kalırdım yoğurtta kabarırdı
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler........Mikdat Bal
Pekenun üzerinde otururdu hacılar
Keçe ile uyurken bit pire miyancilar
Sahtar gadeni ile yıkanırdı purdular
Her an akluma vurur ey gidi eski günler……….Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Başka şairler vardı solaklı vadisinden
Kabarmaz sular artık korkmayın debisinden
Yazmayan ayıp eder isterim hepisinden
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………..Osman Şahin..
Aslı hiç muhim değil muhim olan lakabı
Onun adını duyan sakınırdı ikabı
Herkes Oflu diyormuş öyle açılmış kapı
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler...........Mikdat Bal
Bir de haırlıyorum yüzümde yaraları
Fukaralık diz boyu yok sabun paraları
Anam kafamda kırar bitleri "ftiraları"
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……....Osman Şahin
Ne idi o günlerum,nasıl edeyim tarif
Zifiri karanlıkta,gider beklerdum kalif
Birkeresi koyverdum,durumum oldu pasif
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler………..Abdurrahim Er
Bir zamalar okulda verilirdi süt tozu
Ne yağ vardı ne de tat içerdik kuzu kuzu
Öğretmenler o zaman nasıl döverdi bizi
Her an aklıma vurur,ey gidi eski günler...........Mikdat Bal
Nice hürafeler var kara kedi mesela
Ona rastlandığında çatılırmış bir bela
Bardi bağırdığında beklenirdi es-sela
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler..........Mikdat Bal
Kırklanmadan dışarı çıkanlar çarpılırmış
Çocuklar doğar doğmaz saçları kırpılırmış
Tütsüler yapılırmış tuzla un serpilirmiş
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Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler………
Aç karnında kuko'yu duyanlar yenilirmiş
O sene bir kırkınlık olacak denilirmiş
Böyle inanmış herkes bu böyle bilinirmiş
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler.......... Mikdat Bal
Kısa süre içinde yazdık 300 dörtlüğü
İşte budur vadinin cömertliği mertliği
Fıkra tadında olur görüntüsü sertliği
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……....Osman Şahin
Toparlasın Nazmiye, bakalım neler yazdık
Tabiri caiz ise, iğneyle kuyu kazdık
Usul usul durduk mu, yoksa ki hemen azdık
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler..........Hacaloğlu
Bir kitap olacakki Çaykarayı tanıtsın
Devam et Osman dostum içinde bir anıtsın
Bu günler bilinmezsen istikbalde kanıtsın
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler........Mikdat Bal
Islatılıp ekmekler serilirdi toz şeker
Hortumlar eğritilir olurdu sana teker
kartonlar kıç altında kayılır birer birer
Her an aklıma vurur hey gidi eski günler…….Erdal Üstünbaş
'Aklıma vurur' sözü hiç hoşuma gitmedi
Aklıma düşer olsun henüz şiir bitmedi
Düzenleyecek idim buna vaktim yetmedi
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler...........Mikdat Bal
Geçen günler bir daha, artık geri gelmezler
“O kayış” neler çekti, yeni nesil bilmezler
Bıyık altı sırıtır, bizim gibi gülmezler
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler…….Hacaloğlu
Kurumamış misiri,ocağa dizerdiler
Ocağun dumanından,kap kara olurdiler
Sorardum büyüklere,furnikodur derdiler
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler…………Abdurrahim Er
Kabak verdi tadını, söyleyeyim ben onu
İrşad eyle üstadım, yok mudur başka konu
Amacından sapmadan, “kovrilos” eyle sonu
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler…….Hacaloğlu
Daha çok var yazacak bağırmadı ki kuko
Ne hoşot yastık döşek ne dedik forodiko
Makara iğne vardı yoktu nakış ve piko
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Osman Şahin..
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Mikdati 'Düşer' dedi,siz yazarsunuz 'Vurur'
Habu yazduğunuzdan bilsen nasıl çıldurur
Nenemun sanduğunda liralar çil çil durur
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler........Tahir Bulut
"Kanav" ekerdi anam "kendirini" sarardı
Sığaraydı "kuncisi" içerdik ne sarardı
Ahanda size cinas bıyıklarım sarardı
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……Osman Şahin..
Keserdik ifteriler,bağlardık dutam dutam
Bulut açıl güneşten,ifteriyi kurutam
Döşeğimdi ifteri kokardım buram buram
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler……….Abdurrahim Er
Son dörtlük gelsin artık adınızı ekleyin
Bu konu kapanmıştır yenisini bekleyin
Mikdati der burayı arasıra yoklayın
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
İbame forodiko unutmişuk garmana
Birda vardi ğaytani ivolonofigana
Hemde püsküllü idi trikons ördürdi bana
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler…….....Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Erken kapandı konu daha neler ederduk
Yeni doğan bebeği dağar ile bezlerduk
Saraybağı altına ne çok çirlar sererduk
Her an akluma vurur ey gidi eski günler………....Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Geçti ömür tükendi, boşa geçti o günler
Bilmem ki neden oldu, beni seçti o günler
Kör hızarda ömrümü, kesti biçti o günler
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler…….Hacaloğlu
Osman yeni başladı ne kesersun hızını
Kırdun kemençesini telsuz braktun sazını
Aldurmadun garibe çocukluğun hazzını
Her an düşer akluma ey gidi eski günler…….Osman Şahin..
Mikdati vur der vurur; düşün derse düşeriz
Misk tadında bir ozan, biz yağında pişeriz
Tarihin yaprağını birer birer eşeriz
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler…..Erdal Üstünbaş..
Kurbanlari keserduk eti ipe dizerduk
Bir tarafta inderler iyice temizlerduk
Kurur ocak başında sonra yemek ederduk
Her an akluma vrur ey gidi eski günler………..Nazmiye Yazıcı Şair Yazar
Haçan ki bağırırdım inlerdi kıran dağı
Sesim yankı yapardı sarardı kaççalaği
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Kaşıklayarak yerdim annem yaptığı yağı
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Bayram Dokgöz
Sabahun ezanilan kalkar yola girerduk
Toplar pali purtiyi yaylaya yol alurduk
Turkiler diye diye siğirlari surerduk
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Bayram Dokgöz
İrgatlığa giderdik omuza vurup beli
Biz tarlayi bellerdık kızlar kirardı voli
Bazen dua ederdik yağsa şimdi bi doli
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Bayram Dokgöz
Ey gidi Şurli amca deleğane ekseris
Sokadohor eskiden her köyden abo is is
Şurdan her biri olur avudo hiç ekseris
Her an akluma vurur ey gidi eski günler……….Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Enan yaşamiş furno ebefanen o gece
Erokse sovromoban eyendone bilmece
Evoksane donlapar ehuyev hece hece
Her an akluma vurur ey gidi eski günler……….Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Bizim köyün bakkalı rahmetli Salih çavuş
Koşardık top peşine, derdi ki kavuş, kavuş.
Anlatırdı askerden korkardı ondan koğuş
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………….Bayram Dokgöz
Yaban adami gece ormanda bağirurdi
Meğer muhaye imiş söverdi savururdi
Acirdum fukaraya yüreğum ağururdi
Her an akluma düşer eygidi eski günler……..Necati Gedik
Abdurrahim yarama niye açarsın gedik
Akşama kadar oynar; 'birdirbir' 'tikki' 'fodik'
'Buram buram'kokmazduk; sidik kokarduk sidik
Her an aklıma düşer,hey gidi eski günler... …Tahir Bulut
Gönderirdi ormana,sanki anamuz muhtar
Bir omuzda kondaril birinde pazamahtar
Gizliden sarandere uydururduk anahtar
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler.......Tahir Bulut...
Ben de katıldım size,sorsananız ne diye
Baktım tüm sermayemi yükledim mi kediye
Olsun Oflu Tahir'den Çaykara'ya hediye
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler........Tahir Bulut...
Kimse yalnız kalmazdı,vardı arayıp soran
Yalancı pek bulunmaz,çoktu sözünde duran
Birbirinizi asla aldatmayın der Kur'an
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler...........İrfan Bayazıtoğlu
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Sarık sarılır başa,ortasındadur fesi
Büyüklerun yanında,zor alurduk nefesi
Beyganamun belinden,hiç düşmezdi kesesi
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Namı kısır efendi,onda var idi mizan
Her günün beş vaktinde,evden verurdi ezan
Sesida çok gür idi,duyardı oni fizan
Her an aklıma düşer,ey gidi geçen günler……….Abdurrahim Er
Sanki Çaykaralılar redbull içip canlanmış
Bir eksiğimiz var derdim, o da abim irfanmış
Lakin yenisi lazım bu sayfada kapanmış
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler…….Erdal Üstünbaş
Geç kalmışım galiba kapanıyormuş sayfa,
Bir eksik bendim meğer,burada cümle tayfa,
Hasretim lahmacuna,künefe,kadayıfa
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler............İrfan Bayazıtoğlu
Yazışma yerlerimiz burası mı olacak
Sitemize yazalım zira canlı kalacak
Burası belli olmaz elbet bir gün solacak
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler! ......Ismail Ibrahim Yavuz.
Davet eyleduğumde bu uşaklar yoğidi
Şimdi teşrif ettiler ama malez soğudi
Yine de devam edin doldurmaya kağidi
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler…….Osman Şahin..
Bir zamanlar diyerek başlar genelde sohbet
Çoğunlukla eskiler gelir biraz daha sabret
Çökünce hele birde hüzün dolu bir kasvet
Her an aklıma düşer Ey gidi eski günler……….Fatih Kasım Şahin
Elli beş yıl öncesi,okula yoktu ilgi
Üç sınıf bir arada,gene alurduk bilgi
Yalardum parmağumi,ederdum oni silgi
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Son tahlilde gördük ki daha yazacak çok da
Yazmayanlar da yazsın ondan koymadık nokta
Kızan küsen olmasun hem kalmayalım hakta
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler............Osman Şahin..
Bana ise hitabın sevgili İhsan Şahin
Mikdattan sürgün yedim Tiflise çıktı tayin
Dedi yazmaya devam konuyu tırtıklayın
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Osman Şahin.
.
Eskiden geyilurdi elde örme kazaklar
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Şur un sahalarinda top oynardi uşaklar
Şimdi ki gençler kofti nerde eski kuşaklar
Heran aklıma düşer ey gidi eski günler………Erdal Üstünbaş
Erdal Üstünbaş ''Ayu gördüm'' oynarduk Ramazan geceleri
Fişlerden oğrenurduk kelime, heceleri
Neşeyle çevirurduk hortom dan çemberleri
Her an akluma duşer ey gidi eski günler……….Erdal Üstünbaş
Özlerim caykaramın yaylasını komunu
Hic aklımdan cıkmıyor mısır ekmek somunu
Bir türlü unutamam kurkuruclar komunu
Her an akluma duşer ey gidi eski günler………Dursun Bayazitoglu
"Özlerim caykaramın yaylasını komunu
Hic aklımdan cıkmıyor mısır ekmek somunu
Bir türlü unutamam kurkuruclar komunu
Her an akluma duşer ey gidi eski günler…………"Dursun Bayazıtoğlu
Yağmur fazla yağdı mı çimenler ıslanırdı
Yamaç olan çayırdan mallar yuvarlanırdı
Bıçak bulursan eğer hayvan boğazlanırdı
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mustafa Terzi
Eni geniş olurdu ahşap evin duvarı
Zemin bulunmadı mı yan yatar palavarı
Yorulur hiç durmazdı ağaç hızarcıları
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……….Mustafa Terzi.
Ah babam Salih Usta, çok evler yaptı köye
Atölye yok o zaman asıl kambur, rendeye
Bir rahat yatamadı evindeki pekeye
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……….Mustafa Terzi.
İçten yığma yapılır, dışarıdan dolmadır
Ocaklar kesme taştan, o evler antikadır
Şimdi sahipsiz gibi çatısı açıktadır
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Mustafa Terzi.
Aşanada dururduk,ocak akşamdan yanar
Gelin kapı dibinde,yanan ocağa bakar
Meçlisi terk ederken,geri vitese takar
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler…….Abdurrahim Er
Kontrol edecek idim yazdığım dörtlüklerim
Kukular sayfasında çok senden çektiklerim
Biraz anlayış göster gözde yok gözlüklerim
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……… Mustafa Terzi.
Gözlerin Şahin olsun Osman emice gibi
Ölçüp biç hayatını Mustafa Terzi gibi
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Şeker gibi adam ol ozan Mikdat Bal gibi
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Erdal Üstünbaş
Bayramlık elbiseyle yatıp da sabahlardık
Hamdolsun düne göre var herkeste bir varlık
Gurbetteyim,garibim,girer içime darlık
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler...........İrfan Bayazıtoğlu
Cami duvarlarinda işkebil yuvalari
İnce çubuklar ile eşerduk oralari
Kaçamayan sokulur şişerdi kafalari
Her an akluma düşer ey gidi eski günler…….Erdal Üstünbaş
Yazalım memleketin ahvalinden halinden
Herkes bir katkı versin ne gelirse elinden
Fıkra hikaye yazın yöremizin dilinden
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal.
Yazın düz yazı olsun muhim olan olaydır
Şiire çevirmemiz çok basit hem kolaydır
Sözcüklerle uğraşmak şairlere halaydır
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal.
Neler neler yaşadım, bak bu hale şaşarım.
Daha hala anamın, çorbasıyla yaşarım.
Karadeniz'e sığmam, his doluyum taşarım.
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Fatih Kasım Şahin
Düşmeyesin darlığa acımasızdır hayat
Bezergan ekmekleri olurdu bayat bayat
Bir de mısır ekmeği sanki bana serenat
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Erdal Üstünbaş...
Kalkıp da hep anlatma bezergan aşı bana
Anlatta öğrenelim zincirli taşı bana
Çevreyi tabiatı baharı kışı bana
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal.
Konumuz Of boğazı değil senin boğazın
Çıkınız şu mutfaktan dağı taşları yazın
Kihanı bellemeyi biraz da tarla kazın
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……Mikdat Bal.
Ne oldu Şahinlere nerdedir Bulut Tahir
Mideler dolmuş ise biraz görelim zahir
Hangi tekerlemeyle yola girerdi nahir
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal.
‘Tsıtsıla’ Kesme: diye bir şey duydunuz mu siz
Tarakla keserlerdi bunu saydınız mı siz
Ya ‘tsim’ neydi listeye alıp koydunuz mu siz
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ehdro havitson diye bir etkinlik daha var
Yağmurlar çok olunca toplanır bütün çıvar
İnanca göre bundan yiyen yağmuru kovar
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler…….Mikdat Bal.
Kömür tuz koyarlardı çocuğun beşiğine
Oturmak günah imiş kapının eşiğine
Gece tırnak kesilmez lambanın ışığına
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Düşen düştüğü yere tükürmesi adetmiş
Acı su hekim suyu hastalığa medetmiş
Ah gidi o cehalet bize neler ödetmiş
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Salı günü yolculuk uğursuz sayılırdı
Çocukların köbeği camiye koyulurdu
İki bayram arası nikah mı kıyılırdı?
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
İnşallah bu günlerde yapacağız bayramı
Hazırlandı bıçaklar,keseceğuk kurbanı
Çaykaram bu ülkeye,verdi cumhur başkanı
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler………..Abdurrahim Er
Cayirlarii verirdik cobana yariliga
Yerdiller lahànlari giriyorduk darliga
Otlatti koyunlari hemide mezarliga
Ey gidi eski gunler yine geldi aklima……….Dursun Bayazitoglu
Mart ayinda fintiklar tomurcuklar verirdi
Koyunlarin yaninda kecilerde gelirdi
Dogum yapar koyular kuzulari olurdu
Yine geldi aklima ey giti eski günler……….Dursun Bayazitoglu
Yente camisinde bir yatır var öyle derler
Ziyaret ediliyor böyle hayali yerler
Çocuğa kalmak için gidip dua ederler
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Mikdat Bal.
Köyde kanunlar vardı,yazılurdi levhaya
Yanlış yapana ceza,vurulur falakaya
Herkese uygulanur,bakılmaz fiyakaya
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler……….Abdurrahim Er
Bir de Paçanda vardır bu mezarın tıpkısı
Gidip tavaf ederler kimsenin yok tepkisi
Kazsalar belki çıkar o yatanın şapkası
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Arpa corbasi yerdik sanki sifa verirdi
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Merelezim ekmegi ayri bir tat verirdi
Misir ekmegi yogurt hebisine beteldi
Yine geldi aklima ey gidi eski günler………..Dursun Bayazitoglu
Dağdan odunlar gelir,kaveya yapulurdi
Yeni gelin olanlar,hemen marazlanurdi
Ararduk cincileri,okuyup üflenurdi
Her an akluma düşer,,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Bir şiir yazacaksan önce karnını doyur
İhtiyacını gider sonra meydana buyur
Yoksa aklın yemekte şiirde kalmaz hayır
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Plekilerde piserti misir ekmek kizdirma
Genclik bunlari bilmez onlrada darilma
Kece ile yorgana hanekada sarilma
Yine dustu aklima ey gidi eski günler………Dursun Bayazitoglu
Tütsü diye bir şeyi ahırda yakardiler
Buldukları bir nalı kapıya takardiler
Gelinler odalardan tersine çıkardiler
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal.
Köyümün camisinde,sakallı şerifumuz
Alacaktılar onu,vermedi mabedumuz
Sanki debrem var gibi,sallanmış o camemuz
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler…….Abdurrahim Er
İnsan kanatsuz kuştur ipsuz sapsuz dolaşur
İşkenaz’da yazlanur yaylalara ulaşur
Kurdini kırmak için belalara bulaşur
Her an akluma düşer ey gidi eski günler…………Mikdat Bal.
Biraz önce anlattık hürafe inançları
Büyük vebali vardır kandırırsak gençleri
Okkalı söz yazalım açalım bilinçleri
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Çaykarada çalıştım,sene altmışlar idi
Rahmi beyle efiya,oranun güli idi
Nasıl bitti bu ömür,eygidida eygidi
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler……….Abdurrahim Er
Caykarada calisdim derenîn kenarinda
Ne kadar taşlar ordum istinat duvarında
Cok voltalar atmışdım caykara bulvarında
Yine aklıma duştü eygıdi eski günler……….Dursun Bayazitoglu
Caykarada okudum inönü lisesinde
Pansıyonda kalırdık kadahor mahlesınde
İnan cok keyf alırdım matematık dersinde
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Yıne geldi aklıma eygıdi eski günler………..Dursun Bayazitoglu
Dikenlikler içinden geçerken çizilirdim
Boyumdan büyük kofin altında ezilirdim
Koruğa gide gele terden hep sızılırdım
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Bayram Dokgöz
Komşunun elmasına çıktım okul çıkışı
Doldurdum hep koynuma ham ile olmamışı
Yakaladılar beni aldım başıma işi
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Bayram Dokgöz
Taş ile düzlenirdi gazozun kapakları
Daireyle bellenir oyunun sınırları
Kapakları vuranlar toplar hasılatları
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Erdal Üstünbaş
Her mevsim farklı oyun şenlenir mahalleler
Kışın ''pes'' oynanırdı yazın çıkar gülleler
Parasına top oynar bizden büyük abiler
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler……….Erdal Üstünbaş
Komun kapılarının açardık süserini
Kolu komşu şenlerdi yaz başı evlerini
Hiçbir şey dolduramaz o günlerin yerini
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Bayram Dokgöz
Taşıyıp odunları yığar idik kapıya
Sonrada birer, birer eder idik kaviya
Çalışırdık durmadan imrenerek arıya
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……….Bayram Dokgöz
Çikilmasın deyine,tedbiri alurdiler
Armutun gövdesine,dikenler sarardiler
Üsteluk üzerine,fuşkiyi serpertiler
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler………..Abdurrahim Er
Dağları bayırları, özlüyorum komları,
Sallanan tırpanlarla, oluşan o şarları,
Alimizde orakla, dağıtırdık onları
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler………..Zihni Yüce
Ev yanar köy üşüşür,söndürmeye yangını
Sönmezki bağlasanda,değermenun harkını
Kimi döner sırtını,kızdırırdı gıçını
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Kırktan az kuple yazan şairliği kalmasın! ! ! !
Mustafa Terzi onu tutuklasın salmasın
Osmana haber verin sakın geri kalmasın
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Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Mikdat Bal..
Hani nerede kalmış o yüksekten uçanlar
Burada çok iş kalmış geri gelsin kaçanlar
Hani nerededirler rekordan söz açanlar
Her an aklıma vurur ey gidi eski günler………Mikdat Bal..
Kışın ıssızdır evler, mahalleler gariptir,
Geçmez yollardan kimse, kalanlar muzdariptir
Badika yollarımız, yosunlaşmış kayıptır,
Har an aklıma vurur, ey gidi eski günler……….Zihni Yüce
Eski ismi "Kadahor" şimdi Çaykara ismi
Hala kadohor derler ama bu gayrı resmi
Yazacak çok şeyler var anlatıldı bir kısmı
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Solaklıyla Gorgoras çayları çağlar boyu
Taşların arasından akar Çaykara Suyu
Bundandır ismi öyle, taşlar kara ve koyu
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Her tarafı yemyeşil fındığı var çayı var
Kayalıktır bir çok yer inlerinde ayı var
Karşı beri bakışan kırk bir pare köyü var
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Mikdat Bal.
İlçe turizm yönünden şanslıdır havası hoş
İlçede bunalırsan dağlara yaylaya koş
Her tarafa yol gider artık kalmadı yokuş
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Mikdat Bal.
Taşkıranla Uzungöl misafirsiz günü yok
Paris, Londra, Roma’nın onlar kadar ünü yok
Daha çok çalışmalı yükselmenin sonu yok
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler…………..Mikdat Bal.
Hafta günü Kadohor, tak tak sesler dinlerdi,
Bakır sahan siniler, ne güzel süslenirdi,
Bakırcı Mehmet Ali, sanatkarın piriydi,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler ………Zihni Yüce
Doğası çok güzeldir gelenler menun kalır
Çaykara balı diye kavanozla bal alır
O kadar mutlu döner gelen bir daha gelir
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler…………..Mikdat Bal
Üsdat en uzun destan biter mi kolay kolay
Zankos" olmuştum bir gün sahanda yoktu kalay
Guinnes kitabında olsun bu eser olay
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Osman Şahin..
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Ataköy Kasabası Şinektir eski adı
O kadar Şirin bir yer sanki semanın katı
Eksik olmaz şineğin dillerden asla yadı
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal.
Baktım hiç üşenmeden yazarsınız ebedi
Bu destan kitap değil oldu ansiklopeti
Getirip dök folila yok mu ahbin sepeti
Har an aklıma düşer,ey gidi eski günler...........Tahir Bulut...
Hani nerde şairler çıkmıyor ki sesleri
Çektiler bir kaç nara kesilmiş nefesleri
Biri yazsın köyleri biri ansın 'HES'leri
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Para neydi bilmezdik değiş-tokuş ederdik
Kabak çekirdeğiyle tereyağı satardık
Aldığımız parayı "starofay"a öderdik
Her an aklımöa düşer ey gidi eski günler…….Osman Şahin..
Uzasın diyen kaçmış burada yazan kaç'mış
Anladım ki Çaykara Mikdati'ye muhtaçmış
Osman Şahin bir kaç gün biraz yüksekten uçmuş
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……………Mikdat Bal.
İnek yağı satardık, dahasını katardık,
Kabak çekirdeğinin, ğaşilini yapardık,
Lazut hoşotlarının, döşeğine yatardık,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler…………Zihni Yüce
İmece yap foliza elbet yardım ederler
Hayırlı işe herkes seve seve giderler
Ama bu bir eserdir ona öyle mi derler
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Umarım tüm şairler anlattı muradını
Tekrar tekrar üstüne kabak verdi tadını
Bitirelim bir yerde, Üstad koysun adını
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler...........Tahir Bulut.
İki karış bir sumuç, bu Çaykara destanı
Oğluk üstünde güzel, filtikozun fistani
Artık gelmişiz sona, vekil eyle Mestan’ı
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……………………….Hacaloğlu
Zihni geldi ya ustam inan ondan ötürü
Şakoğliyle beraber vardır 40 lık motoru
Tüm sayfayı verelim ikisine götürü
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler............Osman Şahin..
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Kırk yamaya sararduk,delikli bir kuruşu
Şölene dönüşürdü,çaykara kurtuluşu
Beynume yer etmiştir,gaziler yürüyüşü
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Saman yığınlarından, dayama yastıkları,
Kendirin liflerinden, anamın kırnapları,
Nakış nakış kilimler, dokuyan ustaları,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler……….Zihni Yüce
Kurtuluş bayramına,akın ederdi köyler
Çaykara ortasına,denirdi vay beniler
Allahım rahmet etsin,yok oldu o nesiller
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler……..Abdurrahim Er
Forodiko ustası, rahmetli benim anam,
Kendir ipini alıp, masuraya dolamam,
Tezgahtan keten çıkar, gömlek olur bir temam,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler………Zihni Yüce
Daha değinilmeyen çok konu çok kavram var
Kertel var prasefter var bereketli kavran var
Katıksız "zakotayı" ye de biraz kıvran var
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler…………Osman Şahin..
Anam kilim dokurdu,tahta idi tezkahı
Koyun postlarının,menşurdu nemazgahı
Ne zaman geçti rabbim,bu kadar yıllar sahi
Her an aklıma düşerey gidi eski günler…………..Abdurrahim Er
Çarık yapardı anam, keçinin derisinden,
Kenarları süslerdi,yine kendi cinsinden,
Bağlaması olurdu, kendir ipliklerinden.
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler……….Zihni Yüce
Ömür bitti tükendi, artık gelmişiz sona
Maziye destan yazdık, can kattık sanki cana
Memnun oldum haz aldım, keder yok benden yana
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……………………….Hacaloğlu
Hiç kurtuluş yok idi,başında peştemaldan
Tükenmez moda idi,dipten kırmalı fistan
İğnelik belde durur,görünürdü bir uçtan
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler……….Abdurrahim Er
Gördünüz mü ne güzel yazışıyor aşıklar
İnceden doğrayalım gelen nesil kaşıklar
Ufuklarını açsın saçtığımız ışıklar
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Mikdat Bal.
Oğluği yan bağlardı, hele de kızlarımız,
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Kom ve yayla yolunda, kemençe sazlarımız,
İşmar eder dururdi, bizum sevdalarumuz
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Zihni Yüce
HAYIFLANMANIN YOKTUR ARTIK HİÇBİR DEĞERİ
VAKİT DOLUNCA BAŞLAR SONSUZ YOLUN SAFERİ
NE ÇAREKİ ÖMÜRDEN GİDEN GELMİYOR GERİ
HERAN AKLIMA DÜŞER EYGİDİ ESKİ GÜNLER…………Ali Güven
Tadında kalsın derim, maksadı hasil oldu
Sayfalar doldu taştı, yazanlar asil oldu
Ahengi bozulmadı, güzel bir fasıl oldu
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler…………Hacaloğlu
Horasan kuşağıydı, büyük anne merağı,
Anne konu etmişse, alırdı her uşağı,
Bazen de giderildi, gelinlerin merağı,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler…..Zihni Yüce
Giderdum koruklara,sepetika arkama
Gena bakardı kızlar,olmayan fiyakama
Çakardum işmarumi,derdiler anakama
Her an aklıma düşer,ey gidi eski günler………Abdurrahim Er
Lillahil fatihayla, bitirelim bu işi
Başka konular ile, geçiririz bu kışı
Ustadan izin aldım, aha da çektim fişi
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler…………Hacaloğlu
Kalmadı o lezzetle yapılan muhabbetler
Gaz lambası altında paylaşılırdı dertler
Şimdi sohbet yerini işgal eyledi çetler
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Ali Güven
.
Ogene-i Ulyanın yeni adı Karaçam
Ogene-i Süfla’nın ilk adı Sarılıçam
Şimdiki adı Köknar öyle değil mi hocam
Her an aklımadüşer ey gidi eski günler……….Mikdat Bal
O tarla bellemeler, terleme inlemeler,
Komşularla el ele, ey gidi imeceler,
Yemek sahnelerinde, o şakalar gülmeler,
Her an aklıma düşeri, ey gidi eski günler……..Zihni Yüce
Onu biz pek bilmeyiz soralım bir bilene
Buna cevap verecek kalmadı yaşlı nine
İnmeye gerek var mı bu işin derinine
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Ali Güven
2500 dörtlük konulmuş idi hedef
Çeyreğini yazmadan havlu attık malesef
Şur'un şair Şahini ederim sana esef.
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Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Osman Şahin..
Bir fatiha azgelir,okuyalım yasini
İhsanım okurmisun,üç tane ihlasini
Miktad ustadım yapsın,bu işin duasini
Her an aklıma düşer,eygidi eski günler….....Abdurrahim Er
Üç ihlas bir Fatiha, dua ile bağladık
Tadında kalsın dedik, ittifakı sağladık
Güzel şeyler paylaştık, yürekleri dağladık
Her an akluma düşer,ey gidi eski günler…………Hacaloğlu
Yeter bu kadar yeter yazanlara teşekkür
Buraya emek veren ozanlara teşekkür
Ortak akıl ve fikir, izanlara teşekkür
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……….Mikdat Bal.
Söz verip te döneni bizde koyarlar defe
Sabır ve sebat lazım varmak için hedefe
Yaşlanır ise vücut sırtta taşımaz küfe
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Ali Güven
Erenler ne dersiniz, ancak yazdım azını,
Daha doyum olmadı, içtiniz şırasını,
Bırakında sileyim, bu özlemim pasını,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski gnler………Zihni Yüce
Bak daha yeni geldi gardaşum Ali Güven..
Büyük karlar yağardı biz de yapardık "ğuvan"
Ahşap yayıklar vardı ona da derdik "zruvan"
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………..Osman Şahin...
İlk başta bu mevzu ya çok hızlı başladınız
Takatiniz yetmedi galiba yaşlandınız
Yoksa gaz mı tükendi niçin yavaşladınız
Her an aklıma düşer eygidi eski günler………..Ali Güven
Sayfasını beğendim sevdim Ali Güveni
Teklif gönderdim ona belki onaylar beni
Bir de kabul etmezsen Ali yakarum seni
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……….Osman Şahin...
Hoş sefa getirdiniz benden yaşlı gencimiz
Ali bey kardeşimiz geçmiştir gençliğimiz
Nerde o günlerimiz hane büyüklerimiz
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……….Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Ali Güven bu sözün, bilmem ki nedir özün,
Ben bahar ayındayım, sen dersin geldi güzün,
İnşallah üç taş ile, tamamlanır o düzün,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler……….Zihni Yüce
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Boş konuşma ey Ali hesaplı at sözleri
Bir iki mısra yazdın ne zannnettin bizleri
Burada yazdığımız cepte tütün tozları
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……..Mikdat Bal
Kimseden ses çıkmıyor neden erken sustunuz
İyice bir örtünün üşümesin üstünüz
Uykuya nakil yapıp ilişiği kestiniz
Her an aklıma düşer eygidi eski günler………Ali Güven
Ben selamı söyledim bu ara çoktur derdim
Nasıl gülerim alttan ağabim söylemedim
Eyvah yandi burası dönüp de gidemedim
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Nazmiye Yazıcı Şair Yazar..
Aha geldi Nazmiye, bizi alır seriye,
Dermanlarım kesilir, kalacağım geriye,
Atışma ustasıdır, bağlayacak vergiye,
Her an aklıma düşer, ey gidi eski günler……..Zihni Yüce
Ali Güven neyundur ey Nazmiye desana
Kızluk soyadundandur herhal en abesena
Kumaşı sağlamdur ya gerisini hasona
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Osman Şahin..
Yirminci asrın sonu yenik düştük zamana
Yara aldık yürekten muhtaç olduk dermana
Dün yada tüm nimetler tahsis edilse bana
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler……….Ali Güven
Desem tanimam oni kenardan inan bana
Kaç senedur görmedum uksero dolesana
Emicemun oğlidur bola bikam kastana
Her an akluma düşer ey gidi eski günler………Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Alimo emiloses konuyu eçiroses
Avundoyen debiçes çarçeno en deplekses
Ehpason sema meros dero ekoçinises
Her an akluma düşer ey gidi eski günler…….Nazmiye Yazıcı Şair Yazar...
Ados senden büyüktür üsteluk da er kişi
Kestaneyi o aldı sana verdi kumuşi
Tanımadı dahaden Osman Bedinomuşi
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Osman Şahin..
Gelda alma seriye dönüp baktum geriye
Komları supururduk çalidan süpürgeye
Armutları toplayıp koyardık hemençeye
Her an aklıma düşer ey gidi eski günler………Nazmiye Yazıcı Şair Yazar..
.
Bunlar neden yazıldı açın başka bir bölüm
Böyle devam ederse şiire gelir ölüm
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Çekiniz kalemleri etmeyin bana zulüm
Her an aklıma gelir ey gidi eski günler………Mikdat Bal
Dert etme şair dostum yakın kurban bayrami
Posti astuk köşeye şen olsun barakami
Kuruturlar orada eskisi olur skamni (kormi)
Her an akluma gelur ey gidi eski günler……….Nazmiye Yazıcı Şair Yazar.
Mikdat Bal
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a-Trafik kazaları Dilekçe
Sıradan hale döndü trafik kazaları!
Artık bu canavarla mücadele şart olmuş!
Kimse umursamıyor yazılan cezaları
Kurallara uyan yok kanunsuzluk dert olmuş!
Aracı baktırtmadan hâlâ sürüşler son gaz!
Yönetim ve denetim, yok denecek kadar az!
Şoför artık korkmuyor ‘yaz diyor yazarsan yaz’
O da yazmış, zavallı üç gün sonra tart olmuş!
İlaç, içkiden sonra uyuşukluk, durgunluk,
Hatalı sollamalar, sinirlilik, gerginlik
Aşırı hız, fazla yük, uykusuzluk, yorgunluk
Trafik magandası niyetleri art olmuş
Bu kadar ucuz mudur ölenlerin canları?
Devlet gerçek anlamda korusa ya onları?
Sakatlıklar, ölümler yerde kalır kanları
Bunlar öyle kurban ki kesilmeden murt olmuş!
En ufak bir olayda, bakanlar toplanıyor!
Başka olaylar için, her şey hesaplanıyor!
Bu milletin bağrına bıçaklar saplanıyor!
Vah zavallı insanım ağlayan hep yurt olmuş
Bu bir nevi terördür devlet buna son versin
Yol yapmak çok güzel de bir de buna yön versin!
Der Mikdadi istemem vatandaşım can versin
Haddimi aşmamışsam yorumum pek sert olmuş!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-trt’ye İsyanım var
Kutu mudur, kanal mıdır?
Bu ne biçim muamele?
Gerçek midir, sanal mıdır?
Bu ne biçim muamele?
Seyirciye saygısı yok
Küser diye kaygısı yok!
Hassas değil, duygusu yok!
Bu ne biçim muamele?
Dilimizi bozan da o!
Yanlış sözler yazan da o!
Taşan da o, azan da o!
Bu ne biçim muamele?
‘Anişkoymuş’ anaları!
Öyle diyor danaları!
Kir taşıyor vanaları
Bu ne biçim muamele?
Özeti bir saat tutar!
Nasıl olsa millet yutar!
Reklamında yalan satar!
Bu ne biçim muamele?
Seviyesi düşük dizi
Nasıl temsil etsin bizi
Fakir oğlan zengin kızı
Bu ne biçim muamele?
Bazıları güzel ama
O da seni bağlar cama!
Özet, reklam bir muamma!
Bu ne biçim muamele?
Der Mikdadi bıktım artık
Tepem attı çıktım artık
başka yere baktım artık
Bu ne biçim muamele
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Attığın Taşa Bakar İbrahim Coşar'ın 'Bilemem' şiirine atfen
Fikirler yanlış olmaz, hemfikir olmasan da
İşte ondan sonrası yaptığın işe bakar
İnat edip bu yüzden yerinde kalmasan da
Varılır mı bir yere nasıl gidişe bakar
Fikirler asla ölmez ne zorla ne de şerle
İnsanlar ölebilir hatta bir olur yerle
Dilediğin kadar yaz, istediğince gürle
Darılır mı insanlar attığın taşa bakar
Bir yere saplanırsın başkasını dışlarsın
Karşında ki insanı ne hak ile haşlarsın
Kendi fikrin doğru mu, başkasını taşlarsın
Yarılır mı başları, kafaya başa bakar
Hoşgörü çok önemli, bu olmayınca olmaz
İyi geçinmek lazım bu dünya bize kalmaz
Çoğu zaman atılan taşlar hedefi bulmaz
Vurulur mu bu hedef attığın kuşa bakar
Mikdat Bal
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a-Tuzaklara Dikkat!
Tuzakları vardır sanal âlemin!
Tıklayanı olma pişman olursun!
Kurbanı olursun kahpe kalemin
Yoklayanı olma pişman olursun!
Öyle şey derler ki iftira gibi
Paylaşırken sanki muhtıra gibi
Bir levha içinde hatıra gibi
Saklayanı olma pişman olursun!
O meçhul zatlarla el ele verip
Gözlerin kapalı sayfaya girip
Yorum yazıp onu haklı gösterip
Aklayanı olma pişman olursun!
Sürekli gözetir sürekli bakar
Gafil bir anında selamı çakar
Aman dikkatli ol canını yakar
Ekleyeni olma pişman olursun!
Bunların varlığı gam, hüzün keder
Tanırmışsın gibi muziplik eder
Görüşmek üzere deyip de gider
Bekleyeni olma pişman olursun!
Karşında kur yapar bir kahpe dölü
Tepeden tırnağa hep fitne dolu
Uzatır kahveyi, uzatır gülü
Koklayanı olma pişman olursun!
Sakın deme sakın ne var ki bunda
Agah ol bin türlü hile var onda
Zaten kayıp ettin girdiğin anda
Haklayanı olma pişman olursun!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Türk’üm dedim gururla!
Pasaport, kimliğim, cibiliyetim
Soruldukça Türk’üm dedim gururla!
Beş para etmezmiş kabiliyetim
Yerildikçe Türk’üm dedim gururla!
Baştan yanlış ettim ele hicretle
Tez elden çökersin zaten hasretle
En ağır işlere en az ücretle!
Sürüldükçe, Türk’üm dedim gururla!
Hakkımı yediler nice zulümle
Oynayıp durdular ana dilimle
Kendi kimliğime iki elimle
Sarıldıkça, Türk’üm dedim gururla!
Sarıldım mecburi kendi özüme
Belki gülersiniz garip sözüme
Türk ayıpmış gibi her gün yüzüme
Vuruldukça, Türk’üm dedim gururla!
Gizledim yaramı hem utancımı
Hiç kimse bilemez gönül sancımı
Sineme çekerek bütün hıncımı
Gerildikçe, Türk’üm dedim gururla!
Fark etmez Samsun’lu ya da Konya’lı
Ya çarşaflı derler ya takunyalı
Sanki başka mahluk başka dünyalı
Görüldükçe, Türk’üm dedim gururla!
Ne arayan oldu ne de sordular
Ne de halimize kafa yordular
Almancı dediler soğuk durdular
Kırıldıkça, Türk’üm dedim gururla!
Elimden tutanım olmadı benim
Yaşıyorsam vadem dolmadı benim
Takatim, mecalim kalmadı benim
Yoruldukça, Türk’üm dedim gururla!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur!
Türk’ün Türk! ten başka dostu yoktur, slogan değil
Bu gerçektir, anlaşılsın, ırkçı söylem görünür!
Öyle değil, asla değil, kardeşim buna eğil
Gerçeklerden, çevresinden gafil olan sürünür!
İçimizde ajanlar var onu dindar sanırsın
Azıcık dikkat edersen sözlerinden tanırsın
Hemen tehle imkan verme sakın deme anırsın
Yoksa şeyh olup da çıkar arkasından yürünür
Yaklaşırlar sahtekarlar ırkçılığı yererek
Seni pasif etmek için yanlış fetva vererek
Cehresini sahtekarlar renkten renge girerek
Bukalemun gibi boyar maskelere bürünür
Başka ırkı kötüleyip kendinin öven başka!
Yalnız ırkı, rengi için öldürüp döven başka!
Üstünlük taslamak başka, kendine güven başka!
Kendi halkını sevmeden Ülke nasıl korunur?
Ülkemiz sahipsiz değil ona kurban oluruz
Gerekirse vatan için çekinmeden ölürüz
Gücümüzü bu milletin imanında buluruz
Zalimlerin karşısında etten duvar örünür
Der Mikdadi aldatmasın profesör olmaları,
Hatta bazı çevrelerde itibar bulmaları!
Uyanarak seçmeliyiz armuttan elmaları
Unutmayın şarlatanlar içimizde barınır!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Türkçe haykırır
Bakü’den Tuna’ya ayak izleri
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Lehçenin, şivenin tatlı sözleri
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Özbekistan, Kırgız kardeşim benim
Cananım ciğerim, sırdaşım benim
Aynı soy, aynı boy, ırktaşım benim
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Birdir kültürleri birdir dilleri
Birbirine bezer bütün halleri
Aynı millet başka, başka illeri
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Tarihi simalar nurani yüzler
Onların yolundan yürüyen bizler
Ahmet Yesevi’den hikmetli sözler
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Kahraman Şeyh şamil Dağıstanlıdır
Hatırası bizde hala canlıdır
Türk’ün her safhası anlı şanlıdır
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Özümüz, sözümüz, izimiz bizim
Gözümüz, yüzümüz, pozumuz bizim
Sazımız, nazımız, yazımız bizim
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Ayıramaz bizi yüz yıllar çağlar
O kadar güçlü ki bizdeki bağlar
Bir sevgi seli ki yürekler dağlar
Türk'ün varlığını Türkçe haykırır
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Türkçe konuşalım türkçe!
Oynanmasın lisanımla
Oynanmasın insanımla
Gece gündüz her anım la
Meşgalemdir gündüz gece
Her kelime hece hece
Türkçe konuşalım Türkçe
İki dil iki insanmış
Bazıları böyle sanmış
Biri Hans biri Hasanmış
Biri cüce biri yüce
Adam gibi Türk ol önce
Türkçe konuşalım Türkçe
Türkçe benim anadilim
Yok olmasın dilim dilim
Canım,cananım, sevgilim
Hem manaca hem şekilce
Denebilir hangi dilce?
Türkçe konuşalım Türkçe
Türkçe benim anadilim
Sahip çıktım sana dilim
Gönlüm senden yana dilim
Dinle, kültürüm iç ice
Kayıp eden hâli nice
Türkçe konuşalım Türkçe
Mikdat der ki sanat dilim
Din, kültüre kanat dilim
Bir çoğuna inat dilim
Önce Türkçe, sonra Türkçe
Savunurum seni Türkçe
Türkçe konuşalım Türkçe!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Türkçemize sahip çıkarsan!
Yavrum Türkçemize sahip çıkarsan
Atanı anlarsın bu yeter sana
Tarihine coğrafyana bakarsan
Hatanı anlarsın bu yeter sana
Dilini bilmezsen kalırsın fensiz
Okuduğun tarih yazılır sensiz
Bu vatan uğruna, nice kefensiz
Yatanı anlarsın bu yeter sana
Tanırsın iyiyle, şerlerimizi
Tanırsın satılmış körlerimizi
Değersiz gösterip, yerlerimizi
Satanı anlarsın bu yeter sana
Türkçemize sahip çıkarsak bizler
Türkçeyi anlayan her şeyi izler
Yabancı terimler, anlamsız sözler
Katanı anlarsın bu yeter sana
Ruhuyla hisseder, dilin erbabı
Ruhsuz kalanların budur esbabı
İlaç diye, diye zehirli hapı
Yutanı anlarsın bu yeter sana
Dili unutmanın, çoktur illeti
Yabancı dil bilen neyi halletti
Ülkemde yaşayıp başka milleti
Tutanı anlarsın bu yeter sana
İki dil bilenler iki insanmış
Yılanın dili çift, acep ne sanmış!
Yıkılmak istenen, din ve vicdanmış
Çatanı anlarsın bu yeter sana
Mikdadî. dil gider, din takip eder
Dilsiz mahluk gibi olursun heder
Bütün güzel şeyler peşinden gider
Cüdanı anlarsın bu yeter sana
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Türkiye de kitap okuyan azmış
Türkiye de kitap okuyan az’mış
Önüne geçenler bir şeyler yazmış
Okuyanı ya sapıtmış ya azmış
Bilirseniz yazın Allah aşkına
Manasını sözün, Allah aşkına
Okunacak kitap yazın okunsun
Hiç fark etmez şuna buna dokunsun
İster yansın, ister üşüsün donsun
Gerçekleri yazın Allah aşkına
Bu müşkülü çözün Allah aşkına
Az mı bizim tarih fermanlarımız?
Kültürel birikim, harmanlarımız!
Hani nerde bizim romanlarımız?
Biraz bizden yazın Allah aşkına
Bilmezseniz düzün, Allah aşkına
Edebiyat, ebedi yat olmasın!
Tercümeden kimse kitap almasın
Bu meydanlar kargalara kalmasın
Aydınlarım yazın Allah aşkına
Bu oyunu bozun Allah aşkına
Mikdadî der hep hazıra gidildi
Elin kültürü tercüme edildi
Bizim olan ne varsa terk edildi
Artık bizden yazın Allah aşkına
Türk’tür senin özün, Allah aşkına
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Türklerin dikkatine:
Almanya’da yaşayan Türklerin dikkatine:
Hainlere oy verip bir daha azdırmayın!
Köpek doyduğu yerin şaşmam sadakatine
Hesap sorun ne olur bizi de üzdürmeyin!
Utanılacak bir şey önemsiz görmeyiniz
Demokrasi maval’ı ileri sürmeyiniz
Onlara tercihli oy Türk diye vermeyiniz
Öyle Türk olmaz olsun ağzımı bozdurmayın!
Türk’e tercih ettiler Ermeni’yi Almanı
Baksana takmadılar senin meyus olmanı
Vakti gelmiş onlardan desteğini salmanı
Onlar artık satılmış omuzda gezdirmeyin!
Der Mikdadî tavrınız bir ukdedir içimde
Topyekûn hesap sorun bir daha ki seçimde
Öyle bir tokat atın yakışır bir biçimde
Bana böyle taşlama bir daha yazdırmayın!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Uçtu ne çare!
Uçurdum elimden gençlik kuşumu
Zaman akıp gitti geçti ne çare
Kabusa çevirdim ömür düşümü
Zaman çekip gitti biçti ne çare
Saç sakal ağardı döküldü dişler
Gönlümü doldurdu hayaller düşler
Veresiye kaldı olacak işler
Zaman takıp gitti uçtu ne çare
Zaman mı öldürdüm, o mu öldürdü?
Gaflete dalanlar çile doldurdu
Ah, bu deli gönlüm yine güldürdü
Zaman bakıp gitti kaçtı ne çare
Hep istikbal dedim güne bakmadım
Gaflet otelinde kaldım bıkmadım
Ömür sermayeme sahip çıkmadım
Zaman yakıp gitti saçtı ne çare
Neler kayıp ettim neler yok ettim
Acılar içinde ömür tükettim
Dünyanın kahrını boşa yük ettim
Zaman ekip gitti göçtü ne çare
Mikdadî yazarsın hep yan yana
Sıhhat ve afiyet minnettir cana
Bir kase şerbeti şimdi de sana
Zaman döküp gitti içti ne çare!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Unut çare bulasın
Vefasız insan için değmez hecenin teki
Okusa gülüp geçer unut çare bulasın
Deli divane eder senin çektiğin ne ki?
Kendine cümbüş seçer unut çare bulasın
Nerde eski sevdalar arda kalan haydası
Şimdiki sevgililer ayrı çalar gaydası
Tek taraflı sevginin görülmedi faydası
İnsana kefen biçer unut çare bulasın
Gerçekte âşık olan gözleri hep suludur
Aşkın verdiği elem her elemden uludur
Seven de sevmeyen de Allah’ın bir kuludur
Dünyadan bir gün göçer unut çare bulasın
Der Mikdadî âşıklar bükülüp kıvrılırken
Kuru bir yaprak gibi gayesiz savrulurken
Mecnun olup çöllerde yanıp da kavrulurken
Göz yaşlarından içer unut çare bulasın
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Unutma!
Köşe bucak yurt dönmüştü çöplüğe
Pislik dolu alanları unutma!
Karaborsa iğnesinden ipliğe
Kuyruklarda ölenleri unutma!
Tahrik edip vurdurdular gençleri
Birbirine kırdırdılar gençleri
Son raddeye vardırdılar gençleri
Sağ ve sola bölenleri unutma!
Güvenliğin geçilmezdi yanından
Beslendiler bu milletin kanından
İnsanları bıktırdılar canından
Vahşet dehşet salanları unutma!
Parsellenmiş yurdumun her yalısı
Çıkagelmiş bir IMF delisi
Sanki adam Amerika valisi
Bir fermanla gelenleri unutma!
Devalüasyon bir canavar gibiydi
Hedefleri vatandaşın cebiydi
Yaptıkları ihanetin dibiydi
Saat başı çalanları unutma!
Faizlerin üç rakamlı hanesi
Hırsızlığın işlenmiş her nanesi
Soyulmuştu yirmi iki tanesi
Bankalarda talanları unutma!
Der Mikdadî bakışımız uçuktu!
Eczaneler perişandı göçüktü!
Hastaneler zenginlere açıktı!
İçimizde yılanları unutma!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Uşağım 81.
Meşru yoldan çalışıp kazanmaktır görevin
Hem üret, hem de tüket artanı sat uşağum!
Helal olan şeylere uzanmaktır görevin
Helali haramı bil, helalden tat uşağum!
Tehlikeye düşürme kendini göre, göre!
Gençliğini de yaşa keyfini süre, süre
Tembellik edip yatma işe boş vere, vere!
Geceni gündüz etme, vaktinde yat uşağum!
Seni büyütüverdim gözümün nuru diye
Bildiğimi öğrettim izimden yürü diye
Gönlüm razı gelir mi kuruyup çürü diye
İlerde lazım olur sözümü tut uşağum!
Hayat gerçek vakıa sanal değil düş değil
Gençlik elinden kaçar, uçar gider kuş değil
Bana baksan görürsün dediklerim boş değil
Ders alıp, tecrübene tecrübe kat uşağum!
Hesabını iyi tut zararının karının
Gününü gün eyleme meçhul iken yarının
Kim bilir belki yarın daha çoktur sorunun!
Atacağın adımı temkinli at uşağum!
Der Mikdadi emelim öğüdümü dinlersin
Baba olduğun zaman sözlerimi anlarsın
Dilerim uyanıp da haylazlığı sonlarsın
Hayat dikenli yoldur dikkatli git uşağum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Uşağum 100.
Başarıya ulaşır çalışıp didinenler!
Çalıştıkça anlarsın, çalış uşağum çalış!
Karanlıkta da yürür bir ışık edinenler
Geliştikçe anlarsın, geliş uşağum geliş!
Bu güne düşen notlar yarına ışık olur
Bilgisi eksik olan, ilgisi düşük olur
Okumayı sevenler yurduna aşık olur!
Alıştıkça anlarsın alış uşağum alış!
Güce güç katmak için çalışmamız gerekli
Maddî ve manevî güç seni kılar yürekli
Nefis yatmayı diler, sen onunla sürekli
Çeliştikçe anlarsın, çeliş uşağum çeliş!
El emeği göz nuru en değerli varlığın
Zengin olamazsan da olmaz malî darlığın
Gelirsin bilenlerle üstesinden zorluğun
Buluştukça anlarsın, buluş uşağum buluş!
Hatadan sakınanlar iyi ölçer ve tartar
İlk adımı doğru at istikbalini kurtar!
Sevgi, tecrübe, bilgi paylaşıldıkça artar
Bölüştükçe anlarsın, bölüş uşağum bölüş!
Mikdadi öğüt verir kendi yararın için!
Senin de büyük çevren niçin olmasın niçin
Bir tebessüm kâfidir insanlarla hoş geçin
Gülüştükçe anlarsın, gülüş uşağum gülüş!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Uşağum 101.
Çifti terkederek Tek’e yaslanma!
Tevekküle bühtan etme uşağum!
Atıl durup demir gibi paslanma!
Helâlinden çalış yatma uşağum!
Boru döşemeden, açmadan kuyu
Ağzını açıp da beklersen suyu
Susuzluk çekersin bir ömür boyu
Böyle bir zilleti tatma uşağum!
Rızkına yetişir peşine düşen
Altın bulur yerin altını eşen
Armut piş demekle gördün mü pişen?
Avını vurmadan satma uşağum!
Rızık gökten yağar toprakta biter
Her cana kafidir, her cana yeter
Kul hakkı haramdır ateşten beter
Erzakına haram katma uşağum!
Akıllı sebebe sarılmalıdır
Aç kalan nefsine darılmalıdır
Şeytanın zinciri kırılmalıdır
İblisin yolunu tutma uşağum!
Mikdadî, Açları doyurmalıyız
Yoksulu düşkünü kayırmalıyız
Onların hakkını ayırmalıyız
Fakirin payını yutma uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Uşağum 102.
Erişmemiş meyveyi bu gün yiyip içenler
Sebzeyi tarlasında yetişmeden biçenler
Geliri fersah fersah giderini geçenler
Taksit taksit alanlar istikbalini satar!
Böylesi iflah olmaz batar uşağum batar
Ot gibi hayat yaşar ne okur ne didinir!
Çalışıp çabalamaz duyduğuyla yetinir
Biliyorum sanırken yanlış bilgi edinir
Taksit taksit bilenler her bir zokayı yutar
Böylesi iflah olmaz batar uşağum batar
Kendine bir yol çizer okuyarak burcunu
Hiç düşünmeden alır defeciden harcını
Ödeyemediğinde tanzim eder borcunu
Taksit taksit silenler faize faiz katar
Böylesi iflah olmaz batar uşağum batar
Haylazlığı tutup da birde oynarsa kumar
Kaybedeceği kesin bu ahmak neyi umar?
Elinden çıkıyorsa gideri tomar tomar
Taksit taksit salanlar hesabı yanlış tutar
Böylesi iflah olmaz batar uşağum batar
Bir çıkmaza düşüp de yolunu şaşırırsa
Helal haram bakmayıp mideyi şişirirse
Tırtıklamak kastıyla bir şeyler aşırırsa
Taksit taksit yolanlar hapiste bile yatar
Böylesi iflah olmaz batar uşağum batar
Mikdadi öğüt verir ders alınsa sözünden
Okuyan kurtulurdu keder tasa hüzünden
Peşin peşin ağlayıp ettikkleri yüzünden
Taksit taksit gülenler, ettiklerini çatar
Böylesi iflah olmaz batar uşağum batar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-uşağum 103.
Uşağum 103.
Şerre sabır şerre rıza demektir
Titre, kükre, kendine gel, uşağum!
Bilinçlenmek, cihat, gaza demektir
Titre, kükre, kendine dön, uşağum!
Türk’ün, Türk’ten başka dostu olamaz
Domuz gönü, namaz postu olamaz
Bu cenk çetin, ayak üstü olamaz
Titre, kükre, kendine dön uşağum!
Kanma sakın, asla hiç bir yalana
Hele, hele, düşmanla bir olana
Fırsat verme bu milleti yolana
Titre, kükre, kendine dön, uşağum!
Üç beş sülük, üç beş tane asalak
Bir kaç gafil, birkaç satılmış salak
Dünya gelse bizi edemez helak
Titre, kükre, kendine dön, uşağum!
Vatan bizim, toprak bizim, şan bizim
Şehit bizim, gazi bizim, kan bizim
Uyanacak, dirilecek an bizim
Titre, kükre, kendine dön, uşağum!
Alnın açık, kafan dimdik, ilerle
Hadi durma ileri çık, ilerle
Şu gaflet otelini yık, ilerle
Titre, kükre, kendine dön, uşağum!
Sen varsın ya, isterse dünya gelsin
Eğer Türk’sen sen dünya ya bedelsin
Mikdadi der gafiller böyle bilsin
Titre, kükre, kendine dön, uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Uşağum 33.
Öyle miskin miskin gezip dolaşma
Çalışanı kimse yermez uşağum!
Sen sen ol da kimse ile dalaşma
İtler bile, sana ürmez uşağum!
Çevrem geniş diye kalkıp övünme
Dostlarım çok deyip sakın güvenme
Düşersen bir derde artık dövünme
Kimse sana selâm vermez uşağum!
Denemek istersen anlat derdini
O zaman anlarsın namert, merdini
Dost sandığın döner sana ardını
Artık daha seni görmez uşağum!
Hakaretler eder bu da yetmezse
Derdini ne bilsin gelip gitmezse
Günler geçer evde duman tütmezse
Ölsen bile gelip girmez uşağum!
Hatırlarsın beni bir gün ölünce
Geç kalırsın artık başa gelince
Üzülürsün sana eller gülünce
Şimdi buna aklın ermez uşağum
Mikdadî der uyan dönüş anidir
Halalinden çalış Allah Ganidir
Dünyada ne varsa her şey fanidir
Ebedi hiç bir şey sürmez uşağum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Uşağum 54.
Ne idin bak ne oldun, kafanı yormalısın!
Bu gününü yermeden, dünününe bak uşağum!
Etrafında oynanan oyunu görmelisin
Akşam vakti girmeden, günününe bak uşağum
Umudunu kesenler, dipsiz kuyuda yiter
Kim kendine dönerse karamsarlığı biter
Peygamberin övgüsü, sana şan şeref yeter
Eli üstün görmeden, ünününe bak uşağum
Sahip çık ananene, kültürüne, örfüne
Aldanma alfabenin bir iki üç harfine
AB-D/e diyenlerin, boş sözleri sarfına
Yanlış bir iz sürmeden, yönüne bak uşağum
Uyumak yakışmıyor işin var hadi davran!
Halin yamandır yavrum, kim ister böyle kıvran
Her şey aslına döner, böyle sürmez bu devran
Sabrın sona ermeden, sonununa bak uşağum
Zamanla her şey mümkün tutarsın baş köşeyi
Metin ol sabırlı ol, başarırsın her şeyi
İçin yansa da bile eksik etme neşeyi
Asabını germeden,tonuna bak uşağum
Mikdatî, Sözümü tut, sen varsın istikbalde
Vatan sana emenet, koruyasın her halde!
Tepende dalgalansın, ay-yıldız, üç hilâl de
Bir zayiat vermeden, önününe bak uşağum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-uşağum 59.
Uşağum 59.
İnsanın baş düşmanı el değil kendisidir
Eline sahip çık ki kurtulasın uşağum
Uyansa görecek ki nefsi efendisidir
Beline sahip çık ki kurtulasın uşağum
Tatlı sözlü olmalı kimse sevmez takozu
Muhabbeti öldürür dedikodu sakızı
Yok olur ihtilafın yüzde doksan dokuzu
Diline sahip çık ki kurtulasın uşağum
Aç olan mide değil, doymak bilmeyen gözdür
Gösteriş Müslüman’a yakışmayan bir pozdur
Tasarruflu yaşayış nübüvvet’ten bir cüzdür
Malına sahip çık ki kurtulasın uşağum
Kapalı kutu olma gönlünü herkese aç
Herhangi bir konuda ifrat ve tefritten kaç
Kendini unutmadan etrafına ışık saç
Dölüne sahip çık ki kurtulasın uşağum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-uşağum 64. 5 uyak + redif
Gönlü saygı ve sevgi, içtenlikle direnen
Kişi olup yazarsan girişin canlı olur
Mütevazı bir tavır, kasılmaktan yerinen
Huşu dolup yazarsan görüşün şanlı olur
İlham diye bekleme aleme evrene bak
İnsanları incele haline tavrına bak
Etraf çok önemlidir arkadaş çevrene bak
Keşi silip çizersen duruşun denli olur
Şairle uğraşırsan elbet kayıp edersin
Şeytan peşine takar peşi sıra gidersin
Büyüklere hürmet et, sakın ayıp söz dersin
Taşı çalıp ezersen vuruşun kanlı olur
İki gün sonra ölür, sakın yazma güncele
Bu bir yaşam tarzıdır bu işini öncele
Her gün bir iki saat şiirleri incele
İşi salıp uzarsan kırışın zanlı olur
Uzun yol kat edilir gitsen de karış karış
Ne Akifsin ne Necip, onlarla etme yarış
Başarının gizemi önce kendinle barış
Beşi bulup bozarsan kuruşun tınlı olur
Dedem şair babam da biraz çektim soyuma
Ne olurdu Uşağum huyun uysa huyuma
Her ortama gir ama, uyanık ol, uyuma!
Kışı bilip sezersen sarışın yünlü olur
Der Mikdati; bazısı ne kadar çamur salsa
Nice uğursuz varsa hep gelip seni bulsa
Herkesle iyi geçin taş atan bile olsa
Başı yolup kızarsan barışın günlü olur
Mikdat Bal
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A-uşağum 75.
Seni Yaradan elbet bilir içindekini!
Kötü şeyleri terk et, güzel şeyler boşlanmaz!
Necip gönlünü pak et, tutma içinde kini!
Nefret dolu kimseden, hiçbir insan hoşlanmaz!
Keş’le gezme başını sonra derde sokarsın
Güzel kokan insanla gezersen hoş kokarsın
Demircinin yanında bir yerini yakarsın
Ateşten uzak duran üstü başı haşlanmaz!
Hemfikir olmasan da efkâra hazımlı ol
Büyükleri incitme saygılı tazimli ol
Hayal ettiğin şeyi yapmaya azimli ol
İstikbal gayret ister kuruntuyla düşlenmez!
Bilirsin her bağıran değildir haklı olan
Bildiklerini öğret sır kalır saklı olan
Altmıştan sonrasını kâr sayar aklı olan
Ömür biter ve lakin gönül asla yaşlanmaz!
Fakirin hakkını ver haramla şişmeyesin
Her istek her arzunun peşine düşmeyesin
Kendine mukayyet ol haddini aşmayasın!
Eğitilen bir nefis şeytan gibi taşlanmaz!
Mikdadi, bu öğütler hepsi senin kârına
İktifa et uşağum şimdi bu kadarına
Bu günün işlerini koymayasın yarına!
Sonra’ya alışanın kalan işi başlanmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-uşağum 76.
Uhrevî ve dünyevî işlerin eşit olsun!
Birini diğerine tercih etme uşağum!
Takıldığın kişiler olgun ve reşit olsun
Serseri takımıyla çıkıp gitme uşağum!
Kaba saba olursan dövenlerin çok olur
Alâkadar olursan övenlerin çok olur
Mütevazı olursan sevenlerin çok olur
Hep alçak gönüllü ol çaka satma uşağum!
Muhabbetini bellet kalplere intişar et
Büyük küçük demeden herkese karşı ar et
Kötülüğü unutma, affetmeyi şiar et!
Düşmanın olsa bile nefret gütme uşağum!
Haricî düşmanların incedir hesapları
Dahilî maşaların serin olur sapları
Derde deva zannıyla sundukları hapları
Şekere tamah edip sakın yutma uşağum!
Ülke altüst olursa başka yurt bulamazsın
Bu devirde bu çağda bilgisiz olamazsın
Şimdi hâl böyle iken ilgisiz kalamazsın
Levhalara dikkat et yolda yitme uşağum!
Bir baltaya sap olmaz kendini aşamayan
Yarıştan men edilir elbette koşamayan
Onurunu kaybeder insanca yaşamayan
Silkelen kendine gel miskin yatma uşağum!
İnsanları azdıran arzudur, ihtirastır
Lokmanın en lezizi alın teri, mirastır
Mideyi bulandıran, kelepirle arastır
Kazancına malına haram katma uşağum!
Mikdadî’ye kulak ver her zaman doğruyu der
Mutlaka biter bu şer, kendine dönse beşer
Elinden geldiğince mazluma kol kanat ger
Zalimin tarafını asla tutma uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-uşağum 79. ….öğüt
Hoş seda bırakanlar hayırla yâd edilir,
O halde güzel işler yap uşağum olmaz mı?
Rahmet ile anılır ruhları şad edilir
Öncelikle Allah’a tap uşağum olmaz mı?
Eğer cahil kalırsan marabasın, kölesin
Oku öğren adam ol, istikbalde gülesin
Hikmet her Müslümanın yitiğidir bilesin!
Her nerede bulursan kap uşağum olmaz mı?
Alimler eser verip asırlarca yaşarlar
Birer meşale olup gönüllerde ışırlar
Aklını kullananlar izlerinden koşarlar
Ağyar öğretileri tep uşağum olmaz mı?
Oyna eğlen zinde kal, er gençliğin tadına
Zemin hazırlamadan feleğin tokadına
Verdiğim öğütleri yapabilme adına
Serseri dostlarından, kop uşağum olmaz mı?
Düzenli yaşamayı angarya saysan bile
Tekrar, tekrar tövbe et söz verip caysan bile
Dur! , ilerleme yanlış yollara kaysan bile
Hemen en doğru yola, sap uşağum olmaz mı?
Der Mikdadi evladım insanım gaf ederim
Bazen gerekiyor da iğneli laf ederim
Canımsın ciğerimsin sürekli affederim
Al babanın elini öp uşağum olmaz mı?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-uşağum 80. ….öğüt
Azim ve sebat göster hayatın her anında
Hiçbir işi imkansız sanmayasın uşağum!
Bir düşersen kimseyi, bulamazsın yanında
Dar gününde yanında onmayasın uşağum!
İyi gününde seni çok olur sayıp seven
Bu güzel bir şey ancak yalnız kendine güven
Ayrıca bulunur da seni takdirle öven
Hepsi kaçar, derdini anmayasın uşağım!
Yerinde bir değersin kendini küçük görme
Seni aşan işlerin altına sakın girme
Kıskançlığa yol açar gösterişe yer verme
Uçup da çürük dala konmayasın uşağum!
Ahlakî fazilettir sözünün eri olmak
Müslüman’ın vasfıdır vefalı biri olmak
Hıyanetten sakınıp kesinkes beri olmak
Müminin şiarıdır yanmayasın uşağum!
Ahenk içinde olsun amelin, özün, sözün
Bir açık verdiğinde kızarır, kalmaz yüzün
Kışa hazırlanırken yan yatma yazın, güzün
Yakıtın hazır olsun donmayasın uşağum!
Dış görünüş aldatır cübbesi sakalı var
İnsanların kurdu var tilkisi çakalı var
Der Mikdadi çoğunun uydurma makalı var
Her duyduğun yalana kanmayasın uşağum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-uşağum 82. -hırsızlarHırsızlar içimizde, aman dikkat et aman!
Her bir taşın altından çıkıyorlar uşağum!
Hırsızı iyi tanı uyanık ol her zaman!
Saf insana kafayı takıyorlar uşağum!
Güzellikle yaklaşıp rolünü iyi yapar
Elinde avucunda neyin var ise kapar
Bin türlü maskesi var sanırsın Hakka tapar
Duyasın diye dua okuyorlar uşağum!
O kadar çeşitli ki hırsızlığın yolları
Evinden gelip çalmaz paraları pulları
Eksik, çürük, hileli kalitesiz malları
El çabukluğu ile kakıyorlar uşağum!
Hiç kimse kestiremez bu işin ortasını
Attırırlar kafanın bazen sigortasını
Pişirebilmek için bir tek yumurtasını
Bir evi, bir yuvayı yakıyorlar uşağum!
Ahlâkî kaideler bağlamıyor kendini
Onda zerresi de yok ne insanî ne dinî
İçten içe canavar dış görünüş medenî
An gelir melül, melül bakıyorlar uşağum!
Der Mikdadi agah ol zaafını kullanır
Elektronik şantajlar ta uzaktan yollanır
Türlü hileler ile üzerine çullanır
Hesabından paranı çekiyorlar uşağum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Uşağum 84.
Her gördüğün hata senin itham etmek çok kolay
Araştırma ey uşağum yoksa pişman olursun!
Suç benimdir, ya da senin kesindir var bir olay
Karıştırma ey uşağum yoksa pişman olursun!
Görsen kendi cürümünü başkasının görmezdin
Yazar iken yorumunu hiç kimseyi germezdin
Düzeltirdin durumunu insanları yermezdin
Soruşturma ey uşağum yoksa pişman olursun!
Nefis alçak, şeytan deni, karşındaki aynadır
Meylettirir şerre seni gazap ile kaynatır
Melun iblis seni beni parmağında oynatır
Veriştirme ey uşağum yoksa pişman olursun!
Şeytan her dem kuyu eşer gafil düşer içine
Çıkmayanlar yanar pişer erir hiçi hiçine
Sınavdadır beni beşer iradesi, gücü ne?
Yarıştırma ey uşağum yoksa pişman olursun!
Bulandırma temiz suyu bilemezsin sonucu!
Ne gafil ol ne de uyu yakalarsın son ucu
Kötü huyla iyi huyu sakın olma sunucu!
Vuruşturma ey uşağum yoksa pişman olursun!
Sözlerini tatlı söyle karga gibi ötme ha!
Sakın deme şöyle böyle işkembeden atma ha!
Nasihati gizli eyle ukalalık etme ha!
Kırıştırma ey uşağum yoksa pişman olursun!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Uşağum 85.
Üzme, bozma, kızma sakın! İnsanlarla hoş geçin!
Olgun, dolgun sözün olsun, kaba olma uşağum!
Etme zulüm, ölüm yakın kendi çıkarın için!
Merhamete yüzün olsun etme bulma uşağum!
Herkes ile geçinesin ülfeti alışasın
Acıyasın, acınasın, rahmetle buluşasın!
Zorbalıktan kaçınasın, vakarla dolaşasın
Mangalında közün olsun, duman salma uşağum!
Varsa elem, keder, çile boğulma gözyaşına
Gülme ele, hayır dile yoksa gelir başına!
Yapma hile, bile, bile haram katma aşına
Hep helâlde gözün olsun sakın çalma uşağum!
Bu hayatta sınanırsın notunu bilemezsin!
Kınar isen, kınanırsın çatmadan ölemezsin
Başa gelir inanırsın o zaman gülemezsin!
Birazcık da hüzün olsun, hep zevk alma uşağum!
Cahil kalan korunamaz yem olur kuşa kurda
Kirden pastan arınamaz hem burada hem orda!
Kin ile din barınamaz kavga çıkar art arda
Tatlı uysal özün olsun, nefret dolma uşağum!
Büyüklere saygı göster yanlarına girince
Ya konuş der ya da sus der konuş izin verince
Küçükler de şefkat ister yüzün gülsün görünce
Der Mikdadî kuzun olsun katı kalma uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Sırtı kalın kodoşların dikilme karşısına
Bu halinle ezilirsin, horlanırsın uşağum!
Ahi olan adım atmaz namertler çarşısına
Malına kıymet vermezler zorlanırsın uşağum!
İlgilenip karşı çıksan vahşet dehşet saçana
Kedi düşman olsa bile sahip çıkar sıçana
Rüzgâra karşı su dökme sıçratırsın paçana
Bu durumda olan olur, kirlenirsin uşağum!
Dünya şimdi peşkeş olur yavşaklara bitlere
Rüşvet verip satın alır villa kurar sitlere
Heyecana kapılarak taş atarsan itlere
Onlar hepsi sahiplidir hırlanırsın uşağum!
El âlemle meşgul olma kendi işini hallet
Zorbaların baskısından neler çekmiş bu millet
Şu adaletsiz dünyada susmak ne büyük zillet
Biliyorum kanın kaynar arlanırsın uşağum!
Herkes gibi çarpıklığa bozulup kızar isen
Cüretkâr bir yorum yapıp zalimi bozar isen!
Eğer bir de memur olup fikrini yazar isen
İstemediğin bir yere fırlanırsın uşağum!
Bana gözükme görevden tırsıp da kaçacaksan!
Der Mikdadî kaçma derim adalet saçacaksan
Durum budur yine de sen ağzını açacaksan
Ciddi mücahit olursun, nurlanırsın uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Uşağum
Zahmetin içinde rahmet gizlidir
Çalışa çalışa keşfet Uşağum!
Azimli olana ödül hızlıdır
Alışa alışa keşfet Uşağum!
Cahil insan toydur reşit değildir
İleri götüren taşıt değildir
Bilenle bilmeyen eşit değildir
Gelişe gelişe keşfet Uşağum!
Gafletten silkinip kendini kurtar
Akıllı her şeyi ölçer ve tartar
Alimle oturan tekvası artar
Buluşa buluşa keşfet Uşağum!
Ateş yutamazsan kul hakkı yeme
Öteki âlemde zordur ödeme!
Aleyh’te olsa da hiç yalan deme
Çelişe çelişe keşfet Uşağum!
Mağrurluk edeni kovar insanlar
Alçak gönüllüyü över insanlar
Çömert olanları sever insanlar
Bölüşe bölüşe keşfet Uşağum!
Mikdadî’nin sana bir ihtarıdır
Her kim uyar ise kendi kârıdır
Tebessüm kalplerin anahtarıdır
Gülüşe gülüşe keşfet Uşağum!
Oazan Mikdadî
Mikdat Bal
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Durdukça yenilenir hayatın kuralları
Cehalete vefanın âlemi yok uşağum!
İpleri gerip durur fitnenin kralları
Hâl böyleyken tufanın âlemi yok uşağum!
Bir yandan insafsızlar masumları vuruyor
Gayrisi ilgisizdir ne duyup ne görüyor
İnsanlık son deminde can çekişip duruyor
Zerre kadar sefanın âlemi yok uşağum!
Uğraşıp duracakken asrın ilimleriyle
Ruhsuz, duyarsız olduk savaş filmleriyle
Empati kuruyoruz devrin zalimleriyle
Bundan büyük cefanın âlemi yok uşağum!
Vakit geçirmek için kahveye gidiyorlar
Hayatın baharında boş amaç güdüyorlar
Oyunda rekor kırıp iftihar ediyorlar
Böylesi boş kafanın âlemi yok uşağum!
Kalbi taş kesilmişse kafası çalışmazsa
Takılır ayakları bir denge oluşmazsa
Lazım olacak kadar öğrenip alışmazsa
Ölüm yeğdir şifanın âlemi yok uşağum!
Der Mikdadi cahilin olmaz arı adabı
İhtiram nedir bilmez kaba olur hitabı
Atılan her adımın yapılmazsa hesabı
Uyursun da sofanın âlemi yok uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Asil kişiler ile dostluk kurmak hoş olur
Soysuzların her hali sıkıntıdır uşağum!
Arkadaşın aynandır herkes dengini bulur
Kötülerle dolaşmak yıkıntıdır uşağum!
Zamanla öğrenirsin hayatın kuralını
Kötü günde tanırsın dostların kralını!
Birçokları yan çizer bozarlar moralini
O anlar senin için çöküntüdür uşağum!
Hayatta hiçbir zaman eloğluna güvenme
Sevenlerim çok diye böbürlenip övünme
Seni satan olursa, feryat edip dövünme!
Onlar için üzülme döküntüdür uşağum!
Âlimin âlimi var kendini üstün görme
Aklını iyi koru sakın aptala verme
Bilgisiz olanlarla münakaşaya girme
İtiraz onlar için takıntıdır uşağum!
Dinimiz okumayı farz kıldı önem verdi
İlahî hitap ile teşvik eder her ferdi!
İhtiyacı var iken öğrenmeyenin derdi!
Ya kibirdir veyahut çekintidir uşağum!
Der Mikdadî her zaman uzak durmalı saftan
Demirin fiyatını gidip sorar sarraftan
Vaktini zayi etme Ahmak anlamaz laftan
Kazanacağın tek şey bıkıntıdır uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Hainleri kovalayıp yakala!
İzlerini sür uşağum, gün bu gün!
Gerisini bırak kurda çakala
Leşlerini ser uşağum, gün bu gün!
Uyuyanlar uyur iken uyanıp
Savaşçının renkleriyle boyanıp
Katillerin kapısına dayanıp
İnlerine gir uşağum, gün bu gün!
Dinli dinsiz her kılıfa girenin
Haşaratın yavşak hatta pirenin
Bu milletin asabını gerenin!
Defterini dür uşağum, gün bu gün!
Anlaşılan usanmaz bu piç artık
Her gördüğün yerde onu biç arık
Bu cihanda taarruza geç artık
Gözden gezden gör uşağum, gün bu gün!
Yedi düvel buçuğuyla gelsinler
Onun bunun çocuğuyla gelsinler
Büyüğüyle küçüğüyle gelsinler
Hepsine ders ver uşağum, gün bu gün!
Der Mikdadî, milletine gurursun
Düşmanların karşısında durursun
Göğsünü sen siper edip korursun
Etten duvar ör uşağum, gün bu gün!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Gözünü aç
Ey uşağum
Gafletten kaç
Ay uşağum!
Sözüm keskin
Eder teskin
Olma miskin
Duy uşağum!
Düş izime
Bak gözüme
Her sözüme
Uy uşağum!
Hayrın ola!
Tapma pula
Doğru yola
Kay uşağum!
Gönlünü aç
İtimat saç
Zulümden kaç
Cay uşağum!
Zulmü önle!
Barış din’le
Beni dinle
Toy uşağum!
İzle beni
Ol medeni
Sen bu dini
Yay uşağum
İşle hayır
Fakir kayır
Ona ayır
Pay uşağum!
Can emanet
Onu nimet
Hem ganimet
Say uşağum!
Çalma kuldan,
Temiz maldan
Helal yoldan
Doy uşağum!
Etrafı gör
Kafanı yor
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilmezsen sor
Vay uşağum!
Far yak siste
Budur liste
Hep üstüste
Koy uşağum!
Dünya fani
Ölüm ani
Nerde hani?
Soy uşağum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Uşağum 91.
Ahmak olan bir kimse övülmekten hoşlanır
Ayyaşlar da sövmekten sövülmekten hoşlanır
Eşek cinsiden ise dövülmekten hoşlanır
Dostlarını iyi seç vurulursun uşağum!
Güzel ahlâklı kimse namusludur arlıdır
Kimseyi gıybet etmez bilir ki zararlıdır
Bilenlerle dolaşan kazançlıdır karlıdır
Cahillerle dolaşma yorulursun uşağum!
Melekler lanet eder dedikodu yapana
Hatada ısrar eden bir gün düşer kapana
Sakın yoldaşlık etme doğru yoldan sapana
Arkadaşların gibi görülürsün uşağum!
Yardım edecek kişi “ister misiniz? ” sormaz
Belki de yok diyecek diye hayaller kurmaz
Mümin arıya benzer; konduğu dalı kırmaz
Kırarsan elbet sende kırılırsın uşağum!
Az konuş, az hata yap, ya sus hiç hata etme!
Vadesi dolmuş horoz gibi vakitsiz ötme
Bilmeden haddin aşıp sakın bilgiçlik gütme!
Sakın ola boş yere kurulursun uşağum!
Der Mikdadi dünyada herkes bir hedef seçer
Ulaşılmaz sanılan sabırla ele geçer
Haddini bilen insan dikkatli ölçer biçer
Gücünün yettiğinden sorulursun uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Uşağum 92. -ikiyüzlü batıUşağum 92. -ikiyüzlü batıTers davransan Avrupa’da kazara
Hapislerde çürütürler uşağum!
Hem işkence edip çeker hızara
Kor üstünde yürütürler uşağum!
Yalan hain bildiriler basılıp
Parlamento duvarında asılıp
Demokrasi havarisi kesilip
Utanmadan sırıtırlar uşağum
Türk düşmanı birkaç hain bulursa
Bu hainler yurtlarında kalırsa
Çıkarları mevzubahis olursa
Herkes ile kırıtırlar uşağum
Ne demokrat, insanlıktan çıkıp da
Sıkışınca maskeleri takıp da
Çaresizmiş gibi bize bakıp da
Kapısında sürütürler uşağum
Kalmamıştır vakarı da çapı da
Samimiyet bulunmaz bu yapıda
Sözlerine güven olmaz, kapıda
Asırlarca duruturlar uşağum
İnsanlığı arıyorken her yanda
Der Mikdadi ne ondadır ne bunda
Ellerine fırsat geçse o anda
Kökümüzü kuruturlar uşağum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Büyük imtihanın arifesinde
Oyun eğlenceye dalma uşağum!
Ne diyor kulluğun tarifesinde?
Nefsinin esiri olma uşağum!
Geçici dünyadan gelip geçerken
Ebedi aleme varıp göçerken
Varacağın yeri kendin seçerken
Biletini yanlış alma uşağum!
Yolumuz hem açık hem de izlidir
Her yasakta nice hikmet gizlidir
İçkide kumarda yıkım hızlıdır
Gül gibi sararıp solma uşağum!
Kendini bil sakın haddini aşma
Şeytanın, nefsinin peşinden koşma!
Kur’anı rehber tut yolunu şaşma!
Ona sıkı sarıl salma uşağum!
Aklını kullanan kul hakkı almaz!
Kötülük eylemez malını çalmaz
Hiç kimsenin hakkı kimsede kalmaz
Zulüm etme sende bulma uşağum!
Allah buyuruyor: İlahî metin
Rahmeti Yücedir azabı çetin!
Tefsiri böyledir birçok ayetin
Kuruntu evhamla dolma uşağum!
Der Mikdadî uyan, doğru yolda kal
Kendine dön yavrum miskinliği sal
Tövbe kapısının tokmağını çal
Acele et çok geç kalma uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mal, can, mahsul kaybı korku ve açlık
İnsana isabet eder uşağum!
Sabret de aşılsın her türlü güçlük
Üstelik azalır keder uşağum!
Çünkü isanoğlu sınavda her an
Bu konuda bizi uyarır Kur’an
Ona inananda olmaz feveran
Bilir ki değişmez kader uşağum!
Sabırlı olanlar kazançlı çıkar
Olan oldu deyip işine bakar
İsyanda bulunmaz ne yakıp yıkar
Sağduyulu bir yol güder uşağum
Kötülük yapanın peşine düşme
Devlet var polis var hududu aşma
Allah var keder yok yanıp da pişme!
Yapan bir şekilde öder uşağum!
Adaletli davran hep hakkı söyle
Allah rızasını gözet her şeyle
Önce çalış sonra tevekkül eyle
Emeklerin olmaz heder uşağum!
Der Mikdadî artık farlarını yak!
Son gaz gitme bazen levhalara bak
Çünkü iki yol var ya batıl ya Hak
Herkes menziline gider uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Sevgi, saygı hürmet, nostalcik oldu
Bunları bilenler, azdır uşağum!
Bir çok er sandığın, bir kancık oldu
Çobanın çobanı, kazdır uşağum!
Sefiller yüceldi, yüceler cüce
Dünya teslim oldu ye’cüc, me’cüce
İnsanlık biçare bu kaba güce.
Onlarda işkence, hazdır uşağum!
Zalimin zulmüne, yoktur karışan
Bu kötü gidişle, var mı barışan?
Umudu kalmamış, gençlik perişan
Gecesi gündüzü, cazdır uşağum!
Zalimler zülmüyle, sürer saltanat
İnsan tehlikede, hatta hayvanat
Akıllı sanılan, okur beyanat
Yangına döktüğü, gazdır uşağum!
Senaryoyu yazar gizli localar
Parayı verenin, düdüğü çalar
Adalet bocalar, insaf bocalar
Senin Trabzonsporun Lâzdır kardeşim
Güzel hasletlerin, hepsi satıldı
İnsafın pabucu dama atıldı
Herşeye bir hile, fesat katıldı
Bunu iyi belle, yazdır uşağum!
Vahşet, dehşet, terör, doldu şehirler
Doğada ki güller, şimdi zehirler
Yağcılıktan geri, kalmaz şairler
Geri kalan sade, sazdır uşağum!
Mikdadî burada sözünü bağlar
Bu millet öldü mü, nerede sağlar
Doğruyu söylerken, içim kan ağlar
Sanma bu yaptığım, nazdır uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Allah’ın rahmeti geniştir ancak
Hak etmeli, değil peşin uşağum!
Hayat ciddiyettir değil oyuncak
Allah’a ayandır işin uşağum!
Verirsin canını kolaydır sanma
Lütfu bol Allah’ın yatıp uzanma
Elinle dilinle günah kazanma
Velevki yarılsın kaşın uşağum!
Elin uzandığı şeyi almalı
Lazım değil deme dünyanın malı
Aldığın mutlaka hakkın olmalı
Kazan, helâl olsun aşın uşağum!
Uzanma harama eyleme zulüm
Vurursun döşüne olursun tulum
Veresiye değil peşindir ölüm
Elbette ağırır başın uşağum!
Tevbesi çok olan makamı kutlu
Evet mü’min olan olur umutlu
İmanla gidersen ne hoş ne mutlu
Latif olur senin naşın uşağum!
Limana varmadan sevinmek yoktur
Asla gururlanıp övünmek yoktur
Bir de isyan edip dövünmek yoktur
İman ile dolsun döşün uşağum!
Lâhavleyi bol çek aciz’iz bizler
Lütfu çok Allah’ın O bizi gözler
Aklını kullanan vuslatı özler
Hakka ayan için dışın uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Muktedirsen zulmü düzelt elinle!
Mazlumdan yardımı kısma uşağum!
Gücün yetmiyorsa söyle dilinle!
Zulme sessiz kalıp susma uşağum!
Gönül kafesine adalet doldur!
Zalimi alıkoy, mazlumu güldür
Yiğit bir kez ölür, korkunu öldür
Sakın çekinip de pusma uşağum!
Fevrî bir şekilde verme kararı
Aşırı tepkinin olmaz yararı!
Aksine belki de olur zararı
Diklenip kendini kasma uşağum!
Sakin ol kendini hissetme tuhaf
Elinden gelenden ötesi muaf
Soğukkanlı davran gösterme zaaf
Haykırıp feryadı basma uşağum!
Şeytan görünerek sûret-i haktan
Tuzağa düşersin sinsi alçaktan
Başına bir belâ alırsın yoktan
Öfkelenip nefret kusma uşağum!
Der Mikdadî çalış yan gelip yatma
Gönlünde yer verme, zalimi tutma!
Allah bizimledir kaşını çatma!
Küsüp de yüzünü asma uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Terör diye............yutturdular......çeteyi...............kuran onlar
Yutturdular..........el altından.......sinsice..............vuran onlar
Gerçekte...............sinsice............idi, döküp de....kıran onlar
Kuran onlar..........vuran onlar.....kıran onlar.......uşağum!
Dost sanılan......müttefikler..........bizleri.................epey yormuş
Müttefikler.......fitlediler..............hainler.................vurup durmuş
Bizleri..............hainler.................satmış, gafildi......hem de körmüş
Epey yormuş....vurup durmuş......hem de körmüş....uşağum!
Hainlare...........silah verip............sahaya..................sürmüşlerdi
Silah verip.......ajanlara................eğitim...................vermişlerdi
Sahaya.............eğitim..................ile çok yere...........girmişlerdi
Sürmüşlerdi.....vermişlerdi..........girmişlerdi............uşağum!
Tükiye'nin............vahşet, dehşet...........estirmiş..............her yerinde
Vahşet, dehşet......devam etmez............boğulsun.............kan irinde
Estirmiş................boğulsun..................cani,iman yok.....hiç birinde
Her yerinde..........kan irinde.................hiç biinde............uşağum!
Olmaz böyle........yeter deyip............dur dedi...............şanlı ordu
Yeter deyip..........karar kılmış............bu ordu...............korur yurdu
Dur dedi..............bu ordu..................onu bir daha........dünya gördü
Şanlı ordu............korur yurdu............dünya gördü........uşağum!
Hem havadan.......hem karadan.....her yerde.............hareketli
Hem karadan.......takip etti............bu takip...............bereketli
Her yerde............bu takip.............sürmüş, olsa da....barikatlı
Hareketli.............bereketli............barikatlı...............uşağum
Der Mikdadi........bu milletin.........sanmayın.............bitti derdi
Bu milletin..........sabrı çokda.........şu anda................sona erdi
Sanmayın............şu anda...............terör bitmiş de......gelmez ardı
Bitti derdi............sona erdi............gelmez ardı...........uşağum
Şair Mikdat bal
Mikdat Bal
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Edep dedik üslup dedik avunduk
Yaza, yaza ne halt ettik uşağum!
Hep susarak memleket mi savunduk?
Kıza, kıza ne halt ettik uşağum!
İşkembeden attık hep kuru, kuru
Nutuk attık oyaladık okuru
Biz edipler birbirine çukuru
Kaza, kaza ne halt ettik uşağum!
Ta başından yanlış ettik girişi
Hüner saydık teröristle yarışı
Çözüm diye oyalanıp, barışı
Boza, boza ne halt ettik uşağum!
Hep konuştuk sap olmadan baltaya
Sazan gibi takılarak oltaya
Bir İmralı bir Kandile voltaya
Geze, geze ne halt ettik uşağum!
Kahpece sinsice canlar kıyılır
Kimi şehit kimi gazi sayılır
Milletimiz nutuklara bayılır
Sıza, sıza ne halt ettik uşağum!
Suç onundur, suç bunundur diyerek
Matem tutup karaları giyerek
Vatan için vazifeden tüyerek
Aza, aza ne halt ettik uşağum!
Demokrasi barış diyor aymazlar!
Şu caniler kan içmekten caymazlar
Deriz ama sesimizi duymazlar
Beze, beze ne halt ettik uşağum!
Der Mikdadî say soysuzun dölüne!
Sabır bitti bu da böyle biline!
Van gölünden çok büyük kan gölüne
Yüze, yüze ne halt ettik uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Kupkuru ekmeği, bulsaydık eğer
Sarıp da giderdik dağa uşağum
Tuzlu kokmuş peynir en büyük değer
Dürüp de giderdik bağa uşağum
Çalışıp dururduk vermeden mola
Kahvaltı yapmazdık girmeden yola
Açlıktan gözümüz kayardı sola
Sorup da giderdk sağa uşağum
Şimdi bir eksiğin var mıdır soyle
Görmedin fakirlik buna şükreyle
O zaman öyleydi, bu zaman böyle
Durup da giderdik çağa uşağum
Mısırumız azdı kime yeterdi
Komşular iyiydi yardım ederdi
Kışın ortasında odun biterdi
Varıp da giderdık çığa uşağum
Unutarak sabrın yararlarını
Alarak büyükler kararlarını
Gurbet çekti bizi zararlarını
Görüp de giderdik çoğa uşağum
Mikdadi gurbette ömrünü yedin
Bunlar birer gerçek az bile dedin
Şansın yoksa eğer doğurmaz kedin
Sazan da takılmaz ağa uşağum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Uşağum97.
Kimi şaşkın kimi taşkın kimi der ne oluyor
Hal böyle mi devan etsin kendine gel uşağum!
Zengin pişkin, fakir düşkün, hep arada kalıyor
Kul böyle mi devam etsin kendine gel uşağum!
Bir olalım kopmayalım birleşmeli gücümüz
Senlik benlik yapmayalım sen, ben, o, biz üçümüz
Şaşmayalım, sapmayalım Hakka olsun göçümüz
Yol böyle mi devam etsin kendine gel uşağum!
Yok olmalı kahpe dölü verilmiş sözümüz var
Her gün şehit, her gün ölü yaralı gazimiz var
Arda kalan bir kan gölü acımız, sızımız var!
Sal böyle mi devam etsin kendine gel uşağum!
Canımıza, malımıza, saldırıp duruyorlar
Bomba koyup yolumuza sinsice vuruyorlar
Sağımıza solumuza tuzaklar kuruyorlar
Sel böyle mi devam etsin kendine gel uşağum!
Canımızı yaka yaka üstümüze yürüyor
Birbirine taka taka bize kumpas kuruyor
Gözümüze baka baka teröristi koruyor
El böyle mi devam etsin kendine gel uşağum!
Mikdadî sen durma duyur terör denen illeti
Hakkı anlat hakkı buyur, kabul etme zilleti
Gafil olan elbet uyur uyarmalı milleti
BAL böyle mi devam etsin kendine gel uşağum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Uyan milletim uyan!
Saflar sıkı olunca şeytan girmez araya
Düşmanlar bunu bilip planlar kuruyorlar
Bir yere girecekse fitne sokar oraya
Onların sayesinde araya giriyorlar
Nefret tohumlarını ekmeye çalışırlar
Etnik çatışmalara çekmeye çalışırlar
Bu ateşe benzini dökmeye çalışırlar
Medyatik köpekleri habire ürüyorlar
Bizi durduramazlar sadece afkururlar
Türk-Kürt çatışmasını hayal edip dururlar
Hedef gözetmeksizin onu bunu vururlar
Bütün satılmışları sahaya sürüyorlar
İkiyüzlü Avrupa en son ki kozu budur!
Amerika baş düşman gerçeğin özü budur
Bölüp yutmak istiyor hakiki yüzü budur
Onun için bizleri çepçevre sarıyorlar!
Sanılmasın ki itler komut almadan dalar
Donu bir dolar etmez silahı on bin dolar
Kahpe düşman donatıp üzerimize salar
Silah değil sadece, taktik de veriyorlar
Ha alevi ha sunni ha Türk ha Kürt ha Çerkez
Tehlike çok büyüktür uyanmalıdır herkes
Bunlar teferruattır vatan olmalı merkez
Düşmanlar pusudadır bir gedik arıyorlar!
Ülke işgal olursa nereye kaçılacak?
Bize buyurun diye kapı mı açılacak?
Der Mikdadi acaba nereye göçülecek?
Her yere tel örgüler, duvarlar örüyorlar!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Uzun yıllar hasret yazdım,
Uzun yıllar hasret yazdım,
Uzun yıllar hasret yazdım, dert yazdım,
Elem yazdım, gurbet yazdım, yurt yazdım,
Acı yazdım, hiciv yazdım, sert yazdım.
Bam teline dokunmadı ne yazık
Sahibimiz vardır diye aklettik
Biraz sevgi, biraz ilgi bekledik
Halimizi haber verip naklettik
Duyulmadı okunmadı ne yazık
Türk’üz diye diri diri yakıldık
İşsiz kaldık hep itilip kakıldık
Yurtta “sırtı kalın” diye bakıldık
Kimse bundan yakınmadı ne yazık
Düne kadar zekat fitre alanlar
Onun bunun kapısını çalanlar
Çalıp çırpıp şimdi zengin olanlar
Hakaretten sakınmadı ne yazık
Der Mikdadi çoktur bizi yerenler
Başka dilden konuşuyor yarenler
İkinci el arabamı görenler
Hoş bir eda takınmadı ne yazık
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Üç aylar Dua'sı
Ya ilahi Recep, şaban ayını
Mübarek kıl, Ramazana kavuştur!
Bu ümmete rahmetinden payını
Bahşet Rabbim, derdi bizden savuştur!
Fırsat verme malımızı çalsınlar
Yakamızdan ellerini alsınlar
Sen Kadir’sin belâlara kalsınlar
Düşmanları birbiriyle dövüştür!
Alimlerin çözüp ketüm dilini
Açık edip zenginlerin elini
Sevap diye sayarak her telini
Yetimlerin saçlarına ovuştur!
Bir uzlaşma başlasın Ankara’da
Kavga, niza istemeyiz orada
Ordumuzu hem hava hem karada
Canilerin peşlerinden kovuştur!
Hidayet et doğru yolu bulalım
Buyurduğun gibi kardeş olalım
Birlik olup düşmanlığı salalım
Bizi yine birbiriyle seviştir
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Üç aylar'ın Duası
Ya Rab hamdler sanadır,Sana yöneldi eller
Ya Rab umutla dolu seni zikreder diller
Rahmetine, nur’una susayan bu gönüller
Bizleri huzurundan boş çevirme Allah’ım
Bütün kötülükleri terkettik sana geldik
Senden sana sığındık, yine sana yöneldik
Sana koştuk Allah’ım, tövbe ettik düzeldik
Bizi bu kutlu yoldan hiç ayırma Allah’ım
Gaflet içinde idik, günahlara bulaştık
Nefsimize zulmettik, hududumuzu aştık
Bize nasip eyledin bu günlere ulaştık
Bu mübarek aylarda, ikram eyle Allah’ım
Nefsimizi ıslaha, muvaffak et bizleri
Minhaç olsun bizlere, Peygamber’in izleri
Hayatımıza girsin, hadisleri sözleri
Ona layık bir ümmet eyle bizi Allah’ım
Mahbubunun aşkına, dertlerimizi gider
Şifa ver hastalara, bitsin elem ve keder
Ya Rab Ahiretimiz olmasın bundan beter
Habibine bağışla, affet bizi Allah’ım
Gönlümüzü tenvir et, yüzümüzü ak eyle
Doğruluktan ayırma, sözümüzü hak eyle
İçimiz, dışımızı, özümüzü pak eyle
Bizi en doğru yola, salik eyle Allah’ım
Ya Rabbim iman ile nasip eyle göçmeyi
Kıldan ince Sırat’ı şimşek gibi geçmeyi
Kevser havzına varıp, kana kana içmeyi
Bizlere Kereminden, nasip eyle Allah’ım
ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Üçkağıtçı Vezni aher
Üçkağıtçı Vezni aher
Üçkağıtçı sinsi olur her daim işi hile
Sinsi olur arkadaşlık kurulmaz tilki ile
Her daim kurulmaz dostluk, hele de bile bile
İşi hile tilki ile bile bile dolaşma
Alttan alır üstten alır ne derse kafa yorma
Üstten alır şişirir hep yalandır bir şey sorma
Ne derse yalandır ondan uzak dur selam verme
Kafa yorma bir şey sorma selam verme bulaşma
İşi gücü sahtekarlık hep seni tavlayacak
Sahtekarlık farkedilse mutlaka havlayacak
Hep seni mutlaka göze, kestirmiş avlayacak
Tavlayacak havlayacak avlayacak dalaşma
Çok dikkat et iyi düşün her şeyi iyi ölç biç
İyi düşün zoka yutma bilmezsin ne eder piç
Her şeyi bilmezsin sakın, görüşme onunla hiç
İyi ölç biç ne eder piç onunla hiç buluşma
Dilbazlığı yanıltmasın sen sen ol sırrını yut
Yanıltmasın hiç konuşma sakin dur sessizlik güt
Sen sen ol sakin dur bir de ağzını kapalı tut
Sırrını yut sessilik güt kapalı tut ulaşma
Der Mikdadî niyet ettim vurgunu önlemeye
Niyet ettim sen de artık gayret et yanlamaya
Vurgunu gayret et savdır, beni de anlamaya
Önlemeye yanlamaya anlamaya çalışma
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-üçlü dertleşme 2.
Sözün bittiği yerde bir şiir yaz bakalım
Ne dersin, ne yazarsın şerlerin şerlerine!
Zalimin mezarını, iğneyle kaz bakalım!
Bir kaçını gömsen de on geçer yerlerine! ..........Ozan Mikdadi
Sözün bittiği yere şiir ile vuralım
Damardan olsun kelam vuralım serlerine
Zalimin adresine kalem ile varalım
Maşalar ayakaltı vuralım hürlerine………….İ. Yavuzoğlu
Milletim ve Ümmetim zor günlerden geçerken
Selam olsun buradan şiirin pirlerine
Oysa ben köşe bucak sağa sola kaçarken
Dahil ettiniz beni atışma turlarına......Osman Şahin
Dünyada zorbaların zulümleri sürdükçe
Dilinden zehir akan entelleri gördükçe!
Çıkarcı dalkavuklar her boyaya girdikçe
Mürekkep yetişir mi onların kirlerine! ..........Ozan Mikdadi
Bu kötü gidişatın bir çözümü olmalı
Kenarda durmak olmaz içlerine dalmalı
Meydanı bırakmayıp hep orada kalmalı
Çelik halat zinciri germeli barlarına………….İ. Yavuzoğlu
Dedik ki ey insanlık dünya büyüktür beş'ten
Din'den uzaklaşınca zarar ettik bu işten
Vampirler sırtımızdan geçiniyor beleşten
Dur diyelim mi artık zamanın Çar'larına...........Osman Şahin
Yığarsın yüreğinde saydırmak kolay değil
Bu sapkınlara ayak uydurmak kolay değil!
Fikirleri sabittir caydırmak kolay değil
Ne gösterebilirsin gerçeğin körlerine! ..........Ozan Mikdadi
Zalimler azınlıkta çalışırlar kalleşçe
Sömürmeye alışmış geçinirler beleşçe
Zihni bozuk olanla yaşanılmaz kardeşçe
Akıl sır edilmiyor bunların türlerine………….İ. Yavuzoğlu
Yüz yıllık uykusundan uyansın artık bu dev
Bırak kini nefreti bu yurdu seveni sev
Müslümanlar kardeştir "bir" olmak büyük ödev
Vakıf olmak farz oldu "birliğin" sırlarına............Osman Şahin
Mümkün değil onlara fikirle ulaşmaya!
Kemik yağlı olunca başlarlar dalaşmaya!
Bir taraftan derim ki değer mi bulaşmaya
Ehli vicdan tahammül edemez hırlarına! ..........Ozan Mikdadi
Zalim zulmünü yapar zulmedilen susmasın
Adalet karşısında benliğini kasmasın
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Nedamet aş’ı yiyip arkasından kusmasın
Çamur bulaştırmasın pek olan zerlerine………….İ. Yavuzoğlu
Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı var
Deyip durduk yıllarca hem dua silahı var
Yalnız iki yüzlünün çok büyük günahı var
Endekslerse ömrünü dolar'ın kurlarına…....Osman Şahin
Batıl hak karşısında hem güçsüz hem dermansız
Sapkın horozlar gibi ötüverir zamansız
Çakaralmaz tüfekle saldırırlar amansız
Gedik açmak isterler kalenin surlarına! ..........Ozan Mikdadi
Doğruluk ilke olsun olsa da sonu ölüm
Göz yumar sırt dönülse bitmez dünyada zulüm
Cihan karma karışık kan akar bölüm, bölüm
Can pahası uğruna karışmış terlerine………….İ. Yavuzoğlu
Yüce Rabbin ipine sıkı sarılmadıkça
Üst aklın algısından fikren durulmadıkça
Mukaddesat hamuru tekrar karılmadıkça
Nasıl hesap veririz yarının erlerine……Osman Şahin
Yarım yamalak aydın hilebazdır, dessastır
Der Mikdadi şairler duygusaldır hassastır
Şiirde makalede edep haya esastır
Doğruyu yazmalıyız gitse de zorlarına! ..........Ozan Mikdadi
Yavuzoğlu diyor ki alçaklar var oldukça
Toplum içinde cahil figüranı buldukça
Vicdanlar sızlamayıp aynı yerde kaldıkça
Daha çok kuvvet verir şerlerin gürlerine………….İ. Yavuzoğlu
Osman der 100 senelik tavuk'luk artık yetsin
Bu gözyaşı bu zülüm umalım artık bitsin
Dersen ki eğer hala, batan balık yan gitsin
Yanmak mukadder olur cehennem narlarına……Osman Şahin
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Üzüldüğü şeye bak!
Nanköre keder verir sevinilecek şeyler
Her gün kantara çıkıp “kilo”suna üzülür!
“Yarenlerime karşı çok mahcup oldum” söyler
Tertip edemediği “balo”suna üzülür!
Derdi şu ki dostları onu aramayacak
Özür dilese bile işe yaramayacak.
Bu sene ramazanda, sarma saramayacak
Fazla toplayamamış, “filo”suna üzülür!
Formda olmak onun çok gidiyor hoşuna
“Fitness” salonu varmış gidiyor tek başına!
Mahallede hanımlar düşmüşler iş peşine
Ne kadar da soysalmış “solo”suna üzülür!
Çenesi durmaz yiyor kafamızın etini
Daha dün getirmişti kuaföre itini
İlaç alabilseymiş dökecekti bitini
Baytar izinde imiş “bilo”suna üzülür!
Bir şeyler uydururken gülüyor bazı, bazı
Der el alem konuşur bağlanmaz elin ağzı
Ama kendi tanımaz ne ölçek ne terazi
Tarlasında izi yok “silo”suna üzülür!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Vacip oldu!
Değişti ahlakımız, bozuldu düzenimiz
Tövbe edip Hak yola girmemiz vacip oldu!
Çok azdır yüreğiyle hissedip sezenimiz
Şu bozuk halimizi görmemiz vacip oldu!
Kabeden başka yöne çevrilince yüzümüz
Maddeden başka bir şey görmez oldu gözümüz
İşte bunun içindir dinlenmiyor sözümüz
Bunun da esrarına ermemiz vacip oldu!
Hem maddi hem manevi sırt çevirdik ilime
Dinden cahil kalınca yobaz dedik âlime
Gücü maddede görüp gıpta ettik zalime
Bu tavrı bu tutumu yermemiz vacip oldu!
İslami emirlere bakınca yükmüş gibi
Dedikodu eğlence, günahı yokmuş gibi
Yalana şaka deyip, rüşveti hakmış gibi
Bunların hepsine son vermemiz vacip oldu!
Helâl haram demeyip, bulduğunu yiyen var
Moda diye karşı cins elbisesi giyen var
Çalanı alkışlayıp, helâl olsun diyen var
Buna mutlaka kafa yormamız vacip oldu!
Der Mikdadî ne yazık rehber tuttuk mereti
Müneccim yıldız falı şarlatanlar türeti
Cehalet gönlümüzü, gözümüzü kör etti
Bunun da defterini dürmemiz vacip oldu!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Vahşetin her türü!
Vahşetin her türü mübah sayılır
Saldıran terörist saldırtan batı!
Okullar vurulur cana kıyılır
Çıldıran terörist saldırtan batı!
Bomba yağdırıyor lahza geçmeden
Yediden yetmişe hedef seçmeden
İnsan haklarına değer biçmeden
Öldüren terörist saldırtan batı!
Vahşetleri sonsuz o kadar şeni
Onursuz sırtlanlar ruhları deni
Dünya’ya zulümü, nefreti, kini,
Dolduran terörist saldırtan batı!
Çocuk katliamı olur susarlar
Konuşanlar zaten nefret kusarlar
Yalanlar uydurup feryat basarlar
Bildiren terörist saldırtan batı!
Azıtıp kudurmuş maymun dölleri
Kurusun, kırılsın kanlı elleri
Dalından koparıp gonca gülleri
Solduran terörist saldırtan batı!
Dehşeti saçarak, nefret yayarak
Rastgele öldürüp cana kıyarak
İnsan haklarını hiçe sayarak
Kaldıran terörist saldırtan batı!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Vahşi Batı!
Vahşi hayvanlar gibi avlayıp pazarlamış
Tarihin sahneleri belleğimizden yitmez
Küstahça, pervasızca rengi için horlamış
Batının insanlığa zulmü saymakla bitmez!
Konfor ve refah için sömürüldü ülkeler
İnsan hakları varsa uyulmaz bu ilkeler!
Ne cüretlele Türk gibi bir çınarı silkeler
Bölmeye çalışırlar güçleri buna yetmez!
Tarih boyu batıda vahşet huküm sürmüştü
İnsanlık ellerinden nice zulüm görmüştü
Birleşmiş milletleri bu zalimler kurmuştu
Nazarımda bir hiçtir beş para bile etmez!
Nesilleri yok eden batı medeniyeti
Dünya’da hala devam eder bu deniyeti
Fitne yayar, bir yeri sömürmekse niyeti
İşgal ettiği yerden gebermedikçe gitmez!
Der Mikdati batı’ya asla güven duyulmaz
Onlar bambaşka mahl&#535; k insan bile sayılmaz
Sözde sosyal, demokrat ancak ona uyulmaz
Bunlar sapkın ve şaşkın, doğru yolu hiç gütmez
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Varıyor üstüme
Gam yükünü felek sardı boynuma
Son diyorum 'on' varıyor üstüme
Dert bir değil ateş doldu koynuma
Yan diyorum 'don' varıyor üstüme
Ağır gelir yol yokuşta inlersin
Onar onar dertlerini binlersin
Sağdan soldan söyleneni dinlersin
Ton diyorum 'fon' varıyor üstüme
Radyo açık ya davul var ya ney var
Mikrofonun arkasında bir bey var
Yükten başka taşıdığım bir şey var
Can diyorum 'kan' varıyor üstüme
Yanlışların tekrarında fayda yok
Örtbasında, ikrarında fayda yok
Bile bile ısrarında fayda yok!
Dön diyorum cin varıyor üstüme
Derdi inkâr etmek çok hoş bir buluş
Sahibine zarar verir yırtılış
Bekle gönül sabrın sonu kurtuluş
An diyorum 'gün' varıyor üstüme
Emellerim düşle etmiş ittihat
Düşünceden bozuluyor bu sıhhat
Gel dolaşma benden sana nasıhat
Kon diyorum 'han' varıyor üstüme
Der Mikdadi ne yaylam var ne bayır
Ah feleğim bana da bir pay ayır
İyimser ol, her şerde var bir hayır
San diyorum 'zan' varıyor üstüme
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-vatandaş!
Hayret ettim referandum din eksenli yapılır!
Elma başka armut başka karıştırma vatandaş!
Böyle yapmak cahalettir doğru yoldan sapılır
Onu bunu itham edip kırıştırma vatandaş!
Kimi hain, kimi karşıt aynı safta buluşur
Tabiidir tercihlerde bir ittifak oluşur
Haksızca kimi bunları bir tutmaya çalışır
Atla iti birbiriyle yarıştırma vatandaş!
Yanlış dersin nefret ile eğer dolmuşsa özün
Kafir derken hain derken asla kızarmaz yüzün,
Saygın olmaz vatandaşa acı olur her sözün
Aklı ile alay etme veriştirme vatandaş!
Belki yüzde yüz haklısın yine de gel azıtma
Hayır diyenlere bakıp huküm verme uzatma
Kapı komşun, belki dostun ya kardeşin söz atma
Sen burnunun dikine git araştırma vatandaş!
Millet bir karar verecek gemileri yakacak
Elbet kimse kestiremez sandıktan ne çıkacak
Yarın yine gözlerimiz birbirine bakacak
Beyaz belli siyah belli soruşturma vatandaş!
Der Mikdadi insan olan insanlığı terk etmez
Doğru yola giriverir devam eder çark etmez!
Bu senin en doğal hakkın evet, hayır fark etmez
Fit verip de insanları vuruşturma vatandaş!
Mikdat Bal
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a-Vatanım!
Bırakıp da sana koşarcasına
Varamadık, gelemedik vatanım!
Doyasıya sende, yaşarcasına
Göremedik, gülemedik vatanım!
Gurbet elde hayat sürmek ne acı
Çıkıp gelsek bile ancak sılacı
Derdimize deva olan ilacı
Süremedik, bilemedik vatanım!
Fayda etmez ne teselli ne deva
Bulamaz ki mutlu mesut bir yuva
Dileyene şu gurbeti bedava
Veremedik salamadık vatanım
Hep sendeyiz unutmadık yolunu
Gurbet bağlar ayağını kolunu
Ne baharlar koklamadık gülünü
Deremedik, alamadık vatanım!
Yaz gelince soluyoruz sılayı
Arıyoruz buluyoruz Mevlayı
Başımıza gurbet denen belâyı
Aramadık, dilemedik vatanım!
Eksik olmaz gurbetçinin stresi
Akıp durur iki gözün katresi
Kayıp olduk varılacak adresi
Soramadık, bulamadık vatanım
Mikdadî der devam eder bu sancı
Bitmiyor ki gurbetçinin usancı
Yeni nesil sandı bizi yabancı
Duramadık, kalamadık vatanım!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-veysel Karanî
Veysel Karanî
Dünyaya gözlerini Karen köyünde açtı
Bir sabah seherinde doğdu Veysel Karanî
İçinden gelen hisle putperestlikten kaçtı
Nur oldu rahmet gibi, yağdı Veysel Karanî
Develerin çobanı vadilerin gülüydü
İnsanların gözünde divaneydi deliydi
Gönlü ulvî hislerle kaynaşan bir veliydi
Zifirî karanlığı boğdu Veysel Karanî
Huzuru tefekkürde, Hakkı zikirde buldu
Tevazuda yüceldi, nasihatleri boldu
Takvada eşi yoktu, kalbi imanla doldu
Hikmetleri gönlüne yığdı Veysel Karanî
Ufku öyle genişti semayı izliyordu
Dünyayı kurtaracak birini özlüyordu
Bir haber gelir diye yolları gözlüyordu
Çöllerin ortasında bağdı Veysel Karanî
Peygamber zuhur etti haberini almıştı
Kelime-i tevhidi hisleriyle bilmişti
Gidip göreyim diye anasına gelmişti
Anası yok der, boyun eğdi Veysel Karani
Peygamber aşkı ile yanıp tutuşuyordu
Duyduktan sonra onu anıp tutuşuyordu
Anası onu ölür sanıp tutuşuyordu
Peygamber sevgisinde dağdı Veysel Karanî
Anası der ki yavrum yüreğimi doğrama
Sen gidip gelesiye taş basarım bağrıma
Yalnız evinde git gör başka yere uğrama
Uçtu başı göklere değdi Veysel Karanî
Issız vadiler, dağlar, kızgın çölleri aştı
Peygamberin evine Medine’ye ulaştı
Peygamber Tebük’teydi, önemli bir savaştı
Ağladı göz yaş ile çağdı Veysel Karanî
Peygamber Efendimiz seferinden dönünce
Doğru mescide koştu devesinden inince
Ashabına Üveysi övgü ile anınca
Herkesin yüreğine sığdı Veysel Karanî
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Vicdan
Vicdan insanoğlunun mümtaz özelliğidir
Ondan uzak kalanlar kalpleri katı olur
Aklın efkar deryası ruhun güzeliğidir
Onu döşte bulanlar Allah’a muti olur
Birey doğruyu bulur vicdanına sorarak
Hissederek gerçeği bulur aklı yorarak
Yanılmadan en güzel neticeye vararak
Tefekküre dalanlar kazancı zatî olur
Alan oradan alır mahluka saygısını
Gönlü ile hisseder herşeyin kaygısını
Aklına danışarak acıma duygusunu
Vicdanından alanlar kararı kati olur
Vicdan hissetmeyince bozulur ince ayar
Devreye nefis girip sahibi yoldan kayar
Zulme tevessül eder haramı mubah sayar
Aşıranlar çalanlar milyonluk yatı olur
Yanılmaz hile bilmez her bireyin özüdür
İnsanın vakarıdır şahsiyeti pozudur
Kendini denetleyen murakıbı, gözüdür
Benliğini salanlar kıblesi batı olur
Der Mikdadî vicdanı özleriz dilek gibi
Onunla hissedenler olur bir melek gibi
Nefsine köle olan dolaşır kelek gibi
Ondan mahrum olanlar nefsinin iti olur
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Vicdanlar ölü!
Gönüller kapalı set çekildi set
Varılmıyor çünkü vicdanlar ölü!
Cehreler değişti et döküldü et
Görülmüyor çünkü vicdanlar ölü!
Irmaklar çağlayıp sel olsa bile
Gönülden gönülle yol olsa bile
Orada bahçeler gül olsa bile
Derilmiyor çünkü vicdanlar ölü!
Zenginlerden ne yüz karaları var
Hayra geçmez nice paraları var
Fakir fukaranın yaraları var
Sarılmıyor çünkü vicdanlar ölü!
Haramzadelerin elinde ipler
Yalanla talanla doluyor küpler
Fesadı yaymaktan şu soysuz tipler
Yorulmuyor çünkü vicdanlar ölü!
Yıkmak istiyorlar hep kılükal’le
İçeri sızmışlar beşinci kolla
Acı ilaç şimdi şekerle balla
Karılmıyor çünkü vicdanlar ölü!
O onu, bu bunu becermiyorsa
Ahlakı namusu göçermiyorsa
Haber hiddet, şiddet içermiyorsa
Verilmiyor çünkü vicdanlar ölü!
Mikdadi insanlık canından bıkar
Bu devran her türlü ihsanı yıkar
Kimsenin hatırı olmadan çıkar
Sorulmuyor çünkü vicdanlar ölü!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Avrupa da kırk yıl
Dönmek hayaliyle geldik
Gelir gelmez işe daldık
Avrupa da kırk yıl kaldık
Gelen kaldı gitmez oldu
Bu ne hasret bitmez oldu
Her gün bir mektup yazardım
Bir de bulmaca çözerdim
Hem çalışır hem gezerdim
Şimdi vakit yetmez oldu
Telaşlarım bitmez oldu
Gurup gurup dolaşırdık
Şakalaşıp gülüşürdük
Her fırsatta buluşurduk.
Dostlar gelip gitmez oldu
Kimse şaka etmez oldu
Aynı sokakta kalırız,
Ne gider, ne de geliriz.
Para var, her şey alırız
Kimse minnet etmez oldu
Komşuluğu gütmez oldu
Vatandan ayrı düşeli
Her anımız endişeli
Hasretle piştik,pişeli
Artık bülbül ötmez oldu
Ülkesine gitmez oldu
Mikdatî der: bu halimiz
Dünyada yok emsalimiz
Çok dertlidir ahalimiz
Bu ne hasret bitmez oldu
Gelen kaldı gitmez oldu.
<embed src='http://www.sevgidenizi.com/midiler/Hasretinle%20Yandi.mid'>
Mikdat Bal
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Avrupa dan medet uman, müslüman
Avrupa dan medet uman, müslüman
Ey, çaresiz, hali yaman müslüman
Tehlike de din ve iman, müslüman
Hâlin nice,keyfin nice, sen söyle..
İyiyim sözünü alma diline
Bu durumda şeytan güler hâline
Kaygım vardır Türk’ün istikbakline
Bu gidişat hayır mıdır, sen söyle...
Ey müslüman nedir sessiz kaldığın?
Nedir böyle gafletlere daldığın?
Yanlış yolda doğru diye bildiğin
Emin misin gelecekten, sen söyle
Bu ne iştir, içte sus, dışarda sus
Susma artık, susma bitsin bu kâbus
Ne ar kaldı, ne edep, ne de namus
Yalan mıdır,Allah için sen söyle
Batı seni sevmez, olmazsan ondan
Sana dostum derse, söylemez candan
Korkmaz mısın onlar gibi olmandan
Gelecekten ne beklersin sen söyle...
Mikdat der ki yazdım neye yaradı
Okuyanlar bende yanlış aradı
Bulmak kolay, eksiği küsuratı
Haksız mıyım, boş mu yazdım, sen söyle...
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Avrupa sattı bizi
Avrupa sattı bizi
Önüne kattı bizi
Gene aldattı bizi
Kıbrısı da alacak
Boşverilmez bu işler
Dolaşırken keşişler
Bizim kiler ne düşler?
Sonu hüsran olacak
Peşlerinden gidersek
Herşeye tamam dersek
Biz Kıbrısı da versek
Başka bir şey bulacak
İçten dıştan hız ile
Oynuyorlar biz ile
Yavaştan cımbız ile
Tüyümüzü yolacak
Bu onların gayesi
Yalandır sermayesi
Avrupa hikayesi
Hepsi lafta kalacak
Kabul olmaz kattiyen
Yok mu buna DUR diyen
Kıbrısım ebediyyen
Türkündür Türk kalacak
Herşey geçtikten sonra
Kıbrıs gittikten sonra
O iş bittikten sonra
Ege de bulanacak
Terkedelim gafleti
Uyaralım milleti
Doğuda kürt devleti
Kuruldu kurulacak
Çok sağlam durur isek
Tekrar oturur isek
Masaya vurur isek
Avrupa yalvaracak
Mikdat der uyuştuk mu?
Biz bu kadar düştük mü?
El ele tutuştuk mu
Her müşgül hal olacak
Mikdat Bal
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Avrupa ya örnek olduk
Bir bavulla yola düştük
Bir çok engelleri aştık
Gelir gelmez işe koştuk
Avrupa ya örnek olduk
Seneler geçti peşpeşe
Dertler çoktu, azdı neşe
Böyle devam ettik işe
Avrupa ya örnek olduk
Kırk yıl geçti kolay dile
Her dakkası sonsuz cile
Bunca dertle, güle güle
Avrupa ya örnek olduk
Sağlam tuttuk neslimizi
Unutmadık aslımızı
Destekledik uslumuzu
Avrupa ya örnek olduk
Sen ben davasından geçtik
Uslu insanları seçtik
Cami yaptık okul açtık
Avrupa ya örnek olduk
Dünya da yok benzerimiz
İman dolu her birimiz
İlim oldu rehberimiz
Avrupa ya örnek olduk
Yıldırmadı hadiseler
Cami oldu kiliseler
Ne büyük şey bir bilseler
Avrupa ya örnek olduk
Mikdat der budur kıssamız
Hakka şükür yok tasamız
Sevgi, saygıdır yasamız
Avrupa ya örnek olduk
Mikdat Bal
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Avrupa’da
Sözde Avrupa’dayım sanırsınız rahatım
‘Hapı yutmuş’ derler ya hem de günde kaç defa
Gençlik gittikten sonra kalmamıştır sıhhatim
Bir yanda mide derdi, bir yanda zonklar kafa
Say saymakla tükenmez gam keder dizi, dizi
Geçim derdi yok şükür geçinmeyi bilene
Kırk yıldır gurbetteyim göremedim dertsizi
Yine de rastlamadım rahat edebilene
Bilmiyorduk onların dilini, kültürünü
Türk bakkalı yoktu ki ondan gidip alaydık
İşaretle alırdık pazardan her ürünü
Canımızın çektiği ürünleri bulaydık
Belleğimden silinmez ilk pazara çıkışım
Yanlış anlaşılırdı yaptığımız işaret
Alacağım şeylere aval, aval bakışım
Bizde güzel şey olan onlar için hakaret
Meğerse işaretin kendi kuralı varmış
El kol hareketiyle yanlış şeyler alırdık
Bizim ki anlamadan sanki sövüp sıvarmış
Bazen bundan dolayı sıkıntıda kalırdık
Konum böyle olunca çok itilip kakıldık
Garip şeyler yaşadım çok acı şeyler gördüm
Irkçı bir zaviyeden ahmak diye bakıldık
Başa gelen çekilir hep sabır ededurdum
Mikdati
Mikdat Bal
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Avrupadan emir gelmiş konuştu
Avrupadan emir gelmiş konuştu
Okuduğu şaçma maval, değil mi?
Konuşması tam bir şov’a dönüştü
Millet bakar aval aval, değil mi?
Kör mü bunlar hilâl belli haç belli
Düdük öter, ofsayt belli taç belli
Saha çamur, sonuç belli, maç belli
Top yuvarlak hakem oval, değil mi?
Uyar mı hiç bize, AB yortusu
Hristiyandır hepsi, haçlı ordusu
Bitmez asla asimile dürtüsü
Yedi iklim on beş düvel, değil mi?
Kuzu kuzu durdu bunlar hep yoldu
Nice taviz verdi, ama ne buldu?
Biz onlara dost dedikçe ne oldu?
Başımıza geçen çuval, değil mi?
Vuracakmış gözünden mi turnanın
Deli eder çatlak sesi, kornanın
Tıkanmalı son deliği zurnanın
Her borudan çıkmaz kaval, değil mi?
Dostum derler yanımıza varınca
İnanırız bizi gaflet sarınca
Sonu gelmiş uçsada bu karınca
Kanatlandı yakın zeval, değil mi?
Mikdat Bal
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Avrupadan gelen mektup
Acele etmeyin uğraşman boşa
Türkçeniz çok zordur gitmiyor hoşa
Onu da düzelttin benzeyin kuşa
Değişsin diliniz öyle geliniz
Daha da yapacak çok işiniz var
Kırılmamış daha ne dişiniz var
Başınız dik sağlam gidişiniz var
Kırılsın beliniz öyle geliniz
Eğer maksadınız ortak pazarsa
Kimlik kartınızda İslam yazarsa
Buna birileri çıkıp kızarsa
Onu da siliniz öyle geliniz
Size emretmeli konsolos, sefir
Kimse gelmeyecek size misafir
Belli olmamalı müslüman kafir
Bunu da biliniz öyle geliniz
Her dost ve komşunuz buna yanacak
Türkiye ye serbest varamayacak
Vatandaşlarına vize konacak
Kesilsin eliniz öyle geliniz
Geleceğinize garanti yoktur
Sizden isteğimiz daha pek çoktur
Avrupa Türklere kapalı bloktur
Duvarı deliniz öyle geliniz
Mikdat Bal bildirir size haberi
Böyle mektup yazmış ağabeyleri
Duydukça yazarım yeni şeyleri
Yozlaşsın nesliniz öyle geliniz
<embed src='http://delikan.net/delikanradyo.wax'>
Mikdat Bal
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Avrupalı olduk ne mutlu bize!
Ne idik, ne olduk, ne olacağız?
Avrupalı olduk ne mutlu bize!
Ne verdik, ne aldık, ne alacağız?
Avrupalı olduk ne mutlu bize!
Özendik, bezendik, ayak uydurduk
Onların emriyle kanun koydurduk
Milli değerleri hepten kaydırdık
Avrupalı olduk ne mutlu bize!
Artık onlar gibi yeriz içeriz
Alçakları nasıl rehber seçeriz?
Medeniyet böyle deriz geçeriz
Avrupalı olduk ne mutlun bize!
Ecdadım uyansa bizi keserdi
İhanet suçundan hemen asardı
Utanırdı bizden, hepten küserdi
Avrupalı olduk ne mutlu bize
Yönümüz bakmıyor artık kabe’ye
Uyduk papazlara, döndük AB’ye
Günahımız sığmaz şu gök kubbeye
Avrupalı olduk ne mutlu bize!
Mikdat der bu millet uyudu durdu
Kavga etti durdu unuttu yurdu
Elin oğlu bizi içerden vurdu
Avrupalı olduk ne mutlu bize!
Mikdat Bal
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Avrupaya kök salmışız
Gelemeyiz kesin dönüşle yurda
Çünkü burda çok kalmışız dostlarım
Çoluk çocuk hatta torunlar burda
Avrupaya kök salmışız dostalarım
Ya emekli ya iş görmez bir sakat
Ya ölümüz,ya da bitince takat
Ailemiz etmez bize refakat
Avrupaya çok kalmışız dostlarım
Mikdat Bal
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a-Ya devlet başa ya kuzgun leşe!
Sen kendine gel düşmanlar ürksün
Necip bir ırksın, kahraman Türksün
Ecdadı yad et, bu ruhu yaşa!
Ya devlet başa ya kuzgun leşe!
El oğlu kahpe maskeye kanma!
An işte bu an vaktin var sanma
Zamanı değil eğleşme boşa
Ya devlet başa ya kuzgun leşe!
Durumu fark et gafleti terk et!
Nerde hareket, orda bereket
Sana yakışmaz uyuma haşa!
Ya devlet başa ya kuzgun leşe!
Öyle bir uyan etsinler hayret!
Az daha dayan gayret ha gayret
Vatan aşkına gel koşa koşa
Ya devlet başa ya kuzgun leşe!
Bu yolda çalış sen harıl harıl
Herkesle barış kucaklaş sarıl
Ateş olmazsan gerekmez maşa!
Ya devlet başa ya kuzgun leşe!
Ölü demeyin şehitler ölmez!
İnanan bilir gayrisi bilmez
Vatan bölünmez yaz dağa taşa
Ya devlet başa ya kuzgun leşe!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-ya Rab’bim! (berat kandili münasebetiyle)
Kapın açık geliyoruz Ya Rab’bim!
Varmamızı nasip eyle Ne olur!
Beratını diliyoruz Ya Rab’bim!
Ermemizi nasip eyle Ne olur!
Çıksın gitsin bizden dünya hevesi
İman ile dolsun gönül kafesi
Allah diye diye en son nefesi
Vermemizi nasip eyle Ne olur!
Sen adilsin zulmetmezsin kuluna
Meylettirme bizi dünya malına
Tövbe edip Senin kutlu yoluna
Girmemizi nasip eyle Ne olur!
Boş çevirme şu uzanan elleri
Kereminle essin rahmet yelleri
Cennetinde demet demet gülleri
Dermemizi nasip eyle Ne olur!
Gerçek ölüm ecelden de öncedir
Sırat köprüsü ki kıldan incedir
Gafillerin o gün hali nicedir!
Yermemizi nasip eyle Ne olur!
Hoşgörülü tavır duruş içinde
Hayırda her zaman yarış içinde
Bir ömür kardeşlik, barış içinde
Sürmemizi nasip eyle Ne olur!
Bağışlarsın biz düştükçe hataya
Davet ettin geldik sana nidaya
Hak yoluna canımızı fedaya
Sermemizi nasip eyle Ne olur!
İhlas ile yalnız sana dayanıp
Nefis ile savaş için boyanıp
Acziyetin defterini uyanıp,
Dürmemizi nasip eyle Ne olur!
Der Mikdatî beratına ulaşıp
Ölünce de Resülünle buluşup
Cennetini salihlerle dolaşıp
Görmemizi nasip eyle Ne olur!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A-ya Rabbi!

Dua

Ya Rab dünya derdini, kalbimizden ihraç et
Ya Rab senin aşkını cümlemize sertaç et
Sana varan yollara sen bizleri minhaç et
Gönlümüzü dilşâd et, boş çevirme Ya Rabbi!
Ya Rab bizi dünya da, sana layık kul eyle
Her bir amelimizi sana varan yol eyle
Darda kalan kulların, her derdini hâl eyle
Dertlilere imdat et, boş çevirme Ya Rabbi!
Ya Rab sen ihsan eyle, hastalara şifayı
Nasip eyle kolayca, borçlulara edayı
Ya Rabbi lütfundan ver, dertlilere devayı
Ya Rab sen bizi şad et, boş çevirme Ya Rabbi!
Keremine el açtık, halimizi arz ettik
Tek senden istemeyi, üstümüze farz etik
Ya Rab sana inandık, biz sana niyaz ettik
Sen bizleri irşat et, boş çevirme Ya Rabbi!
Mikdat Bal
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a-Yabancı gelir!
Yabancı gelir!
Gençlik bir kuş gibi uçup da gitti
Özüm bana artık yabancı gelir!
Bir çok nimet benden göçüp de gitti
Düzüm bana artık yabancı gelir!
Aynaya bakınca kırmak isterim
Başı dik vakarlı durmak isterim
Bu ben miyim diye sormak isterim
Pozum bana artık yabancı gelir!
Hıçkırıklar sarar tutulur dilim
Birden yürek titrer kasılır elim
Parmaklar uyuşur kopar bam telim
Sazım bana artık yabancı gelir!
Leyla’dan umut yok aşaydım çölü
Param parça yürek hasretle dolu
Yığılır üst üste mangalın külü
Közüm bana artık yabancı gelir!
Kağıta dökerim bildiklerimi
Ağladıklarımı, güldüklerimi
Kendime saklarım sildiklerimi
Sözüm bana artık yabancı gelir!
Mikdadi gurbette sürünüyorum
Dışarıdan başka görünüyrum
Yüzlerce maskeye bürünüyorum
Yüzüm bana artık yabancı gelir!
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Ayağa dikildik
Ayağa dikildik, koşuyoruz biz
Ayaklar altında çıyan ezilsin
Ya Allah, Bismillah çoşuyoruz biz
Milleti çalanla, soyan ezilsin
Saldırgan hayvanlar çözük ya bağlı
Ensesi kalınlar kuyruğu yağlı
Bütün eşkıyalar, şehirli dağlı
Mazluma gaddarca kıyan ezilsin
Kimliği Türk olup bölük bölükler
Hesabı sorulur tüm kötülükler
Milletin kanını emen sülükler
Komşuları açken doyan ezilsin
Her yerde kilise açıp kurduran
İşi tehlikeye kadar vardıran
Yalan beyanlarla günü kurtaran
Milleti enayi sayan ezilsin
Mikdati der millet sorar hesabı
Ozaman ortaya çıkar nisabı
Bir de İmralıda insan kasabı
Asmayıp da hapse koyan ezilsin
Mikdat Bal
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a-Yakalar Türk askeri!
Gece gündüz demeden haini takip edip
Tepesine çöküp de, yakalar Türk askeri!
Gerekirse yemeden, inine kadar gidip
Tasmasından çekip de, yakalar Türk askeri!
Bu azgın canileri bağlayıp getirerek
Gerekirse bu yolda canını yitirerek
İhtara uymayanın işini bitirerek
Pis kanını döküp de, yakalar Türk askeri!
Vatan bayrak uğruna gerekirse ölerek
Şehitliği en yüce bir mertebe bilerek
Her türlü zorlukların üstesinden gelerek
Albayrağı dikip de yakalar Türk askeri!
Tek tek deşifre edip çözerek kodlarını
Yere atıp göğsüne basarak botlarını
Merhamet göstermeden bu ayrık otlarını
Ta kökünden söküp de yakalar Türk askeri!
Böylece altüst edip bütün planlarını
Bi kısmını avlayıp geri kalanlarını
Kızgın olsalar bile teslim olanlarını
Kulağını büküp de yakalar Türk askeri!
Der Mikdadi askerle, polisimiz her yerde
Son noktayı koyuyor kapanıyor son perde
İşbirliği içinde göz açtırmaz namerde
Kelepçeyi takıp da yakalar Türk askeri!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Yakında!
Avrupa’yı kim önemser kim takar!
Türk birliği kurulacak yakında!
Bitiklerin tehditinden ne çıkar!
Kartlar tekrar karılacak yakında!
Bizi bekler artık Turan illeri
Kültürleri aynı, birdir dilleri
Bırakıp şu ikiyüzlü elleri
Son hedefe varılacak yakında!
Güneş doğmuş gün ışıyor dünyada
Rüzgar bile nur taşıyor dünyada
Yarım milyar Türk yaşıyor dünyada
Birbirine sarılacak yakında!
Şu hippiler ne beklemiş ne bulmuş
Hainleri beslemişler ne olmuş?
İçimize öfke gazap kin dolmuş
Hesapları sorulacak yakında!
Birlik olup genetlenmek gerekli
Planları bozuluyor sürekli
Karşılarız hem atik hem yürekli
Şımarıklar yorulacak yakında!
Gizli açık hep düşmanlık güttüler
Bitirmeye çalışırken bittiler
Üstüste kaç operasyon ettiler
Bu dalgalar durulacak yakında!
Der Mikdadi bu çağ bizim çağımız
Uyanmıştır solumuz hem sağımız!
Tek milletiz çok sağlamdır bağımız
Kör döngüler kırılacak yakında!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Ayakta uyutuldu
Her şey mümkün herşey var
Deve kulaksız olmaz
Var kardeşim herşey var,
Var diyen haksız olmaz
Var güzel şey var ama,
Merhem olmaz yarama
Bulamazsın arama,
Kaktüs yapraksız olmaz
Çok olan kötü şeyler,
Bunu anlayın beyler
Bakın şair ne söyler
Yılan ayaksız olamaz
Çok şeyler ayıp oldu,
Sır oldu kayıp oldu
Dünya acaip oldu,
Çöller topraksız olmaz
Çok şeyler unutuldu,
İnsanlar avutuldu
Ayakta uyutuldu,
Kim der yataksız olmaz
Herkes hayâl yaşıyor,
Aklı olan şaşıyor
Gayesiz dolaşıyor,
Kim der sokaksız olmaz
Batıdan bir yel eser,
Komşu komşuya küser,
Alâkasını keser,
Riya nifaksız olmaz
Gecemiz daha uzun,
Devam eder bu hüzün
Vuslatına gündüzün,
Varmak şafaksız olmaz
Ne anane ne töre,
Asri oldu her yöre
Bu dünya köre, göre,
Mahkum afaksız olmaz
Biri der ben fil’im fil,
Zannetmeyin karanfil
Neler var ki sonu fil,
Horoz dudaksız olmaz
Neler var neler yok ki,
Kötüler öyle çok ki
Batı öyle bir blok ki,
Keller taraksız olmaz
Mikdat der çok tezatlar,
Nerede bizim zatlar
Kaça çıktı mazotlar,
Petrol İraksız olmaz
Mikdat Bal
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A-yalaka!
Yalaka!
Vücudu kendinin ruhu tutsaksa
At gözlüğü takıp koşar yalaka!
Şerre maharetli, hayra aksaksa
Eştiği kuyuya düşer yalaka!
Kalıbında insan şekli var ama
Haysiyet, şahsiyet onda arama
Her fırsat buldukça koşar harama
Haram yiyip içer şişer yalaka!
Adalet insafı sanki duymadı
Kitapta okumuş ama uymadı
Aslanın ardında döndü doymadı
Yoluna kendini döşer yalaka!
Aklı fikri ruhu, satılmış kişi
Yağcı kervanına katılmış kişi
İşi biter bitmez atılmış kişi
Çukurda yerini eşer yalaka!
Koskoca ömrünü geçirir boşa
Kimine beyim der kimine paşa
Kullara kul olan basit bir maşa
Ateşler içinde pişer yalaka!
Mikdadi bu rolü şahsına biçer
Kula kul olmayı kendisi seçer
Uyandığı vakit iş işten geçer
Dünyada ot gibi yaşar yalaka!
…..Ebedi olarak şaşar yalaka!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Yalaka’nın Tarifi!
Yalaka olmak için gerek yok diplomaya
Ona buna okunup yürütür işlerini
Alışık bu dalkavuk parsayı toplamaya
Aralara sokunup yürütür işlerini
Canım der cananım der övgüsü peşin olur
Ar zarı çatlayınca gerisi meşin olur
Kene gibi yapışır en yakın kişin olur
Yüreğine dokunup yürütür işlerini
Şişirerek anlatır perişan hâllerini
Yalancıktan ağlayıp akıtır sellerini
Bir yandan ovuşturur titreyen ellerini
Sızlayarak yakınıp yürütür işlerini
Yanıltarak yapmacık saygısıyla soytarı
Oynar kurbanlarının duygusuyla soytarı
Biri çıkar da tanır kaygısıyla soytarı
Etrafına bakınıp yürütür işlerini
Her takiyeyi yapar, her kisveyi bürünür,
Her maskeyi takınıp, her boyayı sürünür
İnançlının yanında ehli tekva görünür
Günahlardan sakınıp yürütür işlerini!
Der Mikdadi ettiği asla hoşuma gitmez
Tilkiden uyanıktır tasavvurları bitmez!
Ufak tefek şeylere sözde tenezzül etmez
Bazen vakar takınıp yürütür işlerini!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Yalan çok olunca
Olanları değil hep yalan duyduk
Alışıp yalana barıştık gitti
Şakaymış, zokaymış yeni ad koyduk
Beceriymiş gibi yarıştık gitti!
“Söylemesem olmaz” der gıybet eder!
Sinsi ve şeytanî bir amaç güder
Kıymetli zamanı ederiz heder
Böyle boş işlere giriştik gitti!
Yüzsüzler ön safta yerini almış
Ar eden elenmiş geride kalmış
Vicdanı olanlar gaflete dalmış
Böylece toplumda karıştık gitti
Canavar ruhlular alenen soyar
Toplum doğruları enayi sayar
Bozuldu ölçüler bozuldu ayar
Devir böyle dedik kırıştık gitti
Kirlendi suyumuz içilmez oldu
Pislikten çamurdan geçilmez oldu
İyi kötü artık seçilmez oldu
Düştük birbirine veriştik gitti
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yalvar Allah diye, diye!
İçinden ah çeke, çeke
Yalvar Allah’a, Allah’a
Gözyaşını döke, döke
Yalvar Allah diye, diye!
Benliğinden geçerekten
Bu dünyadan göçerekten
Ondan Ona kaçaraktan
Yalvar Allah diye, diye!
Divanına varır gibi
Sen Allah’ı görür gibi
O başında durur gibi
Yalvar Allah diye, diye!
Bil aczini zaafını
Düzelt çevre etrafını
Dileyerekten affını
Yalvar Allah diye, diye!
Allah,Rahman ne dersen de
Hangisiyle istersen de
Gelirsen de gidersen de
Yalvar Allah diye, diye!
Tövbe kapısını açtı
Sayısız nimetler saçtı
Sakın deme vakit geçti
Yalvar Allah diye, diye!
Mikdadî der gece ile
Yalnız yahut hoca ile
Korku ile recâ ile
Yalvar Allah diye, diye!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yarasa!
Işıklı yollarda yarasa olmaz
Nur ona nâr olur yanar yarasa!
Kaçmak için delik arasa olmaz
Sur ona dar olur konar yarasa!
Ne Allah’ı tanır ne peygamberi
Milletin Dininden yok ki haberi
Onun gibileri olur rehberi
Kör ona yâr olur anar yarasa!
Millete ters düşüp dehşet saçtıkça
Gözlerden kaybolur yüksek uçtukça
Durmadan eriyor ağzın açtıkça
Kar ona sır olur donar yarasa!
Ona ocu söyler buna da bu’cu
Uf eder püf eder bitince gücü
Çıkmaza girince işinin ucu
Zor ona bar olur kınar yarasa!
Der Mikdadî bu mal nasıl bir zümre?
Gözlük pis olunca gördüğü kemre
Gönlüne ebedi düşmüyor cemre!
Kor ona har olur bunar yarasa!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yaratan’la ahtım var
Bahtiyar bir insan’ım eşrefi mahlukatım
Şükür ki iman ettim Yaradan’la ahtım var
Bu imanla ölürsem ki öyle umuyorum
Öteler ötesinde mekanım var tahtım var
Dünya malı dünya’nın gönlüm ondan müstağni
Kadere iman ettim benim açık bahtım var
Mutluluk gönüldedir malda makamda değil
Dünya zenginin olsun kanaat ve zühdüm var
Nefis, şeytan ve ortam üzerime gelse de
Doğrulukta kalmaya kararım var cehdim var
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Yaşam ayan toprakta!
Yeryüzünü biliriz, üstünde dört döneriz
Ha yat, ha gez fark etmez yaşa mayan toprakta!
Yer altını unutur er geç ona döneriz
Hayat sür ama azma yaşamayan toprakta!
Sağın ölün ibretlik, sen kalk sağı solu yor
Görürsün koca civan, nefes alıp soluyor
Vade dolar aniden, beti benzi soluyor
Hay at, ağla ve çağla, yaşama yan toprakta!
Bu dünyanın uğruna duyduğun bunca melal
Ha vardın ha da yoktun unutulmak ihtimal
Neyin varsa elindir, ölüm hak miras helal
Ha yat, ha kat, ha şato, yaşam ayan toprakta!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yaşama direncimiz
İyi kötü hayır şer, artı eksi dolu boş
Eriştiklerimizdir yaşama direncimiz
Hayat bir mücadele, ister yürü ister koş
Yarıştıklarımızdır yaşama direncimiz
İyilerin yanında, kötü insanlar hazır
Kimi can kurtarıyor, kimi de cana muzır
Kavga, niza, gürültü, sukünet, neşe, huzur
Barıştıklarımızdır yaşama direncimiz
Birbirini tamamlar kahraman, korkak, yiğit
Bir yanda düğün dernek, diğer tarafta ağıt
Uyarı, tembih, ihtar, tavsiye, İkaz, öğüt,
Karıştıklarımızdır yaşama direncimiz
Her şeyde bir hayır var, onu bilip bulmalı
Yapılan her yanlıştan, her zaman ders almalı
Hem dost lazım hem düşman mücadele olmalı
Vuruştuklarımızdır yaşama direncimiz
Önce düşmek gerekir, elinden olur tutan
Bir başka seviliyor gurbette iken vatan
Vuslata önem verir, firakı canda tadan
Görüştüklerimizdir yaşama direncimiz
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-yaşama gayemiz!
Hayatta bulunmak ne büyük nimet!
Mümin olan bunu sınav bilmeli!
Mevla’m kullarına eyledi himmet
Sebebi hilkate cevap bulmalı!
Yaşama gayemiz sınavmış meğer
Allah’a inanan boynunu eğer
Her nefes aslında dünyaya değer
Bu bilinçle onu alıp salmalı!
Yarattı her şeyi yerli yerince
Sivrisinekten tut hatta karınca
Bu büyük esrara insan varınca
“Sübhanellah” deyip teslim olmalı
Allah’ın lütfüdür akıl ve izan
Sema’yı yükselti o koydu mizan
Ne büyük bayramdır beş vakit ezan
Davete icabet edip kılmalı
Her şeyde ibretler açıktır gayet
Cihan bir kitaptır her zerre ayet
Görürsün gözünü açarsan şayet
Hakikati görüp iman dolmalı!
Dünya cazibesi kuruyor bizi
Faydasız işlerde yoruyor bizi
Olaylar uyarıp duruyor bizi
Olup bitenlerden ibret almalı!
Hayatı ganimet bilmek gerekir
Vebali tövbeyle silmek gerekir
İman bulvarında kalmak gerekir
İmanlı yaşayıp öyle ölmeli!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-yaşıyoruz, ölüyoruz!
Yaşıyoruz, ölüyoruz!
Kalmak değil, ölmek bize yazılmış
Şu dünyadan geçen kul’uz o halde!
Rabbimizi bilmek bize yazılmış!
Yolumuzu seçen kul’uz o halde!
Şaşırırsın arada yol sormazsan!
Duracağın yerde eğer durmazsan
Zaman akar sen farkına varmazsan
Kendimizi biçen kul’uz o halde!
Unutkanlık getirirsek burada
Şayet yolu yitirirsek burada!
Her nimeti bitirirsek burada!
Elleri boş göçen kul’uz o halde!
İstikbali düşünür her bitirim
Ahret için elzem olur yatırım
Aksi halde yol alamaz götürüm
Başına dert açan kul’uz o halde!
Yaşıyoruz, ölüyoruz şüphesiz!
Görüyoruz, biliyoruz şüphesiz!
Durum buyken gülüyoruz şüphesiz!
Gerçeklerden kaçan kuluz o halde!
Der Mikdadi zevke dalan kaybetmiş
Ayak sürtüp geri kalan kaybetmiş
İki günü eşit olan kaybetmiş
Sermayeyi saçan kul’uz o halde!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Yaşlıydı ağlıyordu
Yaşlıydı ağlıyordu
Yaşlıydı ağlıyordu yol üstüne çıkmıştı
Üstü başı perişan, yorgundu üşüyordu
Üzgündü kederliydi, hayatından bıkmıştı
Neredeyse orada bayılıp düşüyordu
Selam verdim almadı, duymadı, ya dalgındı
Elleri titriyordu, korkuyordu yılgındı
Dışarı atmışlardı, evlatları çılgındı
Öldürecekler diye bir korku taşıyordu
Yaramaz oğulları karşısında durdular
Malına konmak için ona tuzak kurdular
Ölsün mal bize kalsın, diye onu vurdular
Öyle korkutmuşlar ki sahneler yaşıyordu
Tapu senet ne varsa yanına almış idi
Kaçmıştı ellerinden, ortada kalmış idi
Oturmuş kara, kara efkâra dalmış idi
Kime gidebilirdi sekseni aşıyordu
Ona iyi yaklaştım, bir daha selam verdim
Muradım yardım etmek yoktu başka bir derdim
Toparlandı konuştuk, her bir sırrına erdim
Konuştu rahatladı gözleri ışıyordu
Ben onların hepsini bir odaya sığdırdım
Çalıştım çabaladım biriktirdim yığdırdım
Ne ele muhtaç ettim ne de boyun eğdirdim
Anlattıkça anlattı dedikçe coşuyordu!
Her birinin katı var mesleği var işi var
Hiçbiri fakir değil ekmeği var aşı var
Her birini everdim evladı var eşi var
Dopdoluydu besbelli arada döşüyordu
Miras için ölmeden sıkıştırıp durdular
Ona moruk sözünü yakıştırıp durdular
Gelinleri bir yandan çekiştirip durdular
Ağlayışı bundandı gözleri şişiyordu
Onun acı halini baba olan anlardı
Dünyasını yıktılar tek umudu onlardı
Aslında iyiydiler, saygılı insanlardı
Ne diye azmışlardı o bile şaşıyordu
Mikdadî hayret deyip sözü bağlayıverdi
İhtiyarın halleri beni dağlayıverdi
İşte budur hikâyem deyip ağlayıverdi
Onun ağlayışları sinemi deşiyordu
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-yatırdan medet ummak
Yatırdan medet ummak
Olmayacak duaya amin demek israftır
İnandığım hakikat akıllı ol der dostum!
Ölüye kandil yakmak fuzuli bir masraftır
Dışarıdan nurlanmaz karanlık bir yer dostum!
Bu girdiğin yol yanlış çarpacaksın aracı
Baksana türbedarlar keser senden haracı
Yalnız Allah’tan iste lazım değil aracı
Yatırdan medet ummak şer üstüne şer dostum!
Ne mezarda keramet ne velinin tabutu
Sana fayda sağlamaz ne cübbe ne kaputu
Dilek için bağlama ağaçlara çaputu
Dinde böyle şeyler yok bu bilince er dostum!
Cehalet sarhoşluktur Mümin olan ayıktır
İhlaslı amellerin sevabı çok büyüktür
Sadece üç mescit var ziyarete layıktır
Duanı evinde yap seccadeni ser dostum!
Panayır kurulmasın yatırların yanına
Kurban asla kesilmez hiç kimsenin şanına
Kessen eti yenilmez girmeyesin kanına
Bir hayır yapacaksan Allah için ver dostum!
Der Mikdadi yazdığım kitabidir kitabi
Aydınlanmak istersen ezberle bu hitabı
Ben görevimi yaptım bir kardeşlik icabı
Kastım yermek değildi bu gerçeği gör dostum!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-yayla yolculuğu eskilerden bir kesit yerel
Yaylaya gideyuduk Türki şarkı deyiduk
Yol bir, maslahat iki muhabbet edeyuduk
Önümüzde inekler, tepemuzde sinekler
İki ayakli idi o zamanlar binekler!
Kah güneş vuruyudi kah bulut sarayıdı
Kah danalar kaçarak bizleri yorayıdı
Bekirormanı aştuk orada verdik mola
Biraz horon oynaduk sonra da girduk yola
Geturmişti uşaklar saz, kemence kavali
İki tanesi telli bitanesi havali
Bu arada inekler otlamaya başlamış
Bahçeye girecekken biri gelip taşlamış
Deduk ki arkadaşlar inekleri güdelum
Bize da taş gelmeden hemen kalkup gidelum
Herkes buni beklerdi zaten yorulmiş idi
Peynir ekmek su soğan sofra kurulmiş idi
Yemekleri yiyince olduk yollara revan
Hamdık bütün kış yattuk kimi olmuş kan revan
Kimi sırtında sepet kimi elinde file
Hiç aklumdan çıkmayur o çektuğumuz çile
O kadar yokuşları hep yaya aşayuduk
Üsteluk her birumuz birer yük taşıyuduk
Hacan alduk Mangana yakalanduk yağmura
Lastiklar delük idi battuk kara çamura
Tam orada hissettuk yaylanun havasini
Ne kadar da severduk muhlama tavasini
Türkiler diye diye yolumuzi biturduk
İnekleri böylece yaylamuza geturduk.
Kimisi hucüm etti Toko’nun hanlarına
Kimi da dinlenurdi camenun yanlarına
Ne kadar hak etmişti onlar istirahati
Yol olmadan ölenler görmedi bu rahati
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-yazarım Çizerim
Ömür hazinemi israf ederken
Hayale dalarım yalnız kalınca
Her şeyi ardıma koyup giderken
Dertlerim katlanır akşam olunca
Yoruldum yatakta koyun gütmeden
Uykuya dalmadan rahat etmeden
Şafak ağarmadan horoz ötmeden
Kalkıp dikilirim saat çalınca
La havle çekerim kalınca naçar
O zaman gönlümde çiçekler açar
Hararet yükselir rahatım kaçar
İçime manasız hasret dolunca
Kader ne değişir ne de silinir
Farkına varmadan sona gelinir
Ne yazık ki kadri ancak bilinir
Hayat verdiğini geri alınca!
Ölüm an be an soluyorum ben
Bilirim her nefes ölüyorum ben
Yaşarken bir fani oluyorum ben
Bu gerçek gönlüme korku salınca
Çok eğleştim ancak zaman durmadı
Mikdadi kalemi henüz kırmadı
Dünyada tek şiir beni yormadı
Yazarım çizerim fırsat bulunca
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a-Yazdıkça hiç bitmeyen...
Yazdıkça hiç bitmeyen tükenmeyen kalemsin
Yalnız seninle yazan ellerim şahit olsun
Gecemde gündüzümde yegâne meşgalemsin
Seher vaktinde esen yellerim şahit olsun
Sen bendesin ben sende, başka şeye gözüm yok
Sen ben söylememize bundan öte lüzum yok
Dönerim dolaşırım yârden başka sözüm yok
Her an ismini anan dillerim şahit olsun
Sevginin ispatı bu yalnız seni andım ben
Sevdan abı-hayattır içe, içe kandım ben
Sadece seni sevdim ateşine yandım ben
Yanıp da arda kalan küllerim şahit olsun
Hatırladığım zaman öyle hoş olur içim
Gönlümde sen var iken sönük kalır her biçim
Ayrılık dayanılmaz yaşlarım sicim, sicim
Gözlerimden çağlayan sellerim şahit olsun
Mikdadî der ayrılık zor nasıl alışırım
Uzaklık mühim değil ben sana ulaşırım
Alır başımı çıkar gezerim dolaşırım
Mecnunca dolaştığım çöllerim şahit olsun
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yazdım
Yazmaya yeltendim, ağrıdı kafam
Hapı şurup ile karıp da yazdım
Ateşim yükseldi bitmedi cefam
Başıma patates sarıp da yazdım
Konuyu dağıttım, ortada kaldım
Ne yazayım diye efkâra daldım
Ya Bismillah deyip kalemi aldım
Ağrıyan kafamı yorup da yazdım
Yazarak bir yere geliniyor mu?
Bunlardan nasihat alınıyor mu?
Gençliğin kıymeti biliniyor mu?
Bunları kendime sorup da yazdım
Uyan gencim uyan gençlik bir kuştur
Elliden sonrası yolun yokuştur
Bunlar tecrübedir sanmayın boştur
Mutlaka bir yerde görüp de yazdım
Söz sözü açıyor, kaleme uyup
Aklıma geleni alt alta koyup
Biraz okuyarak, biraz da duyup
Biraz da kafadan kurup da yazdım
Kendimce doğruyu savunup durdum
Bir zaman böylece avunup durdum
Şiiri dert edip dövünüp durdum
Hep kendi kafama vurup da yazdım
Fazla yol almadım geri bakınca
Gençlik kıymetlidir elden çıkınca
Bal der ihtiyarlık beni sıkınca
Düşüne, düşüne durup da yazdım
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yazılmayan söz mü kaldı?
Hece ya da düz yazalım
Ne kaldı ki biz yazalım
Yol yazalım iz yazalım
Yazılmayan söz mü kaldı?
Yaylaları bayırları
Ovaları çayırları
Sahilleri, şehirleri
Gezilmeyen az mı kaldı?
Rüzgar ektik tayfun hasat
Küfür çok da iman kesat
Her şey sahte her şey fesat
Bozulmayan öz mü kaldı?
Zulüm mubah bilinince
Son noktaya gelinince
Ozonlar da delinince
Çözülmeyen buz mu kaldı?
Zalim kanımızı içti
İnsanlığa kefen biçti
Kuş gribi geldi geçti
Yüzülmeyen kaz mı kaldı?
Sırtımızdan vurmak için
Tuzakları kurmak için
Kan akacak ırmak için
Kazılmayan düz mü kaldı?
Ülkemizde çoktur hain
Her yer tuzak her yer mayın
Maskesi kalmış sanmayın
Sezilmeyen yüz mü kaldı?
Gonca güller solduruldu
Asker, polis öldürüldü
İçimiz kin dolduruldu
Üzülmeyen Laz mı kaldı?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-yazısını sildim…. Gerisi işte böyle
O senin görüşün, o senin dünyan
Hoşuma giderse güler geçerim
İstediğin yöne gönlünce dön yan
Külünü düşünme eler geçerim
İstediğin yere kafanı tosla
İster kaçır ister altını ısla
Saldırıya taviz veremem asla
Sayfamda saklamam siler geçerim!
Cana yakın değil serin olursan!
Tiksinirim elbet irin olursan!
Sevimli, sempatik şirin olursan!
O takdirde dağı deler geçerim!
Kibirden gururdan eğer uçarsan!
Gözlerini yumup dehşet saçarsan
Hiç yok yere kalkıp savaş açarsan
Ben de kılıcımı biler geçerim!
Tartışmaya girmem saygılıyım ben
Bozuşuruz diye kaygılıyım ben
Şunu bil ki hassas duyguluyum ben
Sana afiyetler diler geçerim!
Der Mikdadi artık bitsin bu celal
Lafazanlık verir insana melal
Paylaşımlar eğer olursa helal
Seninle lokmamı böler geçerim
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-yazıverir Şairler!
Kalemi ellerine aldıkları her vakit!
Hayal denizlerinde yüzüverir şairler
Kendilerinden geçip daldıkları her vakit!
Uyanıklardan fazla seziverir şairler
Gönülden gönüllere erişip ulaşırken
Sadece bu niyetle didinip çalışırken
Ruhuyla gaftan gafa gezinip dolaşırken
Masasının başında sızıverir şairler!
Söylenecek sözler çok yazmanın yoktur sonu
Biri biterse şayet başlar başka bir konu!
Ondan öncekileri söylemişse de onu!
Tekrar başka üslupla yazıverir şairler.
Yazılır anıları, kanıları zanları
Gönül verilenleri, cananları, canları
Yalınız tek başına geçirdiği anları.
Hazinesi geniştir düzüverir şairler!
İmbiğinden damıtıp tatlı ballar sızdırıp
Vitrinde göstererek ya da alıp gezdirip
Bazısını güldürüp bazısını kızdırıp
Bazısını hüznüyle üzüverir şairler!
Der Mikdadi duramaz, kargalar söz alınca!
Taşı peşindir vatan mevzu bahis olunca
Çizmelerini giyer buna mecbur kalınca
Gönlünde ki aslanı çözüverir şairler
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Yazıyorum okunmuyor!
Yazıyorum okunmuyor ne yazık!
Çiçek, böcek arıyor şu insanlar
Okunsada dokunmuyor ne yazık!
Sevda mevda soruyor şu insanlar
Aşktan meşkten yaz diyorlar bu yaşta
Çifte telli, saz diyorlar bu yaşta
Yolundan çık az diyorlar bu yaşta
Yanlış yola sürüyor şu insanlar
Kaşa göze saça yanağa gize
Mecnun, Leyla ya Şirin’i yaz bize
Baştan sona aşk olmalı her dize
Buna kafa yoruyor şu insanlar
Bazısı der sen sevgiden yaz hele
Yorumlarken yorumlar güle güle &#61514;
Okumazlar laf ola beri gele
Sırf ipe un seriyor şu insanlar
Bir yol tuttum sapmıyorum çok şükür
Gerçeklerden kopmuyorum çok şükür
Çöpçatanlık yapmıyorum çok şükür
Bu halimi yeriyor şu insanlar
Der Mikdadi budur işte bıkışım
Ani olur gemileri yakışım
Kaçacağım yoktur başka çıkışım
Üzerime varıyor şu insanlar
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Yazsam kağıtlar yanar!
Dertlerim yığın yığın yazsam kağıtlar yanar
Çatladım çatlıyorum yazıp çizemiyorum
Yüreğimde fay hattı gözlerim iki pınar
Patladım patlıyorum çıkıp gezemiyorum
Oyuk kütükler çıkar dedemin çınarından
Kaynamış kan fışkırır gönlümün pınarından
Dert üstüne dert yığdım uçurum kenarından
Atladım atlıyorum bir şey sezemiyorum
Geldi pireli Hanslar çaldı gitti cini’mi
Tamusal zebaniler öcü görmüş dinimi
Duyarsız gafillere günden güne kinimi
Katladım katlıyorum kızıp üzemiyorum
Bu millet hainlere asla etmez itaat
Hemen kıyama kalkar aynı gün aynı saat
Bu mübarek millete hem müjdedir hem vaat
Kutladım kutluyorum boş söz yazamıyorum
Sımsıkı kenetlenip ders veririz azana
Müsaade etmeyiz bu birliği bozana
Vatan hainlerinden kalanları fizana
Şutladım şutluyorum başka çözemiyorum
Der Mikdadi bir mal var ne kabadır ne kaba
Boş konuşur, boş söyler gerek duymaz hicaba
Bu Ülke malı nerden ithal etmiş acaba?
Kotladım kotluyorum ancak çizemiyorum
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayder bizim mi şimdi?
Horon yerine dans var
Ayder bizim mi şimdi?
Harun yerine Hans var
Ayder bizim mi şimdi?
Öldürdüler kültürü
Sahtenin var her türü
Çarpıklıklar bir sürü
Ayder bizim mi şimdi?
Dıştan gelir peynir yağ
Ne de verimli bu dağ
Bal'da da atlamış çağ
Ayder bizim mi şimdi?
Her yere çöp atılır
Sahte mallar satılır
Gözler hep boyatılır
Ayder bizim mi şimdi?
Sizce her şey para mı?
İstikbal kaparo mı?
Deşmeyiniz yaramı!
Ayder bizim mi şimdi?
Sokulsun bir düzene!
Dönsün yine özüne!
Rehber verin gezene!
Ayder bizim mi şimdi?
Doğası bozulmasın!
Bana da kızılmasın
Bir daha yazılmasın!
Ayder bizim mi şimdi?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Aydın sandı kendini, geçti durdu karşıma
Otuz yıldan beridir, Hollanda da yaşarım
Ya beş ya altı kerre izine gelmişim ben
Türkiye de yaşayan, insanlara şaşarım
Ahvâlini onlardan, daha çok bilmişim ben
Toplamı altı aydır Türkiye de kalışım
Eş dost ziyaretinde, günlerimi geçirdim
Bana bir yenilikti, her izine gelişim
Durumları görürdüm, insanları acırdım
Aradan yıllar geçti, bir çok şeyler değişti
Biz yerimizde saydık, kültüre sahip çıktık
Geçen yıl izin yaptım, gördüklerim muthişti
Her şey altüst olmuştu, bir çok değeri yıktık
Biz ezana hasretken, onlar şikayetçiydi
Hayret ettiğim konu bunlar hep müslümandı
Bunlar hem şucu bucu, hem de diyanetçiydi
Ses kirliliği imiş, bunlar nasıl insandı!
Bana biri demiş ki, hanki dünyadan geldin? .
Beraber büyümüştük, şimdi münevver olmuş
Çok geri kaldın dedi, zaten alim değildin
Kalktı da Avrupayı, yanımda över olmuş
Neler neler öğrenmiş, dinlerken şaşıyordum
Her malın markasını, iyi bilir dininden
Hayret ettim doğrusu, ben burda yaşıyordum
O nasıl nerden, duymuş, çıkmamışken ininden
Bana dedi otuz yıl medeniyet kapmadın
Sen dağda mı yaşadın, nereden geliyorsun?
Hâlâ o eski kafa, ilerleme yapmadın
Bu kadar maslları, nereden biliyorsun?
Halbu ki ben onunla aynı tahsili gördüm
Kafası çalışmazdı ona yardım ederdim
Başka tahsilin var mı, nazikçe ona sordum
Dedi televizyon var, internete de girdim
Körü körüne taklit, bildikleri taşıma
Kulaktan dolma şeyler, hiç bir bildiği yokmuş
Aydın sandı kendini, geçti durdu karşıma
Adam beğenmez oldu, dün kü bildiğim kokmuş
Mikdat Bal
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a-Yedi zümre
Bir hadis nakletti Ebu Hureyre
Arşın gölgesinde der yedi zümre!
Gölgede serinde olacaklardır
Başka gölge bulunmayan bir günde.
Birincisi adaletli her lider
Zulüm etmez herkese ihsan eder
Arşın gölgesine bu zatlar gider
Başka gölge bulunmayan bir günde
Genç yaşında ibadetle yetişen
Sebat edip bu ahlakla gelişen
Arşın gölgesine bunlardır koşan
Başka gölge bulunmayan bir günde
Kalbi mescitlere bağlı olanlar
Yalnız mescitlerde huzur bulanlar
Bunlar da o gölgelerde kalanlar
Başka gölge bulunmayan bir günde
Allah için sevişip sarılanlar
Ve bu yüzden bozuşup ayrılanlar
Bunlar arşın gölgesinde olanlar
Başka gölge bulunmayan bir günde
Soylu güzel bir bayan, davet eder
Bunu duyan Allah’tan korkarım der
Arşın gölgesine işte bu gider
Başka gölge bulunmayan bir günde
Sadakalarını gizli verenler
İşte bunlar muradına erenler
Gölgesi hoş arş altına girenler
Başka gölge bulunmayan bir günde
Gizli, gizli Allah’ı zikrederek
Göz yaş ile ağlayıp titreyerek
Kurtulacak arş altına girerek
Başka gölge bulunmayan bir günde
Bu şiiri yazan şair Mikdat Bal
Buyurmuştu peygamber “ev kema kal”
Bunlardan ol sen de o gölgede kal
Başka gölge bulunmayan bir günde
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yediden yetmişe gazi bu millet!
Bize düşman olan o kadar çokmuş
Bu gerçeği artık gördü milletim!
Türk’ün Türk’ten başka sahibi yokmuş
Bu sırra tamamen erdi milletim!
Dünyaya da bir ders verdi milletim!
Uyuduğumuzu sandı hainler
Ahmak bir meczuba kandı hainler
Allah’ın lütfüyle yandı hainler
İnlerine kadar girdi milletim
Dünyaya da bir ders verdi milletim!
Vatana millete tuzak kurdular
Havadan karadan halkı vurdular
Silahsız ordular karşı durdular
Zalimin önüne durdu milletim!
Dünyaya da bir ders verdi milletim!
Yediden yetmişe gazi bu millet
Yurt için ölmeye razı bu millet
Tükürükle boğar sizi bu millet
Haini inine sürdü milletim
Dünyaya da bir ders verdi milletim!
İblisçe planı ezanla bozan
Tek yürek olarak bir destan yazan
Bütün kurumlara sinsice sızan
Hainleri yere serdi milletim
Dünyaya da bir ders verdi milletim!
Der Mikdadî lanet o meşum güne
Yediden yetmişe doksanlık nine
Canı pahasına atılıp öne
Darbe defterini dürdü milletim
Dünyaya da bir ders verdi milletim!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yeni bir din çıktı!
Yeni bir din çıktı, peygamberi yok
Kitabı, murşidi, bir rehberi yok
Saliki bunlardan hiç haberi yok
-Sözde Müslümandır Cuma’ya gider!
Anamız ağlıyor, peder derbeder!
Öyle bir anlayış, hâl ile arz yok
Müslüman’a benzer, tavır yok, tarz yok
Namaz yok, zekât yok, oruç yok, farz yok
-Kahvede ediyor ömrünü heder
Anamız ağlıyor, peder derbeder!
Haccı tutamazmış ondan gitmiyor
Şişman değil, bundan oruç tutmuyor
Her şeyde özrü var, özür bitmiyor
-Namaza kalkarken tembellik eder
Anamız ağlıyor, peder derbeder!
Allahı an dersen, hu’cu muyum der
Bilene sor dersen, şucu muyum der
Doğru yoldan git de, yolcu muyum der
-Şeytanın izini gönüllü güder
Anamız ağlıyor, peder derbeder!
Yaşadığı gibi, inanmaktadır
Herkes gericiymiş, kendi Haktadır
İşte bu hâliyle, kınanmaktadır
-İtikatı bozuk der ki yok kader
Anamız ağlıyor, peder derbeder!
Mikdadî; bundandır çektiklerimiz
Bunlar mahsulümüz, ektiklerimiz
Bundandır gözyaşı döktüklerimiz
-Bitmez elbet bitmez gam ile keder!
Anamız ağlıyor, peder derbeder!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-yeni yolunuz kutlu olsun!
Hıristiyan’a söz yok hatta tebrik ederim
Derim ki sizin yeni yılınız kutlu olsun!
Şimdi kalkıp da sözde Müslüman’a ne derim
Yakışan şu ki: “yeni yolunuz” kutlu olsun!
Bizi kötülemeye çok gayret ediyorlar
Biz onları kutlarken hep hayret ediyorlar!
Onlar bizi kutlamaz hakaret ediyorlar
Taş parçasına dönen solunuz kutlu olsun!
İslam’da kandil yok der ukala bir biçimde
Acaba kendi var mı? .... bir ukdedir içimde
Mesaj mı, telefon mu? .. tebrik için seçimde
Kart postallı zarfınız, pulunuz kutlu olsun!
Öyle laflar söylenir kanımızı dondurur
Anlayış yoksunları hoşgörüden dem vurur
Babasını tanımaz Noel baba der durur
Kıp kırmızı giysiniz çulunuz kutlu olsun!
Ne havai fişekler ne füzeler atılmış
İçkiler fıçı, fıçı ne mezeler katılmış
Alışverişe çıkmış hepsi çoktan satılmış
Hindi alamayanlar yalınız kutlu olsun!
Der Mikdadi hayret ki hem Müslüman hem hacı
Hazırlıklar yapıyor ne acı ki ne acı!
Altına hediyeler tepesine kor haçı
Çamları süsleyenler dalınız kutlu olsun!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Yeter sana
Dünya ahireti mamur etmeye
Kelamın hoş olsun dil yeter sana
Hazır isen eğer yanıp tütmeye
Yanarken ışık saç, kül yeter sana
Yarenlik kardeşlik essin her yerde
Hoş duygular olsun gönülde serde
Dostunu görünce bir selam ver de
Samimi olarak gül yeter sana
Yemeli içmeli selam yaymalı
Saygılı olmalı, sevip saymalı
Arayıp sormalı, deyip duymalı
Dostun kıymetini bil yeter sana
Dilerim dostluğu bozmasın Hüda
Hele dostum demek ne tatlı seda
Bu naçiz bedenim dostluğa feda
Sen bana bir adım gel yeter sana
Bize yakışanı yaparsak eğer
Yaşamaya dünya o zaman değer
Gayrisi ne varsa faniymiş meğer
Cennet çok yakındır öl yeter sana
Mikdadî’yim işte gidiyoruz biz
Yanıp kül olarak bitiyoruz biz
Soranlara selam ediyoruz biz
Gözünün yaşını sil yeter sana
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Yetti Ulan Yetti Be!
Zifiri karanlıklar bu yurdun semasında!
Afakı dehşet sarmış baltanın sapı bizde
Hacivat’la karagöz dünya sinemasında
Hayretle onu izler nice asabi bizde
Doğru diyen dinlenmez yalancılar göz boyar
Anaların feryadı yetimleri kim duyar
Katiller her alanda insan doğrar can kıyar
İmtiyaz sahibidir insan kasabı bizde
Aceleyle mecliste neden görüştürdüler
Durumumuz iyiydi bizi karıştırdılar
Fitneyi aramıza sokup vuruşturdular
Bitmiyor eloğlunun ince hesabı bizde
İşbirlikçi hainler hep el ele verdiler
Hastalık icat edip insanları gerdiler
Sattılar iğneleri muradına erdiler
Saldıkları virüsün her iltihabı bizde
Çıkarlar utanmadan okurlar melâmeti
Ne umduk da ne bulduk beklerken selâmeti
Bu anarşi bu vahşet kıyamet alâmeti
Deccal belki çıkmamış ancak ashabı bizde
Der Mikdadi aymazlık bizi bizden etti be!
Sabrımız sona ermiş, bitti ulan bitti be!
Son olsun bu katliam yetti ulan yetti be!
Bu milletin kurbana yetmez nisabı bizde
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ayı, tilki, çakal sürüsü vardır (sözüm meçlisten dışarı)
Kamil Durmuş'un 'Kokar ortalık' şiirine atfen
Neler neler gördüm neleri çattım
Bu sanal alemin virüsü vardır
Her çeşit hayvanı önüme kattım
Ayı, tilki, çakal sürüsü vardır
Hoşt dersin, çüş dersin bir türlü gitmez
Ödlektir korkaktır, yalnızken ötmez
Sayıları çoktur saymakla bitmez
Dağlarda bunların yarısı vardır
Işırır bazısı alınca buyruk
Melezdir bir çoğu yabancı uyruk
Adım atamazsın her taraf kuyruk
Birini taşlarsın gerisi vardır
Cinsiyet belirsiz ne bay ne bayan
Yüzsüzdür maskenin rengi sahtiyan
Dilleri zehirli kimi de çıyan
Yılanların bile irisi vadır
Fiilleri aynı kipleri aynı
Ötünce bir öter tipleri aynı
Biçimleri aynı çapları aynı
Fabrikasyon gibi serisi vardır
İnternet alemi böyle bineğin
Cirit alanıdır nice döneğin
Mantası, öküzü, hatta ineğin
Esmeri beyazı sarısı vardır
Zalimi taşlayıp kızdığın vakit
Önüne katarak ezdiğin vakit
Hele doğru bir şey yazdığın vakit
Hayvanlar alemi korosu vardır
Der Mikdati boşver, dostum Tufani
Anladım derdini bildim cefanı
Böyle mahlükata takma kafanı
Düdüğü, kavalı, borusu vardır
Mikdat Bal
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Ayının vefası
<image src='http://img131.imageshack.us/img131/300/balletez6.gif'width='158'
height='240'><br>
Oduncu ormanda odun ararken
Uzakta bir ayı inler dururdu
Baltasını vurup odun kırarken
Ayı ona bakıp dinler dururdu
Oduncu korkarak ona yaklaştı
Ayı görür görmez,elini açtı
Görünürde ayı ona muhtaçtı
Diken batmış ondan inler durururdu
Oduncu ya Allah deyip çıkarttı
Ayıyı terkedip işine vardı
Ayı gelmiş yerden bir kök kopartı
Oduncuyu işten önler dururdu
Oduncu yükünü tamamlamıştı
Ayı mes’eleyi tam anlamıştı
Odunu yüklenip önüne geçti
Oduncu da onu anlar dururdu
Ayı buna artık hizmet ediyor
Evi temizliyor suya gidiyor
Bir dostu uğradı, bu nedir diyor
Oduncu dost diye ünler dururdu
Dostu ona dedi ayı dost olmaz
Onlar ahmak şeydir alttan üst olmaz
O da der kıskandın, başka kast olmaz
Her bir nasıhatten yanlar dururdu
Uyumuş burnuna bir sinek kondu
Ayı üç kez kovmuş, bir daha döndü
Öldüreyim demiş, ihtarı son du
Kafa gitmiş, yerde kanlar dururdu
<image src='http://img135.imageshack.us/img135/2059/angrybearsq8.gif'width='158'
height='240'><br>
Bal der böyle olur ayı vefası
Ahmak oduncunun gitti kafası
Ahmaklık, irsidir yoktur şifası
Olsaydı elbette anlar dururdu.
<image src='http://img135.imageshack.us/img135/820/bearclawqv7.gif'width='100'
height='110'><br>... <image
src='http://img135.imageshack.us/img135/820/bearclawqv7.gif'width='100'
height='110'><br> ...<image
src='http://img135.imageshack.us/img135/820/bearclawqv7.gif'width='100'
height='110'><br>.
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Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Her seçimin anahtarı Öcalan
Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Utanmaz ki buna kadar alçalan
Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Yokmu sizin daha başka derdiniz
Seçimler yaklaştı ipi gerdiniz
Koro olup hep el ele verdiniz
Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Can mal güvenliği sağlanamadı
Dağlarda caniler bağlanamadı
Aponun ipleri yağlanamadı
Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Her sefer Apoyu öne sürenler
Bunu kullanmada fayda görenler.
Sizden nefret eder şehit verenler
Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Hangi yüzle çıkıp söz edersiniz
Bir ona bir buna göz edersiniz
Bu katili nasıl koz edersiniz
Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Der Mikdati sizden bıktı bu millet
Feryadı ayyuka çıktı bu millet
Sizi acıyarak baktı bu millet
Ayıp olmuyor mu, yazıklar olsun
Mikdat Bal
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a-Yine Bahar geldi
Yine bahar geldi açtı çiçekler
Hiçbir değişiklik yok bu kanunda!
Tekrar eder durur aynı gerçekler
Her şey dakik, her şey günü gününde!
Böyle devran eder yıllar, asırlar
Yeşile kavuşur bayırlar, kırlar
Okuyabilene keşfolur sırlar
İlahi bir kitap sanki önünde!
Tefsiri içinde ilahi ayet
Böyle devam eder ila nihayet
Öyle bir denge var hassastır gayet
Allah ol dedi mi olur anında!
Her şeyi sar baştan her yıl yineler
Sel olur bakarsın küçük tüneler
Yağmurlar az olur bazı seneler
Elbet bir hikmeti vardır bunun da!
Der Mikdadi ibret alıp azmazsak
Böbürlenip zorba gibi tozmazsak
Tabii dengeyi eğer bozmazsak
Her şey mecrasında akar sonunda!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Yine bahar geldi sıladan uzak
Yine bahar geldi sıladan uzak
Gönül bahçesinde yeşeremedim
Şu yaban elleri aşılmaz tuzak
Sılayı gönlümden düşüremedim
Vatanın kokusu esen yellerde
Ben yabanda dostlar başka illerde
Yaşım geldi geçti gurbet ellerde
Ham kaldım kendimi pişiremedim
Gelenden gidenden haber sorarak
Yoruldum boş yere kafa yorarak
İstikbale dönük hayal kurarak
Güzel bir hikaye şişiremedim
Özlem bir köz gibi sinemi yaktı
Bir nokta koyarak dönmemiz haktı
Her seferde yeni bir engel çıktı
Bırakıp dönmeyi başaramadım
Mikdadî gurbete geldiğime de
Pişmanım bu kadar kaldığıma da
Şaşırdım nereli olduğuma da
Almancı dediler şaşıramadım
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Aymazlar..
Kimi deve kimi sığır doymazlar
Uyuyorlar ağır ağır, aymazlar
İstediğin kadar bağır, duymazlar
Gözü değil aymazların kör olan
Zahmet etme içlerinde merdi yok
Dünya batsa kederi yok derdi yok
Bayrağı yok, şehidi yok, yurdu yok
Düzü değil aymazların zor olan
Ülke sathı ateş aldı kokuyor
O ruh olmuş aval aval bakıyor
Hem kendini, hem halkını yakıyor
Közü değil aymazların kor olan
Şehit verdik anaları yas tuttu
Bu zalimler şarap için tas tuttu
Vicdanları kararak pas tuttu
Sızı değil aymazların mor olan
Sapık bunlar, doğru yolu aramaz
Zavallılar sinek bile vuramaz
Umudum yok, bu godoşlar yaramaz
Azı değil aymazların hor olan
Mikdatî der bak ne yöne giderler
Bukalemun ne ki ondan beterler
Eloğluna yalakalık ederler
Nazı değil aymazların kur olan
Mikdat Bal
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Aymazlarımız
Kötülük dizboyu yok mu karışan?
Tükürsen almıyor aymazlarımız
Uyuşup uzanmış hali perişan
Tükürsen almıyor aymazlarımız
Hakkı söyleyene divane derler
Elin kültürüne anane derler
Tehlike var dersin, bana ne derler
Tükürsen almıyor aymazlarımız
Etrafına bakıp, olana bakmaz
Vatan soyulmakta talana bakmaz
İnanır her şeye yalana bakmaz
Tükürsen almıyor aymazlarımız
Bunlar alışmıştır öyle saymalı
Artık biliyorum nasıl aymalı
Burnunun üstüne tezek koymalı
Tükürsen almıyor aymazlarımız
Mikdatî der kördür sağırdır bunlar
İdrakleri zordur ağırdır bunlar
Kafaları dardır sığırdır bunlar
Tükürsen almıyor aymazlarımız
Mikdat Bal
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Aynalar
Yalancıdır akisleri aksidir
Solunu sağ gösteriyor aynalar
Senin artın nazarında eksidir
Kalını tığ gösteriyor aynalar
İnanılmaz güvenilmez karışık
Hep zıddındır senle olmaz barışık
Onda yüzün kırışık mı kırışık
Yılını çağ gösteriyor aynalar
Saçlarına dikiz eder ak sayar
Moral bozar az olanı çok sayar
İnceliği, zarafeti yok sayar
Kolunu dağ gösteriyor aynalar
Yanlış okur anlayamaz yazgıyı
Ağıt diye keder eder ezgiyi
Uzattıkça uzatıyor çizgiyi
Alını sığ gösteriyor aynalar
Ona bakan hem ağlar hem üzülür
Bir köşede kıvrım, kıvrım büzülür
Gözyaşları billur gibi süzülür
Selini çığ gösteriyor aynalar
Ne sihirdir, ne efsun, ne büyüdür
Hasta etmek aynaların huyudur
Bir zerreyi dağlar kadar büyütür
Kılını bağ gösteriyor aynalar
Der Mikdadi anlamadım fendini
Deli gönül coşup aşar bendini
Barışıkken, beğenirken kendini
Belini yağ gösteriyor aynalar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Aynı insanlar
Ayakta yoluyor hırsız hırsızı
Alan da veren de aynı insanlar
Karıştı insanlar arlı arsızı
Gülen de yeren de aynı insanlar
O onu gözetir bu onu yoklar
Çıkarı uğruna hırsızı aklar
İkisi anlaşır çalınır haklar
Bilen de gören de aynı insanlar
Dün züğürttü bu gün onunmuş yalı
Kalemi oynatır kaçırır malı
Kendi ekmeğine yağ ile balı
Çalan da süren de aynı insanlar
Soyar insanları kıvrak elleri
Bu millet eskitti nice kelleri
Dikeni bu millet onlar gülleri
Yolan da deren de aynı insanlar
Nice zalimlerin sönmüş şanları
Milleti soyanın gelmiş sonları
Sözde milletimiz kovmuş onları
Kalan da duran da aynı insanlar
Mikdatî der işte yazdım ne oldu
Doğruları yazdın rağbet mi buldu
Meclis boşaldı da yine de doldu
Gelen de giren de aynı insanlar
Mikdat Bal
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Aynı yanlış devam eder
<object width='425' height='350'><param name='movie'
value='http://www.youtube.com/v/d7IeFZ4WLAk'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed
src='http://www.youtube.com/v/d7IeFZ4WLAk' type='application/x-shockwave-flash'
wmode='transparent' width='498' height='350'></embed></object>
<image
src='http://img395.imageshack.us/img395/4118/mervekavakciui2.jpg'width='498'
height='440'>
Yurdumuzda zulüm etti bayanlara zalimler
Çıkar için bu uğurda döndü nice filimler
İstismarçılar türedi, karşı duranlar oldu
Fetva verip dinden çıktı koca koca alimler
Allah buna razı olmaz, devam etmez zulümler
<image
src='http://img453.imageshack.us/img453/7558/200pxnecmettinerbakanys2.png'widt
h='498' height='440'>
Aciz duruma düştüler saldırdılar söz ile
“Devlete meydan okunmuş” bir parçacık bez ile
“Bu hanıma haddini bildirin” diyen nerde?
Güç kuvveti kalmamıştı devrildi bir kriz ile
Ektiğini biçer herkes savunduğu tez ile
<image
src='http://img113.imageshack.us/img113/227/mervekavakcing4.jpg'width='498'
height='440'>
Milet buna şahit oldu,geçikmedi cevabı
At dışarı diyenlere haram oldu o kapı
Ders almadı o gafiller, eski tas eski hamam
Böğürürler, şımarırlar, her gördükçe hicabı
Kalmadı hiç müsammaha, demokrasi adabı
<image
src='http://img113.imageshack.us/img113/8525/bartsyasanprotestoettilzf0.jpg'width=
'498' height='440'>
Aynı yanlış devam eder, uyanmıyor aymazlar!
Yedikleri tokatları hissetmezler duymazlar
Müslüman mahallesinde, salyangoz mu satılır?
Ketçaplı hoş, hicaplıyı insandan mı saymazlar?
Özgürlükten bahsederler kendileri uymazlar
<image src='http://img113.imageshack.us/img113/8213/32538lz1.jpg'width='498'
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height='440'>
Halka rağmen konuşanı halk affetmez, yargılar
Geri teper, desiseler takip eder kargılar
Sandıklara gömmedi mi ne zaman unutuldu?
Yapılan tüm zulümleri günü gelir sorgular
Milletin sabrı yücedir, yarasını sargılar
<image
src='http://img518.imageshack.us/img518/4273/gundem127nv2.gif'width='498'
height='440'>
Mikdat Bal
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a-Yok
Bu millet konuşmalı özgürlük var herkesin
Taraftarı bulunur, her görüşün her sesin
Hudutlar dâhilinde, herkes fikrini desin
Demokratlık bu demek, bunda bir sakınca yok!
Tahammül etmek lazım, düşmanlık sürekli mi? ,
Konuşanı hücumla, susturan yürekli mi?
Şahıslara hakaret, hele bu gerekli mi?
Olaylara objektif, uygarca, bakınca yok!
Önemsiz konular var, bir çok şey var kil-ü kal,
Bize zararı vardır, devam etmesin bu hâl
Çoğu kez haklısın da, haklı isen, haklı kal
Bazen susunca haklı, etrafı yıkınca yok!
Davanı terk etmeden, zedelemeden özü
Bazen duymazlıktan gel, elde tutarak kozu
Yerinde kıvamında, söyle, hürsün her sözü
Edepler dahilinde, edepten çıkınca yok!
Medya ya hemen kanma, büyütür her haberi
Evet bu bir gerçektir, şaşıp kalma, gel beri
Onlar saçarak verir, her şeye tuz, biberi
Sende bunun üstüne, limonu sıkınca yok!
Adamların fikri bu, her şeyi ters anlama
Duyduklarınla yetin, başka mana arama
Mücadele ederken, mürekkep aksın ama
Daha ileri gidip, yere kan akınca yok!
Haksızlık karşısında, susmak yok bile, bile
Hakkı söyle çekinme, eğer var ise hile
Mikdadî ilk etapta, söylersin tatlı dille
Fırtına estirerek, şimşekler çakınca yok!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yok zaten!
Sormaya ne hacet var, ne araştır ne de sor
Üzme tatlı canını, hazlı bir şey yok zaten!
Elektronik çağdayız, dünyada yaşamak zor,
Başını kuma sokma, gizli bir şey yok zaten!
Vahşet, dehşet, melanet, duyururlar anında
Sana ulaştırılır, istemese canın da
Kaçacak yerin mi var, dünya naklen yanında
İyiliklerden yana, hızlı bir şey yok zaten!
Karşında bir makine, ne selam ne merhaba
En acı haberleri, bildirir kaba, kaba
Kendi yorumunu kor içinde bin acaba
Beyinler yıkanıyor, özlü bir şey yok zaten!
Gözlerinin önünde, memleketler yakılır
İnsanlık kan ağlarken, aval, aval bakılır
Artık günün zehirdir, aşa limon sıkılır
Her şey zehir tadında, tuzlu bir şey yok zaten!
Uçurumun kıyına, şuursuzca gelindi
Maskelere gerek yok art niyetler bilindi
Çıkarları uğruna, ozon bile delindi
Kutuplar erimekte, buzlu bir şey yok zaten!
Allah unutulunca, tek değer var, o da güç
Zenginler doymak bilmez, sen istersen zehir iç
Hoş duygular körleşti, ya ben derler ya da hiç
Bencil oldu insanlar, bizli bir şey yok zaten!
Fitneler dalga, dalga girmediği hiç yer yok
Kalpler taş kesilmiştir ne masaj yarar ne şok
Sözünün eri azdır yalanda kurmaylar çok
İzleyin, görürsünüz, sözlü bir şey yok zaten!
Mikdadî güvendiğin, çıkar akıl hastası
Dengesiz olanların yanlış olur kıstası
Oyalar durur seni polemikler ustası
Sonunda imkan bu der, yüzlü bir şey yok zaten!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-yoksa biz!
Hayvanlar mı şehre inmiş, yoksa biz
Ormanları çalıp şehir mi ettik?
Her canlıya hayat eğer haksa biz
Doğayı kirletip zehir mi ettik?
Ozan mikdadi
Mikdat Bal
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a-Yoruldu dizlerim!
Yoruldu dizlerim!
Ellerin gülü var koklayıp durur
Baharda karakış yaşıyorum ben
Azrail tepemde yoklayıp durur
Dünyanın işine şaşıyorum ben
Kimisi kapıda kimi eşikte
Kimi sal üstünde kimi beşikte
Kimi sapa sağlam kimi döşekte
Yoruldu dizlerim düşüyorum ben
Bitti nefeslerim bitti sözlerim
Gözlük kaba geldi görmez gözlerim
Kalmadı takatim tutmaz dizlerim
Düzde sendeleyip şişiyorum ben
Kavuşmamış asla Aslı Kereme
Dünyayı sevenler düşer vereme
Koskoca bir ömür çektim cereme
Nedamet narında pişiyorum ben
Çok şükür Allah’ım kul dedi bana
Dini islâm seçti yol dedi bana
Rahmeti geniştir gel dedi bana
Yaratan Mevla’ma koşuyorum ben
Ey Mikdadî gönlün neşeyle dolsun
Tövbeye gelenler merhamet bulsun
Dünyanın varlığı ellerin olsun
Yüreğimde iman taşıyorum ben
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Ayrılıklar yerine
Bir araya gelerek
Kavgaya son vererek
Bu gün barışmak gerek
Tüm dünya hayran olsun
Günümüz bayram olsun
Ayrılıklar yerine
Ziyaret seyran olsun
Hoş görü anlayışla
Bir birini alkışla
Candan kucaklayışla
Sevgi cereyan olsun
Her taraf her yan olsun
Ayrılıklar yerine
Dost dostu saran olsun
Biriz birdir ülkemiz
Bir bayraktan gölgemiz
Bizim dir her bölgemiz
Dağ olsun kayran olsun
İsterse üryan olsun
Doğusuyla batısı
Tüm ülke bir yan olsun
Bu ülke hepimizin
Olmasın bizim sizin
Vermeyin buna izin
Gün gelir devran olur
Bizi ayıran olur
Barış, sulhu arayan
Rehberi Kur’an olur
Mikdat der barışalım
El ele verişelim
Hayırda yarışalım
Yoksa kandıran olur
Haneler viran olur
Birliği yok olanın
Lideri tiran olur
Mikdat Bal
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Ayrılıktan acı
Her türlü cileye göğsümü gerdim
Ayrılıktan acı keder görmedim
Gam kasavet keder sayılmaz derdim
Ayrılıktan acı keder görmedim
Sevdiklerim öldü hep teker teker
Sabreden buna da boynunu büker
Ölenler kurtulur kalanlar çeker
Ayrılıktan acı keder görmedim
Yüreğim burgulur gözüm sulanır
Masvavi gök yüzü birden bulanır
Azrail başımda gezip dolanır
Ayrılıktan acı keder görmedim
Her anım eziyet her günüm elem
Hayat tarzı oldu sürekli cilem
Yalandan gülerim yok başka hilem
Ayrılıktan acı keder görmedim
Hayat takviminden günler dökülür
Ömür ağacının kökü sökülür
Ölüm haktır ona boyun bükülür
Ayrılıktan acı keder görmedim
Mikdat Bal
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A-yuh de gitsin!
Utanmaza yüz bin kelam söylesen de kar etmez!
Senin sözün söz sayılmaz, yorulma be arkadaş!
Yuh de gitsin, tüh de gitsin, imansızsa ar etmez!
Sessiz çığlıklar duyulmaz, kurulma be arkadaş!
İçimizde hainler var devlete göz kestirmiş
Aldıkları işaretle vahşet, dehşet estirmiş
Bu kahpe soğuk yüzünü tekrar, tekrar göstermiş
Kahpelikten hiç cayılmaz, kırılma be arkadaş
İp piçin eline geçmiş, ne hayret et, ne şaşır!
Bir yara görmesin zalim onu sürekli kaşır
Kanalları lağım olmuş durmadan pislik taşır
Doğru bir haber yayılmaz darılma be arkadaş!
Der Mikdadi bu aymazlık dertlerimi katlıyor
Şu terörden bıktık artık sabır taşı çatlıyor!
Top patlasa ne yazar ki, zaten her gün patlıyor!
Gafiller asla ayılmaz, gerilme be arkadaş!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Yüce Rabbim senden başka ilâh yok
Yüce Rabbim senden başka ilâh yok
Yüce Rabbim senden başka ilâh yok
Bizi senden başkasına yâr etme!
Elimizde derman güç yok silâh yok
Düşman salıp dünyamızı dar etme!
Birlik idik, kavga ettik bozgunuz
Mutlu değil, bu dünyada bezginiz
Tutamadık sözümüzü, üzgünüz
Afat verip yerimizi nâr etme!
Def et bizden kederleri hem gamı
Zalim zulüm için tutar makamı
Sen kahharsın, alırsın intikamı
Zalimlere ettiğini kâr etme!
Kalbimizden kaldır mührü kaşeyi
Bahşet bize mutluluğu neşeyi
Biz bilmeyiz sen bilirsin her şeyi
Şer istersek sakla bizden var etme!
Mü’minleri birbirine kıydırma
Güç kuvvet ver bu imandan caydırma
İnandıktan sonra bizi kaydırma
Nefsimizi gönlümüzü kör etme!
Bir iman ver kendimizden geçelim
Hidayet et doğru yolu seçelim
Bu dünyadan iman ile göcelim
Sonumuzu mutlu eyle ar etme!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yürek bu tir tir titrer
Yürek bu tir, tir titrer kolaysa gel de dayan
Çırpınır bir kuş gibi, uçayım der uçamaz
Feryat, figan, vah eder, ne sezen var ne duyan
Hayatı bir düş gibi, geçeyim der geçemez
Güneş battıktan sonra, sayısız yıldız doğar
Aydan mahrum kalanlar, dert üstüne dert yığar
Bir küçücük yüreğe, bunca gam nasıl sığar
Yorulmuş bir döş gibi, açayım der açamaz
Kum pirinci geçince, kim oturup ayıklar
Neşeni alıp gider, yürekteki oyuklar
Gönül gezip tozmayı, arzu eder sayıklar
Yeniden bir iş gibi, seçeyim der seçemez
Öyle bir hal alır ki, ne arka sağlam ne ön
Gözüne uyku girmez ne yana dönersen dön
Pişmanlık takip eder nerede o mutlu son
Kesilecek fiş gibi, kaçayım der kaçamaz
Katlar, yatlar, makamlar, hep girerdi düşüne
Çoğuna sahip olup son verirken işine
Şeytanı taşlar gibi şu dünyanın peşine
İncisini taş gibi, saçayım der saçamaz!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Yürekten ağladık
Gurbet elde soldu gonca gülümüz
Çürüdük gurbette, deren olmadı
Özlem yaktı uçtu gitti külümüz
Kuruduk gurbette seren olmadı
Yürekten ağladık bir sessiz gibi
Vatandan nasipsiz hissesiz gibi
Hedefsiz başı boş kimsesiz gibi
Yürüdük gurbette soran olmadı
Terk edince bizim oraları biz
Saramadık derin yaraları biz
Boynumuzu büküp karaları biz
Bürüdük gurbette saran olmadı
Yürekteki iman savdı belayı.
Ölürsek veren yok bize salâyı.
Üstümüze çöken kara sevdayı,
Kürüdük gurbette, eren olmadı..
Olmadı yan gelip yatanımız da
Yoktu elimizden tutanımız da
Gönlümüz aklımız vatanımız da
Eridik gurbette varan olmadı
Ah Mikdadi sen gel bu hasreti çek
Kimseyi yanımda bulamadım pek!
Yalnızlık hissini bu günlere dek
Koruduk gurbette gören olmadı!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Az bulunur
Gerçekleri bakan gözle
Görebilen az bulunur
Gönüllere ruhla özle
Girebilen az bulunur
Vatandaşın yarısı aç,
Çoğu fakir, çoğu muhtaç,
Dertlerine merhem ilaç,
Sürebilen az bulunur.
Hiç elinden bir tutan yok
Fakir iken herkesten çok
Kendi muhtaç gözleri tok
Verebilen az bulunur
Sıhhat kuvvet can buluna
Allah kefil her kuluna
Her şeyini Hak yoluna
Serebilen az bulunur!
Methederek alimleri
Oynamadan filimleri
Gaddarları, zalimleri
Yerebilen az bulunur
Kullanılan kalıpların
Gizli loça külüplerin
Esrarına dolapların
Erebilen az bulunur!
Rabbim beni azdan eyle!
Türkü seven Lazdan eyle!
Geç olmasın tezden eyle!
Görebilen az bulunur!
Mikdat Bal
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a-Zaferi birlikte bulalım gardaş
Bize bizden başka herkes düşmandır
Tek yürek tek yumruk, olalım gardaş
İhtilafa düşen er geç pişmandır
Müşterek bir tavır alalım gardaş
Zaferi birlikte bulalım gardaş!
Birbirine düşüp öldürmeyelim
Çatlasın düşmanlar, güldürmeyelim
Bu cennet vatanı böldürmeyelim
Ebedi payidar kalalım gardaş
Zaferi birlikte bulalım gardaş!
Birliktir tek çare derde eleme
Yeniden bir destan alıp kaleme
Geliyoruz diye dünya âleme
Bir mesaj, bir haber salalım gardaş
Zaferi birlikte bulalım gardaş!
Kendini kandırıp avutanlara
Türk’ün tarihini unutanlara
Coğrafyayı tersten okutanlara
İstiklâl marşını çalalım gardaş
Zaferi birlikte bulalım gardaş!
Mikdadi; helâldir ödenen diyet
Fikirde ihtilâf normaldir gayet.
Vatan mevzubahis olursa şayet
Tek nefer, tek yürek olalım gardaş
Zaferi birlikte bulalım gardaş!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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A-zalim kimdir
Zalim haddi aşandır Hak ve hukuk tanımaz!
Ona yardım edip de destek veren zalimdir!
Sırf inananlar değil, insan olan onamaz
Mazluma “Hak etmişti” deyip yeren zalimdir!
Mazlumlar haklarını alacaklardır elbet!
Edenler aynısını bulacaklardır elbet!
Karanlıklar içinde kalacaklardır elbet!
Zulme alkışlayıp da hafif gören zalimdir!
Feryadı figanları duyduğu halde susan
Tuttuğu taraf olup çıkarı ağır basan!
Ya da oh olsun deyip nefreti kini kusan
Afaki gerekçeler öne süren zalimdir!
Kara bulutlar gibi fitneler estirildi
Göz göre zorbalara kafalar kestirildi
İnsanlar katliamla zulümle bastırıldı
Bunca yapılan zulmü hayra yoran zalimdir!
İnsanlar eşittirler bir birinden yok farkı
Hepsi Adem’den gelmiş Arap,Acem’i Türk’ü
Mazlumun sorulur mu dini, mezhebi, ırkı?
Bizden mi, değil miydi? diye soran zalimdir!
Mikdadi: Adil olan her zaman hakkı tutar
Vicdan sahibi olan öfkeyi, kini yutar!
Dünyevi hırsı için kimi her şeyi satar!
Böylesi mahlukatla dostluk kuran zalimdir!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Zaman mefhumu!
Zaman mefhumu!
Herkesin yirmi dört saati vardır
Kimi fark ediyor kimi etmiyor!
Yoğun olanların zamanı dardır
Yapacak çok şey var vakit yetmiyor
Bazen oluverir dertlere çare
Geçmesi gerekir muayyen süre
Zaman hissedilir duruma göre
Bazen kısa gelir bazen bitmiyor!
Hayatta çatarsın binlerce mani
Haline güvenme değişir ani
Zamanla düzelir derler ya hani!
Yara iyileşir izi gitmiyor!
Vaktin kıymetini çalışarak bil
Şuurlu, hissedip alışarak bil
Sürekli şekilde gelişerek bil
Hayaller zamana değer katmıyor
Ya mutlusun ya da sıkılır canın
Sana sorulmadan geçer her anın
Eğer hasta isen acır her yanın
Alarm çalmıyor, horoz ötmüyor
Kimi kafa takar komşuya dosta
Ekmek yok masada ne çorba tasta
Kimi borç düşünür, kimi de hasta
Niceleri var ki rahat yatmıyor!
Kimi gaflettedir kimi duyarlı
İster tutarsız ol ister uyarlı
Ömrümüzün tümü zaman ayarlı
Eceli geleni dünya tutmuyor!
Der Mikdadî insan gafil olunca
Vakit akıp gider biraz dalınca
Mutlaka ölürsün vaden dolunca!
Bu dünya leşçildir canlı yutmuyor!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Zampara!
Başka yâre bakma yârin üzülür
Yarın’ı, yârini düşün zampara!
Çukura düşersin derin yüzülür
Derin’i, deri’ni düşün zampara!
Seni sevmeyenin peşine bakma
Umutsuz sevgiyi gönlüne sokma
Ne senin ne onun başını yakma
Serin’i, ser’ini düşün zampara!
Artık ailene bir dert olursun
İhanet düşünen namert olursun
Emellerin için cömert olursun
Kâr’ını, karı’nı, düşün zampara!
Yollara dökülmüş evin yarısı
Yoktur yiyeceği yoktur darısı
Bal mı toplayacak eşek arısı
Arı’nı, ar’ını düşün zampara!
Kendin konuşursun hep acınırken
Evde ufak şeyden çok gücenirken
Bir hanımla bile zor geçinirken
Zarını, zorunu düşün zampara!
Yuvanı dağıtır sapık düşlerin!
Avucuna dolar bir gün dişlerin
Yanlış tuttuğun yol, yanlış işlerin
Sorun’u soru’nu düşün zampara!
Mikdadî der zaten yoktur sorduğun
Tehlikedir o yol koşup vardığın,
O sana nur değil nardır gördüğün
Nuru’nu, nar’ını düşün zampara!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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a-Zarfa değil, mazrufa bakmak gerekir ama
Zarfa değil, mazrufa bakmak gerekir ama
Bir adam bulamazsın sokaklar kalabalık
Aralar çok açıldı delikler tutmaz yama
Yaslanacak omuz yok kalmadı akrabalık
Baş köşeleri tutmuş sırtı kalın olanlar
Onun bunun hakkını torpil ile alanlar
Hile, polemik, bühtan revaçtadır yalanlar
Hiç bir çağ tanımadı böylesi bir kabalık
Soysuz eğer tutmuşsa hasbelkader bir makam
Bu zat-ı muhteremler güya alır intikam
İş görmez süründürür düşündüğü şey rakam
Rüşvet yasaklansa da şimdi adı çorbalık
Devletin malı deniz ne tükenir ne biter
Herkes böyle düşünse acaba kime yeter
Kene, sülük kaç para bunlar ondan da beter
Ahlak sıfırlanınca doğal olmuş zorbalık
Gariban vatandaşa keriz diye bakıyor
İşi düşmeye görsün canlarını yakıyor
Çoluk çocuğun rızkı ceplerine akıyor
Sazan oltaya düşer, başkadır alabalık
Gurbet elde yaşarım aslında yok zorum da
Şu yetişen neslimiz bir acayip durumda
Hem iyi hem de kötü bulunur her kurumda
Kimisi kazık gibi kimisi de sobalık
Dert Mikdadi ömrümce diyar diyar gezmişim
Şikayet edenlerin dertlerini yazmışım!
Gerçekleri diyerek bazısını üzmüşüm
Küçükken eğitmeli zor meslektir babalık
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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A-zatlara şaşıyorum!
İnsanî ilkelerle bağdaşmayan haliyle
İnsanlıktan dem vuran zatlara şaşıyorum
Ona buna sataşıp yaralarken diliyle!
İncitip gönül kıran zatlara şaşıyorum!
Hayatı dar açıdan bakıp öyle yorumlar
Dikkate alınmadan kaideler normlar!
Böylece birbirine karışıyor durumlar!
Balı sirkeyle karan zatlara şaşıyorum!
Cahil kalmış bu yüzden derin gaflete dalıp
Bildiği yanlışları sosyal medya’dan alıp!
Hem maddî hem manevî sahada geri kalıp
Necata hayal kuran zatlara şaşıyorum!
Sarhoşluk deliliktir ne sevinçtir ne neşe
Müptelası olursan başına patlar şişe
Hayat gerçek yaşanır gerek yok hayal, düşe
Kâbusu hayra yoran zatlara şaşıyorum!
Sadece boş işleri arayıp irdeleyen!
Dünya sevgisi ile gözünü perdeleyen
Bu gün yarın diyerek tövbeyi erteleyen
İşi yokuşa saran zatlara şaşıyorum!
Der Mikdadi düşmanlar kirli savaş açmışken
Şer güçler birleşerek saldırıya geçmişken
Artist, sanatçı, entel hainliği seçmişken!
Ruhsuz ve hissiz duran zatlara şaşıyorum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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A-zavallılar bir bilseler!
Şiir diye küfür yazar habersiz!
Şirke düşer, dinden çıkar zavallı!
Düşeceği yeri kazar habersiz!
Kendini hem eli yakar zavallı!
Hayvani bir hisle söyler sözünü
Söyler iken unutuyor özünü
Tutamazken ateşin bir közünü!
Kendini içine sokar zavallı!
Aşkını bir put yaparak seslenir
Cahil nefsi hep iblisten beslenir
Sözüm ona duygulanıp hislenir
Şeytanın fitine bakar zavallı!
Zaafıyla şeytan gelir yanına
Kast ederek imanına dinine
Sinsi, sinsi girer onun kanına
İnancını çekip yıkar zavallı!
O takipte şeytan gider önünden
Habersizken taktiğinden hininden
Ah bir bilse adeta din yönünden
Kafasına kurşun sıkar zavallı!
Der Mikdadi bunun işi tehlike!
Düşüncesi, söyleyişi tehlike!
Bilmiyor ki bu gidişi tehlike!
Cehenneme doğru akar zavallı!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Zengin sürer sefayı!
Zayıf olan bünyeye ağır gelir her bir yük
Taşıyanlar taşıyor yazık olur beline
Merhem yararsız olur yara olursa büyük
Kaşıyanlar kaşıyor bu da böyle biline!
Yemek tarif olurken durup izler acizler
Alıp da pişiremez kapıdadır hacizler
İşin garip tarafı tarifeyi aç izler
Aşeren aşeriyor kim acısın geline
Sayısı az da olsa zengin sürer sefayı
Gariban aş derdinde katık eder cefayı
İşsizler iş ararken çoğu yemiş kafayı
Döşeyenler döşüyor ne gelirse diline
Sel yoksa odun da yok, doğalgaz zengin işi
Zaten her yerde yoktur var ise kömür taşı
Fakirler ihtiyarlar nasıl geçirir kışı
Üşüyenler üşüyor ateş değmez külüne
Akıcı olsun diye tümceyi yazdım yalın
Adeta söyler gibi zorluk çekmeden alın
Üstüne basa basa altını çizdim kalın
Şaşıranlar şaşıyor Mikdadi’nin haline
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Zevzekname!
İnsana çok benzer, adam değildir!
Kendini muhterem sanır zevzekler!
Erkekçe davranmaz, madam değildir
Kılıbık der seni kınar zevzekler!
Her söze karışır, kafadan atar
Bir şey biliyorsa, on yalan katar
Palavrası boldur, hep atar tutar
Her zaman kendini anar zevzekler!
Malım mulküm var der, şişer kasılır
Ne yorulur ne de sesi kısılır
Bir kitap okursa alim kesilir
Bir şey bildiğine kanar zevzekler!
Ne bir amacı var ne de rüyeti
Sorar hadisleri, sorar ayeti!
Öğrenmek değildir onun niyeti
Bilir misin diye sınar zevzekler!
Oğlunu kızını metheder durur
Onda toplanmıştır, kibirle gurur
Kendinin ne varsa, en üstün görür
Onun ağaçları çınar zevzekler!
Mikdadi onlardan kaçarım bazı
Bıktırır insanı hiç durmaz ağzı
Evi, katı, yatı, ya oğlu, kızı
Yakında fıttırır. bunar zevzekler!
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Azgın İhtiyar
Yirmisinde er'miş şimdiyse hamdır
Dolaştığı yermiş şu anda damdır
Eskiden de şermiş o artık gamdır
Dönüp ulaşıyor, dönmek bilmiyor
Eskiden ketumdu şimdiyse düdük
Eskisi gaddardı yenisi hödük
Önceden fidandı olmuş bir kütük
Yanıp alışıyor sönmek bilmiyor
Önceden kuzuydu şimdi bir şişek
Eskiden katıydı artık çok gevşek
Kafası atıydı ayaklar eşek
Binip dolaşıyor inmek bilmiyor
Eskiden güçlüydü şimdiyse naçar
Eline ne geçse savurup saçar
Ego rüzgarında kül olup uçar
Konup bulaşıyor sinmek bilmiyor
Doğru yoldan nasıl saptıklarını
Hile ile cebren kaptıklarını
Utanmadan bir de yaptıklarını
Anıp yılışıyor dinmek bilmiyor
Mikdat Bal
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Azınlık olacaklar
Gün doğdu, ey Türk uyan
Kabus olmadan rüyan
Yok mudur beni duyan?
Nerede bu insanlar?
Düşmanlar bir oldular
İçimize doldular
Nice insan aldılar
Nerede müslümanlar?
Müsamaha dediler
Kiliseler ettiler
Hiç hesap etmediler
Kim bunu dolduranlar?
Bir çok kişi satıldı
Başka dine katıldı
Hâl böyleyken yatıldı
Artık beni kim anlar
Boşa değil feryatım
Senin benim evladım
Kayıyor adım adım
Yok mudur durduranlar?
Nereye gidiyorlar?
Bizi tüketiyorlar!
Nasıl sabrediyorlar?
Ülkemde oturanlar!
Azınlık olacaklar
Hak hukuk alacaklar
Ülkeme dolacaklar
Sağda solda duranlar
Düşmanımız içerde
Mikdat bir gün göçer de.
Bela olur ilerde
Yeni bir din kuranlar
Mikdat Bal
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a-Zor da değilmiş!
Düşündükçe beynim yorgun düşüyor
Ardığım cevap zor da değilmiş!
Ne kadar yakınmış aklım şaşıyor
Demek kolaydaymış zorda değilmiş!
Ben neden mutsuzum kendime sordum
Tefekküre daldım kafamı yordum
Gözlerimi açtım dünyayı gördüm
İleri bakmıştım, arda değilmiş
Şöyle bir dönerek geriye baktım
Sakat, sağlam, ölü diriye baktım
İncesi kalını iriye baktım
Gördüm ki bedenim hurda değilmiş
Niceleri benden fakirmiş meğer
Bu dünya değersiz hakirmiş meğer
Kulluk Zikir, fikir, şükürmüş meğer
Dünya senin olsa kâr da değilmiş
Mikdadî der kolay mutlu olursun
Kıskançlığın yoksa mutlu solursun
Anahtar kanaat, ara bulursun!
Zenginlik parada kurda değilmiş
Şair Mikdat Bal
Mikdat Bal
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a-Zorla güzellik olmaz
Zorla güzellik olmaz zorlama zorlanırsın
Zaten gerek duyulmaz zor ile kılanlara!
Zavallı derler sana, utanır arlanırsın
Çaresiz derler sana, git dersen kalanlara

Dönmeyene dön demek acizlerin işidir
Hak edene git diyen, azgın, asi kişidir
Haksızca methedenler, yağcıların başıdır
Kalkıp da değer verme, değersiz olanlara
Değersiz hiç bir şeye, kafanı takma sakın
Bilmediğin işlere burnunu sokma sakın
Kimseyi küçümseyip tepeden bakma sakın
Tevazu yüceliktir, sözümü alanlara
Kibir ile gerinme, tutup yüzerler seni
Böcek gibi sürünme basıp ezerler seni
İkiyüzlü görünme bir gün sezerler seni
Şaşırırsın mutlaka dalarsan yalanlara
Aklın varsa katiyen yalana dadanmazsın
Her zaman doğru söyle, ilerde utanmazsın
Bunalıma düşmezsin, yalana tutunmazsın
Diyecek lafın olmaz, suçunu bulanlara
Mikdadi, çok konuşma, susmak da bir sanattır
Bazen sumak sayfalar dolusu beyanattır
Fazla konuşan zevzek, aynı anda inattır
Sözlerim bir uyarı gaflete dalanlara
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Azot, mazot, hava, cıva
Azot, mazot, hava, cıva
Seni bekler vatandaşım
İster misin beleş yuva
Hazır çekler vatandaşım
Bir vayvela tutturulur
Öğrenciler üttürülür
Şifre diye yutturulur
Bütün şıklar vatandaşım
Sanmasınlar millet yutar
Kuru sıkı atar tutar
Listesine aylık katar
Neler ekler vatandasşım
Dağıldılar bütün yurda
Hepsi eski hepsi hurda
Siyasiler orda burda
Seni yoklar vatandaşım
Yalanlara kanmamalı
Fazla bir şey onmamalı
Hele yeni sanmamalı
Aynı oklar vatandaşım
Tokmak kalkmış inecektir
Söz verenler dönecektir
Omuzuna binecektir
Nice yükler vatandaşım
Yalan atar sakin sakin
Bereket ki yatsı yakın
Sözde kaynak varmış lakin
Gizli saklar vatandaşım
Mafya çete sizli bizli
Eller çabuk hızlı hızlı
Kasbedilir gizli gizli
Bütün haklar vatandaşım
Halk ne bilsin olanları
Yutar bunca yalanları
Bunlar nasıl çalanları
Kalkıp aklar vatandaşım
Süre süre iz kalmadı
Vura vura toz kalmadı
Dura dura hız kalmadı
Bazen tekler vatandaşım
Kötülerken candaşları
Methederken kandaşları
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Bir bakarsın yandaşları
Rantı koklar vatandaşım
Mikdati der rüzgar gelsin
Bunları hep alsın silsin
Hallerini nasıl bilsin
Açın toklar vatandaşım
Mikdat Bal
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Azrail'le göz göze
Dünyadan uzaktaydım aklım fikrim meşguldü
Önemli de değildi bilmem hangi müşküldü
Ansızın bir azmanı karşımda görüverdim
Ona sen kimsin diye hiddetle soruverdim
Tüylerim diken oldu her hücrem kaynıyordu
Kafamdan aklım sanki yerinden oynuyordu
Perişandım bitkindim dönmüştüm bir şaşkına
Dedim ki ne istersin, kimsin Allah aşkına!
Soğuk bakışlarını hemen bana çevirdi
Sadece bir nazarla beni yere devirdi
Kocaman cüssesiyle karşımda duruyordu
Gözlerim fıldır, fıldır boğazım kuruyordu
Hüzün salmaya geldim bil dedi, ödüm kopmuş
Seni almaya geldim gel dedi, ödüm kopmuş
Yıllarca tanır gibi konuşmaya başladı
Öyle sorular sordu yüreğime işledi
Kem küm ettim bir ara hiddetlenip darılmış
Bu nasıl bir misafir, boğazıma sarılmış
Onu kovmak istedim, boğazımı sıkmıştı
Havaya kaldırarak beni yere yıkmıştı
Avaz, avaz bağırıp, haykırmak istiyordum
İçimden de kendime bu sana has diyordum
Dedi ki alacağım, alacağımı senden
Mühletin sona ermiş can çıkmalı bedenden
Tasvir etmek imkansız yaşadığım dehşeti
Ruhumda yaşamadım böylesi bir vahşeti
“Her can ölümü tadar” unuttuğumuz akit
Demek ki harcanmıştı bu vakit denen nakit
Elleri boğazımda yüz yüze göz gözeydik
Bağırışım faydasız sadece biz bizeydik
Burnumdan soluyordum sıklaşmıştı nefesim
Kalbim hareketlendi daraldı can kafesim
Gözler kararıvermiş cehrem sararıvermiş
İdama mahkum oldum veren kararı vermiş
Ömür bir ganimetti, kıymeti bilinmedi
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Ölenler defnedildi, ibretler alınmadı.
Erteleyin ne olur diye yalvarıyordum
Dönüşü olmaz yoldan bir çıkış arıyordum
İyi ki bir rüyaymış irkilerek uyandım
Ölüm Allah’ın emri ben Allah’a dayandım
Mikdat Bal
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A-zulme karşı dilsiz!
Rusya, İran, katil tiran güçleri
Savunmasız Türkmenleri vuruyor!
Sessiz kalmış “Charlie Hebdo” piçleri
Kör değil ki bunları da görüyor!
Zulme karşı dilsiz kalıp susanlar
Türkmen’lere ianeyi kısanlar
“Charli Hebdo” için zehir kusanlar
Her nedense heykel gibi duruyor!
Canavarca Türkmen’lere saldırıp
Katliamla korkutarak yıldırıp
Oralardan varlığını kaldırıp
Bir taraftan Türkiye’ye sürüyor
Kudurmuş bir çakal sürüsü gibi
Eziyorlar tahtakurusu gibi
Saldırırlar kanser virüsü gibi
Her cihetten üstlerine yürüyor
Der Mikdadi için, için ağlarım
Ağıt okur şimdi Türkmen dağlarım
Bu şiirle bilmem ki ne sağlarım
Derbederim bitkin, kanım kuruyor!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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a-Zulüm payidar olmaz!
Hiç kimsenin yaptığı asla kalmaz yanına
Eden kendine eder, zulüm payidar olmaz!
Mazlumların nidası bir gün okur canına
Geldiği gibi gider, zulüm payidar olmaz!
Zorbanın ihtişamı gün gelir yalan olur
Onun da kapısını mutlaka çalan olur
Zalimin zulmü varsa takdirde olan olur!
Tecelli eden kader, zulüm payidar olmaz
Dünyevi çıkar için acımasız çullanır
Savunmasız yer görse hemen gidip follanır
Kuvvetini gücünü yalnız şerre kullanır
İblis zalimi güder, zulüm payidar olmaz
Mühleti sona erip kalmayınca müddeti
Yer ile yeksan olur afra tafra hiddeti
Misliyle tadar artık gösterdiği şiddeti
Heder üstüne heder, zulüm payidar olmaz
Yaptıklarını çatar dünyada bir çokları
Tam isabet edince adaletin okları
Murt olunca, ukbada zerresince hakları
Hak sahibine öder, zulüm payidar olmaz
Allah’ın adaleti tecelli ettiğinde
Zalimler enselenip işleri bittiğinde
Sarayını kasrını terk edip gittiğinde
Nar-i cehime gider, zulüm payidar olmaz
Der Mikdadî duadır mazlumların silahı
Zalimin zulmü varsa mazlumun var Allah’ı
Kahreden kahrolunca diner mazlumun ahı
Ne gam kalır ne keder, zulüm payidar olmaz
Şiar Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Babam
Dünya ya gözlerimi, açınca yanımdaydı
Rızkım olan ilk sütü, içince yanımdaydı
Ağlarken yanımdaydı, gülünce yanımdaydı
Hasta olup rahatsız, olunca yanımdaydı
Annem beni koynuna, alınca yanımdaydı
Bazen gurbete gidip, gelince yanımdaydı
Annem hediyeleri, bölünce yanımdaydı
İlkokula ilk kayıt, olunca yanımdaydı
Derslerime çalışıp, bilince yanımdaydı
Kaytarıp oyunlara, dalınca yanımdaydı
En ufak bir hatamı, bulunca yanımdaydı
Öğretecek bir şeyi, olunca yanımdaydı
Sorduklarıma cevap, bulunca yanımdaydı
Hele onu çok iyi, bilince yanımdaydı
Ruhunca yanımdaydı, gönlünce yanımdaydı
Camide yanımdaydı, kılınca yanımdaydı
Gücünce yanımdaydı, malınca yanımdaydı
Okuyup diplomamı, alınca yanımdaydı
Yaşım gelip askere, salınca yanımdaydı
Teskere alıp günüm, dolunca yanımdaydı
Babam her an aklıma, gelince yanımdaydı
Asla geri kalmazdı, halince yanımdaydı
Yoklukta yanımdaydı, olunca yanımdaydı
Başımda ki saçların, telince yanımdaydı
Babamın kıymetini, baba olunca bildim
Babam ne kadar haklı, o zaman diyebildim
Mikdat Bal
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Bağımlı çocuk!
Bağımlı çocuk!
Çöküyor yuvamın ana direği
Elinden tutamam kolu perişan
Üzüyor sürekli yokken gereği
Sözünü yutamam dili perişan
İlaçlardan delik deşik bileği
Soytarıya döndü dünün döleği
Sapıtmış, şaşırmış odun şeleği
Def edip itemem yolu perişan
Yaşın başın almış neyi düşünür
Uyuz olmuş gibi durup kaşınır
Çamur çukuruna düşmüş eşinir
İçeri katamam nalı perişan
Kendine güvenmez korkak, ciğersiz
Dünyanın kahrını taşır eğersiz
Sabahtan akşama uyur, değersiz
Kimseye satamam pulu perişan
Ne olursa olsun o benim canım
Ciğerim yüreğim en zarif yanım
Üzülsem, ağlasam donsa da kanım
Kaldırıp atamam hali perişan
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bahar geçti yaz geldi
Bahar geçti yaz geldi
Bir bakarsın güz geldi
Günler aylar az geldi
Dünya yerinde durmaz
Bu dünya neler gördü
Bitmez dükenmez derdi
Nice ölüler verdi
Giden geriye varmaz
Nerede ceddin baban
Hani nerde akraban
Yalan dünya ya tapan
Malı onu kurtarmaz
Geldik de gidiyoruz
Dünya yalan diyoruz
Çok tamah ediyoruz
Dünya bizi doyurmaz
Yaş geçer yaşlar ile
Ağarmış ba&#254; lar ile
Hep rüya düşler ile
Kimse hayıra yormaz
Nerede eski neşe
Itimat yok kardeşe
Dünya döndü ateşe
Duman bacayı sarmaz
Barış ara füzede
Insanlığı müzede
Alem,sefa mezede
Bu ne iş kimse sormaz
Mikdat Bal
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Bahara girmeden
Gülşende görmüşler yar güzel yüzün
O güzel yüzüne söz eylemişler
Gönlüme saplandı onulmaz hüzün
Canım yüreğimi köz eylemişler
Bir anda gök kubbe başıma çöktü
Sanki üzerime kaynar su döktü
Bir şey diyememek belimi büktü
Birbirine dönüp göz eylemişler
Senle bahar geldi bizim bağlara
Karlar geri kaçtı yüce dağlara
Şu kıskanç yüreğim döndü çığlara
Bahara girmeden güz eylemişler
Mikdatî'yim deli gönül neylesin
Arzumanın sana nasıl söylesin
Yakıyorsun işte yârim böylesin
Kalbim paramparça cüz eylemişler
Mikdat Bal
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Baharın mis kokusu
Baharın mis kokusu türlü türlü çiçekler
Topraklar göke döndü yağmuru içecekler
Günler haftalar aylar gelip de geçecekler
Bitmez tükenmez bu aşk baharı yazı olmaz
Aşk ateşi kül eder fazlası azı olmaz
Dağlar yeşile müştak suya dönüşür karlar
Vuslatı-derya için yavaş yavaş akarlar
Engel konsa sel olup bentlerini yıkarlar
Özgürlük savunmalı engelin azı olmaz
Yoluna set konunca su bile razı olmaz
Mikdatî der bu sevda ne cin şerri ne nazar
Bu derdin ilacı yok, durdukça yara azar
Duygu yoğun olunca şair derdini yazar
Kalem söze tercüman herkesin sazı olmaz
Sevenler çile çeker sevenin nazı olmaz
Mikdat Bal
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Bak ne iken ne oldun
Ey Türkün öz evladı bu acı halin nedir
Tarihe bak aynandır bak bir timsalin nedir
Batıya hayran olup Türkü ihmalin nedir
Özüne dön kardeşim bak ne iken ne oldun
Hiç sıkılmadan hangi davayı gütmektesin
Şunu bil ki aslına ihanet etmektesin
Kendi öz vatanında sefalet çekmektesin
Sırrına er kardeşim bak ne iken ne oldun
Biz tarihte ilk başta yerimizi almışız
Üç kıtaya hükmedip nice yıllar kalmışız
Bu gön aynı yerlere boynu bükük varmışız
Kendine dön kardeşim bak ne iken ne oldun
Atalarımız bizim serbest gezip tozdular
Haçlı ordularını defalarca bozdular
Bu gün aynı odaklar sana vize koydular
Sen derdinden örnek al bak ne iken ne oldun
Atalarımız bizim tarihlere şan verdi
Toprak,bayrak,din,kültür bu uğurda can verdi
Şehit oldu,sonunda sana bir vatan verdi
Ecdadından örnek al bak ne iken ne oldun
Ey yüce Türk milleti uykudan uyanalım
Tarihin sahnesinde bir daha şahlanalım
Şahlanmamak mümkün mü yeter ki canlanalım
Özüne dön kardeşim bak ne iken ne oldun
Dünya senden öğrendi nizamı adaleti
Sen kaldırdın dünyadan her türlü melaneti
İlminle irfanınla yok ettin cehaleti
Kendine dön kardeşim bak ne iken ne oldun
Mikdat Bal
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Baklayı Dilinin Altından Çıkartmak - anadolu fıkrası çeviri
Vaktiyle Derviş Mehmet adında biri varmış.
Derviş gayet küfürbaz hemen sövüp sıvarmış
Sıradan gidiyordu herkes küfründen bıkmış
İçlerinden bir grup şeyhin yanına çıkmış
Şeyh gayet çok sevilen nüfuzlu biri imiş,
Yumuşak huylu biri,iyilik piri imiş.
Derviş Mehmet şeyhine saygıda kusur etmez
Ama ettiği tövbe üç adım bile gitmez
Öyle bir huy olmuş ki ne kadar yemin etse
Yine de küfrediyer biri usulca türtse
Şeyh bakmış ki bu derviş ağzı bozuk düzelmez
Ne derse desin artık sözlerinden üzülmez
Ama el âlem bunu hep şikayet edermiş
Bir çoğunun bu sözler pek zoruna gidermiş
Dilinin tabanına bir bakla koyuvermiş
Derviş de bu sayede küfürden cayıvermiş
Bakla yere düşermiş eğer ağzını açsa
Baklayı tutamazmış ağzından küfür kaçsa
Bir gün şeyh ile derviş bir yerden geliyordu
Pencereden bir çocuk onlara gülüyordu
Biraz durur musunuz? diye rica eyledi
Şeyh efendi dervişe bekleyelim söyledi
Yağmur da hafif hafif yağmaya başlamıştı
Bir süre sonra yağmur deriye işlemişti
Bu arada yağmurda gittikçe hızlanmıştı
Şeyh ile derviş artık iyice ıslanmıştı
Şeyh müridine gitte şu kapıyı çal demiş
Kız çocuğu duyunca aman çalma kal demiş
Aman Allah aşkına! Biraz daha bekleyin
Çok özür diliyorum suçu bana yükleyin
Belliki kadınların içerde işleri çok,
Tahminen çıkmak için münasip elbise yok
Yahut üzerlerini bürüyüp kaplıyorlar
Veyahut odaları çevirip topluyorlar
Aradan yarım saat geçmiş gelen giden yok
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O yağmurun altında beklemeye neden yok
Yağmur fırtına olmuş iyice şiddetlendi
Sonunda şeyh efendi iyice hiddetlendi
Bu sefer bizzat kendi kapıya doğru gitmiş
Kız çocuğu der hocam artık işimiz bitmiş
Hepten ıslanan hoca kız çocuğuna sormuş
Ne diye beklettiniz? Bizi kızım diyormuş
Kuluçkaya oturmuş bizim tavuklarımız
Size ihtiyaç duyduk yokmuş kavuklarımız
Komşumuz ebe nine anneme söylemişti
Kavuğa bakın diye nasıhat eylemişti
Tepeli olurlarmış kavukluya bakınca
Çivciv güzel olurmuş yumurtadan çıkınca
Ben oyalayıverdim annem sizi gözledi,
O güzel kavukları pencereden izledi
Derviş yalvarır gibi şeyhine bakıyordu
Öfkesi okadar çok burnundan çıkıyordu
Şeyh dediki lan derviş hak etmişsin taklayı
Hemen çıkar dilinin altındaki baklayı!
Mikdat Bal
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Bakmam 'İbrahim Coşar'ın 'Taşlanmaz usta' şiirine cevaptır
Şair sanıyordum avukat çıktın
Yine de farketmez başına bakmam
Haksızsın diyerek canımı sıktın
Senin başka hiç bir taşına bakmam
Hak nedir bir kere bunu bir söyle
Papa hayranları hepsi mi böyle
Kayma arkadaşım gel tövbe eyle
Eğer için boşsa döşüne bakmam
Mikdatî bunları bilmez mi sandın
Eline kalemi almaz mı sandın
Yazını okuyan gülmez mi sandın
Abimsin ama ben yaşına bakmam
Devlet yasa değil yasak uygular
Hem bunu çok zaman aksak uygular
Genelde bunları sarsak uygular
Gözün kör olursa kaşına bakmam
Laik, anti laik polemik bunlar
Çoğunun ağzında bir kemik bunlar
Baştakiler fosil seramik bunlar
Yaşayan ölünün naşına bakmam
Adalet elbette mülkün temeli
Bunu bu gün değil her gün demeli
Şimdi celâllenen nedir emeli
Zalim derim zalim peşine bakmam
Turbanla işin yok ağzına alma
Gülünç durumdasın daha da olma
Benimle uğraşıp belanı bulma
Uzaktan taşlarım şişine bakmam
Mikdatî boş lafa artık biz doyduk
Her zaman her sefer kurala uyduk
Kanun bu, yasa bu, hep bunu duyduk
Hep laf salatası, aşına bakmam
Mikdat Bal
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Bam teline
Elime aldım çalmaz akordu bozuk bir saz
Bam teline vurarak yere çalasım gelir
Can çıkmadan ruh hasta, hakkında bilgimiz az
Her tabibe vararak çare bulasım gelir
Dövünmeme hakkım yok fırsatlar kaçtı diye
Uyanmam gerekirdi her gelen göçtü diye
Ne ettim ne kazandım, ömrüm boş geçti diye
Mahcup mahcup durarak zerre olasım gelir
Kalan ömrü kâr sayıp hayata küsmeyerek
Rüzgâr ekmişim diye fırtına esmeyerek
Allah’ın rahmetinden umudu kesmeyerek
Malihülya kurarak pare olasım gelir
Mikdat Bal
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Bana bir geceni ayırmaz mısın?
Hasretin çekilmez özlemim yüce
Bana bir geceni ayırmaz mısın?
Senden istediğim bir gün bir gece
Bana bir geceni ayırmaz mısın?
Kalmasın bahane kalmasın özür
Umut kesilmeden yetişsin hızır
Çok mu gördün bana bir anlık huzur
Bana bir geceni ayırmaz mısın?
Yanıp tutuşarak andığım yeter
Uğrunda kül olup yandığım yeter
Geldi ha gelecek sandığım yeter
Bana bir geceni ayırmaz mısın?
Hasretin gittikçe her yanım sarar
Şu yaralı gönlüm hep seni arar
Bu kadar bir aşkı çekmeden zarar
Bana bir geceni ayırmaz mısın?
Sen benim bir tanem şahanem idin
Tutunduğum dalım bahanem idin
Sen benim limanım son hanem idin
Bana bir geceni ayırmaz mısın?
.......Beklerim yolunu buyurmaz mısın?
Mikdat Bal
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Bana bir hal oluyor!
.

Bana bir hal oluyor bittim tükendim derken
Devam etme gücümü içimde buluyorum
Bir ses diyor ki bana pes etme öyle erken
Kalemi aldığımda bir başka oluyorum
Aşka, gündeme dair yazarım her konuda
Hastalık, ihtiyarlık unutmadım onu da
Anladım ki durmadan, yok bu işin sonu da
Bir çoğu uydurmadır el sanır, biliyorum
Sürekli şiir yazan, istikrarı bozamaz
Yaş kemale erince deli dolu azamaz
Gönülde hasret varken şair sevda yazamaz
Sürekli hüzündeyim nadiren gülüyorum
İşin doğasındandır, yüksekten uçmalarım
Bazen çok iyi başlar konuyu açmalarım
Biraz gittikten sonra yan çizer, saçmalarım
Bazen taşı tutturup hedefe yolluyorum
Devletten aylık almam kaptırmadım enseyi
Hür yazar, hür söylerim tanımam bir konseyi
Bildiğimi yazarım dinlemem hiç kimseyi
Memleketim hakkında meraktan ölüyorum
Der Mikdadi yazmakla ozan şair olunmaz
Yine de yazmak gerek öyle atıl kalınmaz
Havadan kuş da kapsan takdir eden bulunmaz
Kadir kıymet bilmeyen bir yerde kalıyorum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bana bir masal anlat
Bana bir masal anlat
Maziyle uyut beni
Kulaklarımı çınlat
Uyutma avut beni
Gönlüm bir başka atar
Ruhum güzellik tadar
Renklerime renk katar
Bir başka boyut beni
Perileri prensesle
Hafif hafif bir sesle
Hızlı hızlı nefesle
Söylerken unut beni
Yalanlardan kaçılsın
Gözüm gönlüm açılsın
Neşe, Sevinç saçılsın
Kaplasın umut beni
Kalpten kalbe akarak
Bir uyur bir bakarak
Bülbül gülde şakarak
Anlatsın “Hudhud” beni
Söz olsam ahit olsam
Buna bir şahit olsam
Yolunda şehit olsam
Taşır mı ” Uhud” beni
Mikdat Bal
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Bana bu sevdadan vaz geç diyorsun@
Gönlüme beynime girdikten sonra
Bana bu sevdadan vaz geç diyorsun
Bana namus sözü verdikten sonra
Sil beni defterden çiz geç diyorsun
Ben sana inandım sözüne kandım
Ateşine düştüm közüne yandım
Yılda ki ayları düzine sandım
Vaktin bitti hadi tez geç diyorsun
Bir ömür harcadım seni bulmaya
Ben sana gelmiştim senin olmaya
Sende durmak için sende kalmaya
Gemileri yaktım yüz geç diyorsun
Mikdatî’yim sevgin gönlümde yatar
Gizemli sözlerin sineme batar
Seviyorum dersin hepsi bu kadar
İsmimi kalbine yaz geç diyorsun
Mikdat Bal
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Bana göre demokrasi! !
Demokrasi büyük söz
Avucu yakan bir köz
Zalimin elinde koz
Anlatması güç olur
Gelişmemiş, mizan yok
Anlayış yok, izan yok
Ses etmezsen niza’n yok
Hak aramak suç olur
Açık olur yaban’a
Kulak asmaz taban’a
Hep bana Ya Rebbena!
Bencilliğe göç olur
Asgari ücret yetmez
Dertler çoğalır bitmez
Halk ne etsin, ses etmez
Yüzde doksan aç olur
Öyle bir zihniyet ki
Ses etsen vermez etki
Onlarda sonsuz yetki
Vatandaşta hiç olur
Halk içini yiyorsa
Umudu bitiyorsa
Biri aç’ım diyorsa
Aşırı bir uç olur
Bak çambazın teline
Bu böyledir biline
İpler geçmiş eline
Ahkam kesen piç olur
Tanımaz töre, değer
İstenen şuymuş meğer
Özgürlük buysa eğer
Gösterdiği kıç olur
Demokrasi sır değil
Yalan, kimse hür değil
Senin yüzün bir değil
Onun biri üç olur
Öten kaval, değil ud
Sen neyi tutarsan tut
İster hazmet ister yut
Sonu belli maç olur
Herkes çıkarın güder
Güçlü zayıfı üter
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Düdükler yanlış öter
Gol atsan da taç olur
İyileşmez bu maraz
Var mı buna itiraz
Seçim öncesi biraz
Sağa sola saç olur
Mikdatî bana göre
Yutarız göre göre
Kandırıldık kaç kere
Bilmem daha kaç olur
Mikdat Bal
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Bana ne
Dünya yeşil güzelmiş
Sefasından bana ne
Sadakati ezelmiş
Vefasından bana ne
Dünyaya göz açarken
Gördüm onu kaçarken
Yalan ümit saçarken
Safasından bana ne
Hem döner hem döndürür
Ne ocaklar söndürür
Akılsızı kandırır
Kafasından bana ne
Bağrında tutar bizi
Sonunda yutar bizi
Kendine katar bizi
Çefasından bana ne
Mikdat’ın ters tarzları
Anlaşılmaz arzları
Riyakarın farzları
İfasından bana ne
Mikdat Bal
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Bana ne
Yalvaramam gidene
Bitmiş denir bitene
Bağlarım bir nedene
Gerisinden bana ne
Yalvarayım ne diye
Kimi kalır siteye
Kimi gider öteye
Berisinden bana ne
Eğer burası darsa
Eziyet olur dursa
Ayrılacak kim varsa
Birisinden bana ne
Üzüntü salsa bile
Bura boş kalsa bile
Onlarca olsa bile
Serisinden bana ne
İş var iken tüyenin
Pabucu ters giyenin
Ayrılacak üyenin
Yarısından bana ne
Hoş geçirdik bu yazı
Şimdi ederse nazı
Ne siyah ne beyazı
Sarısından ban ne
Sonrası ve öncesi
Küçük. Büyük. İncesi
Türkçesi ve cincesi
Perisinden bana ne
Her yer hoşgörü dolsun
Bize gelen hoş bulsun
Ölene rahmet olsun
Dirisinden bana ne
Mikdat Bal
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Bardağı 15 kuruş
Bana bir hâl oluyor
Girince mayıs ayı
Hasretten midir bilmem?
Hatırlıyorum çayı
Çayda bir sürü deva
İlk’i dostça bir hava
Bardağı onbeş kuruş
İnanın ki bedava
Çayı hemen ısmarla
Çayhane ye girince
Kalk çık “habu” kahveden
Sana denmeden önce
Çayın tiryakisidir
Bizde bayanı bayı
Mezesi içkisidir
Böyle bilirler çayı
Çaysız arazi boştur
Yeşillik göze hoştur
Çay öyle bir içkidir
İçmeyenler sarhoştur
Çayın tiyakisidir
Bizde beyler bayanlar
Önce çayı yudumlar
Kahvaltı yapmayanlar
Sabah herkes içiyor
Uykuları kaçıyor
Akşamdan içenlerin
Yorgunluğu geçiyor
Çay insanı dinç eder
İhtiyarı genç eder
Çay olduğu her yerde
Neşe ve sevinç eder
Taze,taze çaylar hey
Buyurun baylar hey hey
Çay için rahatlayın
Gevşemesin yaylar hey
Mikdat Bal
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Barış sevgi der durururz
Barış sevgi der durururz
Ama hakkı yer dururuz
Baştan sona şer dururuz
Bu ne acı bir durumdur
Güzel şeyler yok olunca
Kötü şeyler çok olunca
Yediğimiz hak olunca
Aldırmazlık bir cürümdür
Hala açlar yaşıyorsa
Yanlış bayrak taşıyorsa
Görenler de şaşıyorsa
Bunun sonu uçurumdur
Yoktur sağı yoktur solu
Türkiyemiz işsiz dolu
Fakirlerin tektir yolu
Bu bir tespit, hem yorumdur
Bal der ki kafalar dar mı?
Halkın derdi iktidar mı?
Geleçekten umut var mı?
Bu herkese bir sorumdur
Mikdat Bal
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Bari yazılana bakın
Millete kan kusturanlar
Zulüm ile bastıranlar
Konuşanı susturanlar
____Bari yazılana bakın
____Neye kızılana bakın
Kamu, tamu sizin olsun
Neticeniz hazin olsun
Yazmama az izin olsun
____Bari yazılana bakın
____Neye kızılana bakın
İster olun dinsiz, donsuz
Sizde özgürlükler sonsuz
Türbanlı çıkamaz onsuz
____Bari yazılana bakın
____Neye kızılana bakın
Ak yazarım, pak yazarım
Ben doğru ve hak yazarım
Yazdım mı kıyak yazarım
____Bari yazılana bakın
____Neye kızılana bakın
Nedir bu yaptıklarınız?
Sizindir saptıklarınız
Bize ne taptıklarınız
____Bari yazılana bakın
____Neye kızılana bakın
Mikdat der halkı üzmeyin
İnananları ezmeyin
Sahte fobiler düzmeyin
____Bari yazılana bakın
____Neye kızılana bakın
Mikdat Bal
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Barzani
Zurnanın son deliğisin arada
Devamına gerek yoktur Barzani
Kancıkları toplamışsın orada
Hamamına gerek yoktur Barzani
Seni burda otlatacak çayır yok
Teröredir Kürt halkına kahır yok
Dön eksiksin sülâlende hayır yok
Avamına gerek yoktur Barzani
Utanmadan sen teröre vize ver
Adamsan gel cevabını yüze ver
İçinizde hainler var bize ver
Tamamına gerek yoktur Barzani
Mikdat Bal
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Baskı yok ne dinde, ne siyasette
Şairi şaire yarıştırmadan
Hata yı eksiği araştırmadan
Eskiyi yeniyi karıştırmadan
Tertemiz bir sayfa açalım dostlar
O dedi, bu dedi, bunlar ters duruş
Bir işe yaramaz, etmez beş kuruş
Herkeste mutlaka, vardır bir görüş
Senlikten benlikten kaçalım dostlar
Eski tapuları artık bozalım
Tartışmak doğaldır, deyip yazalım
Tahammül edelim, neden kızalım
Saygıyı, sevgiyi, saçalım dostlar
Baskı yok ne dinde, ne siyasette
Fayda yok ne kinde, ne de hasette
Ne engelde fayda, ne sur, ne sette
Özgürce semada uçalım dostlar
Mikdat der bu ülke, vatanımızdır
Sağcısı solcusu insanımızdır
Fikirler, görüşler, vicdanımızdır
Kavgadan, nefretten kaçalım dostlar
Mikdat Bal
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Basmıyor tulumba
Gönlüm çöle döndü suyu kurumuş
Fuzuli zahmeti ekler dururuz
Basmıyor tulumba kuyu kurumuş
Semadan rahmeti bekler dururuz
Damarı kurumuş eşme kuyunun
Tası da kalmadı çeşme suyunun
Muradın bekleme sen bu duyunun
Çekeriz töhmeti tekler dururuz
Kadim dostlarımdan beklerken vefa
Onlar beni çoktan kaldırmış rafa
Bu yalan dünyada kalmadı sefa
Duyarız minneti dikler dururuz
Mikdatî insanlar değişti hepten
İnsanın hatırı geçer mi cepten
Cimrilik insanı kurtarmaz ipten
Paraya izzeti yükler dururuz
Mikdat Bal
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Başarı nerede?
İçin vurur dışarı
Haşarıysan, haşarı
Hani nerde başarı
Heceleri düzmek mi?
Bari bir şair ol da
Gayret göster bu yolda
Gündüzün sağda solda
Geceleri çizmek mi?
Baştan savma başlayıp!
İtinayı boşlayıp
Onu bunu taşlayıp
Niceleri üzmek mi?
Hamsi vurmuş karaya
Girecekken sıraya
Bir oraya buraya
Faceleri gezmek mi?
Bayrak koyup resmine
Fena kızıp hasmına
Adının ön kısmına
Te Ce’leri yazmak mı?
Her yeri yoklayarak
Ekleyip saklayarak
Virüsü tıklayarak
Pe-Celeri bozmak mı?
Sana kafayı takan
İşine çomak sokan
Seni tepeden bakan
Cüceleri ezmek mi?
Hoş yazan bileklerle
Baş başa meleklerle
Deruni dileklerle
Yüceleri sezmek mi?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Başbakan'a açık mektup
Selam, sevgi hürmetle değerli başbakanım
Gurbetçi bir şairim, Hollandadır mekanım
Vatanıma hasretim, hayatından bıkanım
Düzeltin Türkiye yi bırakıp geleceğim
Korkarım hasretimden burada öleceğim
Burada alışmışz kırk hastaya bir doktor
Halâ Türkiyemizde, yer var doktoru yoktur
Bilirim meşgülsünüz, daha işiniz çoktur
Bunları hâlledersen, kadrini bileceğim
Bize yeşil ışık yak, yurdumda öleceğim
Birçok işler başardın, sana güveniyoruz
Başarını gördükçe, buna seviniyoruz
Bize dönüp bakmadın, ona dövünüyoruz
Üzüntüden kurtulup, ne zaman güleceğim
Keder bir yana dursun, kahrımdan öleceğim
Hollanda yasakladı, okullarda Türkçeyi
Size de baskı yapar, serbest edin Kürtçeyi
Ben hâlâ çözemedim, gizemli bilmeceyi
Sizde çözüm var mıdır, derseniz bileceğim
Eğer geç kalırsanız, meraktan öleceğim
Biz kendi kendimize, birçok işler başardık
Desteğiniz olsaydı, daha emin koşardık
İlgi gösterseydiniz bu engeli aşardık
Şu akan gözyaşları, ne zaman sileceğim
Allah’a reva mıdır, böyle mi öleceğim?
Bunlar devede kulak, daha birçok sorun var
Askerlik çağı geçmiş, hem evlat hem torun var
Onlarla ilgilenen, burda çok memurun var
Bilgilendirmezlerse, ben nasıl bileceğim
Halk içine çıksınlar cahil mi öleceğim?
Türkiyeden mal alan, ödeneği kesilir
Kırmızı kalemi yer, her imkanı kısılır
Evine haciz konur, polis ile basılır
Bunlar nerden biliyor, siz deyin bileceğim
Aklım hafsalam almaz, zorumdan öleceğim
İşçimiz Türkiye ye yatırım yapamıyor
Maliye Holanda ya kapıyı kapamıyor
Çifte vergi zor, kimse malından kopamıyor
Söyleyin başbakanım, ne zaman güleceğim
Bunca sorun altında, garip mi öleceğim?
Burada azınlığız hakkımızı kim arar?
Haksızlığa uğrarsak, hesabını kim sorar
O kadar müşavir var acap ne işe yarar?
Nasıl antlaşmalar var, ben nerden bileceğim?
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Gurbet elde sahipsiz, yanlız mı öleceğim?
Hollanda son zamanlar tuttu bizi haraca
Evlilik yasak olmuş, mümkünü yok paraca
Bekliyorduk sizlerden bir cevap Ankaraca
Mesalâ bu durumda, ne edebileceğim
Bitsin bu ilgisizlik, derdimden öleceğim
Yedibin euro başlık, alır bizden Hollanda
Alır onbin de alır, bizi yanlız bulanda
Gelin davayı açar, Türkiye de kalanda
Bu nafaka halâl mi, söylersen bileceğim?
Görmediğim geline borçlu mu öleceğim?
Hortumlar kesildi mi, nerde bizi yolanlar?
Nerde Yimbaş, Kombasan, paramızı alanlar?
Artık kime güvensin, burda mağdur olanlar?
Bundan sonra ben kime, güvenebileceğim
Yoksa alacaklı mı, bu sefer öleceğim
Mikdat der derdimiz çok, bilinsin bize yeter
Dertler hep yenilenir, ne tükenir ne biter
Gurbetçinin kazancı, gam, kasavet ve keder
Bekle beni Türkiyem mutlaka geleceğim
Yüzde doksan eminim, orda gömüleceğim
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Başımda dolanıp durma
Gel gönül gidelim sıla çağırır
Hardayım başımda dolanıp durma
Hasret buram buram yola çağırır
Zordayım başımda dolanıp durma
Sılayı solurum her bir nefeste
Hem canım arzular, ister nefiste
Sanma beni sakın altın kafeste
Dardayım başımda dolanıp durma
Gözlerim durmadan yollara bakar
Ufukların sonu memleket kokar
Öyle bir özlem ki içimi yakar
Nardayım başımda dolanıp durma
Dağları taşları yok bu ülkenin
Ne suyunda kıymet ne de gölgenin
Dikenleri güldür bizim bölgenin
Kırdayım başımda dolanıp durma
Mikdatî'yim selam sunmaktayım ben
Sılamı yadedip anmaktayım ben
Ahu figan ile yanmaktayım ben
Kordayım başımda dolanıp durma
Mikdat Bal
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Başımıza gelenler!
Başımıza gelenler hep kendi suçumuzdur
Doğruluktan ayrılıp günaha göçümüzdür
Bizi kuvvetsiz kılan dağınık gücümüzdür
Ne güç kaldı ne derman Arap saçına döndü
Çeteler, köstebekler, eşkıyalar türedi
Bu millet bakakaldı sessizlikte diredi
Kene sülük sırtlanlar çarpıldıkça üredi
Memleket karman çorman Arap saçına döndü
Halkın müşterekine sahip çıktı zalimler
Saymakla anlatılmaz ettikleri zulümler
Gözümüzden kaçmıyor bu oynanan filimler
Ferman üstüne ferman Arap saçına döndü
Kestirmesi imkânsız kim, kim ile yarışır
Şebekeler şifreli gizli, gizli görüşür
Dost düşman belli değil gündem birden karışır
Çakalla dolu orman Arap saçına döndü
Bindik bir alamete kıyamete gideriz
Kötülüğü bilerek birbirine ederiz
Başka düşman istemez kendimize yeteriz
Sorunlar harman, harman Arap saçına döndü
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Başımızın tacıdır!
Şeytanlar dost edinir komşusunu üzeni
Onun için bozuktur şu dünyanın düzeni
Kul da sevmez Allah’ta gururlanıp gezeni
Mütevazi olanlar başımızın tacıdır!
Haset, nefret, kin, öfke gönlümüzün yarası
Birazcık hoş görüyle cennet olur burası
Arabozan fesatlar toplumun yüz karası
Araları bulanlar başımızın tacıdır!
Hem selamı yaymalı hem bilmeli hoşbeşi
Okumalı her kişi, hem er kişi, hem dişi
Cahillik son bulursa biter şeytanın işi
İlim ile dolanlar başımızın tacıdır!
Huyumuz suyumuz sert yok bunda muafımız
Bunu inkâr etmemiz budur en tuhafımız
Ufak şeylerden kızmak en büyük zaafımız
Soğukkanlı kalanlar başımızın tacıdır!
Üzülse de bir insan kimseyi üzmemeli
Her sözü araştırıp gerekçe düzmemeli
Sabrın sonu selamet hemen yan çizmemeli
Düşünceye dalanlar başımızın tacıdır!
Bütün şeylere ibret nazarıyla bakmalı
Yüzümüzün akıyla sorunlardan çıkmalı
Öne geçmek isteyen bir meşale yakmalı
Ön safları alanlar başımızın tacıdır!
İyiler ıslah eder onların yeri önde
Öğrenmek istiyorsan bütün cevaplar sende
Uzaklarda arama her şey mevcuttur gende
Kötü huyu salanlar başımızın tacıdır!
Ruh insanı beklemez terk eder candan sonra
Ahlaktır en güzel şey dinden imandan sonra
Edeptir önemlisi mekteptir ondan sonra
Değerini bilenler başımızın tacıdır!
Çekemediğin yükü hiç kimseye yükleme
Boş şeyleri düşünüp derdine dert ekleme
Cehalet karanlıktır ondan hayır bekleme
Dost yüzüne gülenler başımızın tacıdır!
Mikdadi: insan olan zulüm etmekten kaçar
Kendini aydınlatan etrafa ışık saçar
Hem kendini kurtarıp, önden gidip yol açar
Dikenleri yolanlar başımızın tacıdır!
Mikdat Bal
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Başka başka
Bu Avrupa öyle yer ki
Kuyu başka suyu başka
Kötüleri öyle şer ki
Boyu başka soyu başka
İçimizde var çobanlar
Bunlar yolunu sapanlar
Türk düşmanlığı yapanlar
Tüyü başka boyu başka
Düşmanlıktan pes etmezler
Avrat gider ses etmezler
Uyuşmuşlar hissetmezler
Duyu başka huyu başka
Türk görünce apışırlar
Ulu orta yapışırlar
Bazen gençler kapışırlar
Dayı başka ayı başka
İkaz etsen kimse duymaz
Çoğu büyüğünü saymaz
Bizim gençler bize uymaz
Reyi başka oyu başka
Bakmazlar halal harama
Hele gençlerde arama
Sofraya gelirler ama
Payı başka çayı başka
Gurbetçidir Mikdat Bal da
Orman varsa var çakal da
Bir kısmı da doğru yolda
Buyu başka şuyu başka
Mikdat Bal
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Başlık denk gelmeyince
Çok seversin elin yetmez
Utanırsın arlanırsın
Fakir eve gelin gitmez
Küçümsenir, horlanırsın
Düğün dernek ertelenir
Sonra herşey irdelenir
Oyun biter perdelenir
Atılırsın fırlanırsın
Ağlamaktan gözler şişer
Genç yaşında sinen pişer
Saçlarına aklar düşer
Kırlanırsın, karlanırsın
Ağlatırlar güldürmezler
Elden tutup kaldırmazlar
Nefes bile aldırmazlar
Darlanırsın, zorlanırsın
Hallerini olmaz soran
Bulamazsın ahde duran
Cayır cayır yanar çıran
Harlanırsın, morlanırsın
Mikdat Bal
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Batı Sırbistan'ı Resmen akladı
Müslümanın kanı dökülmedi mi?
Dünyanın gözleri kör be müslüman
İnsanlar yurdundan sökülmedimi
Bu zulmü hazmetmek zor be müslüman
Yüz binlerce cana kıyıldı ama
Vurulanlar ölü sayıldı ama
Hem açıktan oldu duyuldu ama
Müslümana dünya hor be müslüman!
Dünyayı zalimler ettiler talan
İnsan değil midir müslüman olan?
Adalet Divanı ne büyük yalan
Bu zulüm herkese kor be müslüman
Yaralar azıyor sarmıyor bunlar
Sırplardan hesabı sormuyor bunlar
Kendi ayıbını görmüyor bunlar
Birazcık kafanı yor be müslüman
Mikdat Bal
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Batının güzelliği batılı ya hoş gelir
Batının güzelliği batılı ya hoş gelir
Nüfusu kalabalık sanki bana boş gelir
Bir hemşeri görürsem gözlerimden yaş gelir
Yıllardır gurbet elde kesildi iflahımız
Dünyanın hali bozuk gülmez insanoğluna
Bir zerre gözüm yoktur şu dünyanın malına
Bir kader çizkisidir herkes gider yoluna
Kanaat bir hazine ondadır felahımız
Gülmedim, güler gibi,tanıdı beni herkes
Kimine dünya cennet kimine olur kafes
Zenginlik neye yarar,sorulacak her nefes
Cevabı veremezsek kesilir iflahımız
Allahın hikmetini düşünüp fikir eyle
Geçenlerle uğraşma her anı zikir eyle
Verdiği her nimete hakkıyla şükür eyle
Adaleti gerçektir zulmetmez ilahımız
Geldik de gidiyoruz iki kapılı handan
Koca ömür boyunca anlamadım cihandan
Biir şey anlayamadım bu dünyanın vahından
Dünya ya göz açarken ağlamak siftahımız
Kalp kırmak baş kırmaktan daha büyük zulumdur
Ne kadar yaşasak da nihayeti ölümdür
Ölümün gerçekliği her insana malumdur
Lailahe illellah cennette miftahımız
Mikdat Bal
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Baykuşlar
Ezeli bir düşman asla dost olmaz
Hezeyanı görmüyorlar baykuşlar
Boşa uğraş domuz gönü post olmaz
Bu ziyanı görmüyorlar baykuşlar
Başımıza geçirdiler çuvalı
Bunlar kalkıp okur bize mavalı
Kaş yapayım sanmasın ah zavallı
Göz oyanı görmüyorlar baykuşlar
Çok kaybetmiş düşmanı dost seçip de
Birlik olup halka kefen biçip de
Zaman ile kulağını geçip de
Uzayanı görmüyorlar baykuşlar
Ahlak dışı medyamıza kir dolup
Şer odaklar içimizde yer bulup
Kökümüzü Ermeniyle bir olup
Kazıyanı görmüyorlar baykuşlar
Mikdatî der kaynağımız kuruyor
Borç yaparken eski borçlar duruyor
Un çuvalı olduk gelen vuruyor
Tozuyanı görmüyorlar baykuşlar
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bayram eder ömrü biten insanlar
Geçti günler, geçti aylar geçti yıl
Bayram eder ömrü biten insanlar
Bu dünyamız yaşanacak yer değil
Bayram eder ömrü biten insanlar
Açlıklar, savaşlar, insana zulüm
Bu devirde lükstür yatakta ölüm
Zenginler doymuyor mideler dulum
Bayram eder ömrü biten insanlar
Bu nasıl bir şey ki mantığa uymaz
İnsan geçen günü zarardan saymaz
Gözler kör, kalpler taş kulaklar duymaz
Bayram eder ömrü biten insanlar
Mikdat’ım ben buna hayret ederim
Gün geçtikçe ben ne yöne giderim
Her gün ölüyorum, her gün biterim
Bayram eder ömrü biten insanlar
Mikdat Bal
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Bayram vesilesiyle
Dinî his ve şuurun içtimai yönüdür
Bizleri Hayırlarda yarıştır Yüce Rabbim!
Sılâ-i rahim için bir ziyaret günüdür
Bayram vesilesiyle görüştür Yüce Rabbim!
O günde Müslüman’lar buluşup görüşmeli
Sevgi, saygı cömertlik sevinçte yarışmalı
Kırgın, dargın, küskünler uzlaşıp barışmalı
Sevdirip birbirine sarıştır Yüce Rabbim!
Rabbine muti olan mahluka zulüm yapmaz
O Rabbine teslimdir güce kuvvete tapmaz
Müslüman erdemlidir hakikatten hiç sapmaz
Bizi de Salihlere karıştır Yüce Rabbim!
Arakanda zalimler Müslümanları yakar
Suriye’de Irak’ta Filistin’de kan akar
Çin zulmünde kıvranan Uygurlar yola bakar
Onlara da bir bayram eriştir Yüce Rabbim!
Uğraşıyor şer güçler Ülkemizi bölmeye
Barışta yaşayalım ne gerek var ölmeye
Şükür ki çok yaklaştık bir araya gelmeye
Bu Din, barış dinidir barıştır Yüce Rabbim!
Bu bayramı vesile ittihaz etmeliyiz
Zaman birlik zamanı kardeşlik gütmeliyiz
Hem arayıp sormalı hem gidip gelmeliyiz
Birbirinin derdini soruştur Yüce Rabbim!
Fıkıh peygamber sözü dine dahildir diyor
“Bize silah doğrultan bizden değildir.”diyor
Yani bunun anlamı ebu-cehildir diyor
Onları birbirine vuruştur Yüce Rabbim!
Der Mikdadi Abdullah bana en büyük mevki
Rabbimden bir lütuftur bende ki yazma şevki
Avuç, avuç dualar, kucak dolusu sevgi
Hayırlı bayramlara ulaştır Yüce Rabbim!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Bayramı beklerken vuslata yandım
Bayramı beklerken vuslata yandım
Bir anlık kendimi vatanda sandım
O kadar daldım ki yalana kandım
Anamı babamı alenen andım
Bitmez şu gönlümün malihülyası
Bitmez bu dünyanın kahrı belası
Bitmiyor dünyanın kahrı cefası
Gaddardır kimseye olmaz vefası
Bir hayat yaşarsın tektir ifası
Çileli ömrümün azdır sefası
Bitmez şu gönlümün malihülyası
Bitmez bu dünyanın kahrı belası
Gözlerinden kanlı yaşlar dökülür
Bağrın sancılanır ciğer sökülür,
Yad ellerde mahzun boynun bükülür
Üzerine sanki dağlar yıkılır
Bitmez şu gönlümün malihülyası
Bitmez bu dünyanın kahrı belası
Güç kuvvet var iken başa tutuldum
Ömrün baharında işe tutuldum
Yazdan güzden geçtim kışa tutuldum
Dönmeyi denedim taşa tutuldum
Bitmez şu gönlümün malihülyası
Bitmez bu dünyanın kahrı belası
Özlemler değişir yıllara göre
Ayaklar kök salar bastığın yere
Gitmeyi dilersin günde bin kere
Sol yanın pompalar tuz akar dere
Bitmez şu gönlümün malihülyası
Bitmez bu dünyanın kahrı belası
Mikdat Bal
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Bayramı olmayan bir yer düşünün
Bayramı olmayan bir yer düşünün
İşte ben ordayım, seneler oldu
Hakkı değil midir bayram kişinin
Bayram diye burda sahneler oldu
Dilerim Allah’tan inayet nusret
Her sene bir özür her yıl mazeret
Anneye babaya dostlara hasret
Yıllar böyle geçti ah neler oldu
Sangi bağlamıştır bizi halatlar
Var nice problemler var müşkülatlar
Burda ağlamıştır garip evlatlar
Yolu gözetleyen anneler oldu
Herkes haber salar annelerine
Hasret duasına, haberlerine
Toplanıp ağladık bayram yerine
Evlerimiz garip haneler oldu
Mikdat der işte biz hasret çekerek
Böyle bir acıya dayanmaz yürek
Gözyaşı dökerek boyun bükerek
Bayram günü bize vah neler oldu
Mikdat Bal
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Bayramınız kutlu olsun.
Bu gün bayram barışalım
Buluşalım görüşelim
Affetmekte yarışalım
Bayramınız kutlu olsun
Bayram böyle kutlu olur
Barışanlar mutlu olur
Yarınlar umutlu olur
Bayramınız kutlu olsun
Kurban olsun bütün hisler
Atılsın bütün kaprisler
Bayramı muhabbet süsler
Bayramınız kutlu olsun
Kerhen değil seve seve
Uğrayalım her bir eve
Herkes başlasın göreve
Bayramınız kutlu olsun
Mikdat Bal
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BAZI HOCA EFENDİLERE...Ozan MİKDADİ-Osman ŞAHİN
Dinden ihraç etmeye ne kadar da hevesli
Dine nasıl girilir söyleyeceği yerde!
Kafir der münafık der, bağırır sesli, sesli!
Hakka nasıl varılır söyleyeceği yerde! ....Mikdadi
Din sevgidir barıştır kardeşliktir huzurdur
Denge nasıl kurulur söyleyeceği yerde
Zorlama yok demez de çoğu zaman muzırdır
Doğru nasıl görülür söyleyeceği yerde! ...............Osman ŞAHİN
Aşırılığa kaçıp ortalığı yıkıyor
O kadar dar yürekli cemaati sıkıyor
Rahmet yok merhamet yok cehenneme tıkıyor
Güller nasıl derilir söyleyeceği yerde! ....................Mikdadi
Kolaylaştırın der din, o zorlaştırır her an
Yıkar tüm perdeleri her yeri eder viran
Oysa ki tekzip eder her dediğini Kur'an
Yara nasıl sarılır söyleyeceği yerde! ........Osman ŞAHİN
Kendini kurtarmış da başkasına açıyor
Farkında değil ama cemaati kaçıyor!
Egosu zirve yapmış yükseklerde uçuyor
Nefis nasıl yerilir söyleyeceği yerde! .....................Mikdadi.
Cennet ve mağfireti pek çekinir anmaktan
Heyecanla bahseder cehennemde yanmaktan
Soğuturlar insanı imandan inanmaktan
Dimdik nasıl durulur söyleyeceğii yerde! ......Osman ŞAHİN
İnsanı kazanmaya hiç göstermiyor çaba
Cehennemin gönüllü simsarı mı acaba?
Sözüne itiraz yok anlatış şekli kaba
Cennet nasıl sorulur söyleyeceği yerde! .......Mikdadi.
İnsanoğlu beşerdir normaldir bazen şaşar
Şeytani hasletler var mümkündür haddi aşar
Hele uyarılmazsa "egosu" çağlar çoşar
Dizgin nasıl vurulur söyleyeceği yerde......Osman ŞAHİN
Der Mikdadi bu tutum tiksintiye yol açar
İlim erbabı olan itimat güven saçar!
Oturup düşünmeli cemaat neden kaçar?
Muştu nasıl verilir söyleyeceği yerde! .................Mikdadi
Osman bu yozlaşmada ön ayak olmamalı
Din ilimle çelişmez bedbinlik salmamalı
Tek çare okumaktır cehalet kalmamalı!
Deva nasıl karılır söyleyeceği yerde! ..............Osman ŞAHİN
Mikdat Bal
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Bazı profiller!
Gerçek hayatta böcek sosyal medyada dayı
Gerçek hayatta köçek sosyal medyada ayı
Gerçek hayatta şahıs sosyal medyada sayı
Gövdesi derme çatma başı başa benzemez
Gerçek hayatta sıfır sosyal medyada nötron
Gerçek hayatta işsiz sosyal medyada patron
Gerçek hayatta pislik sosyal medyada hidron
Ne kargadır ne şahin hiçbir kuşa benzemez
Gerçek hayatta hakim sosyal medyada işçi
Gerçek hayatta çöpçü sosyal medyada dişçi
Gerçek hayatta yoksun sosyal medyada aşçı
Her kim ne derse desin işi işe benzemez
Gerçek hayatta sapık sosyal medyada veli
Gerçek hayatta dahi sosyal medyada deli
Gerçek hayatta kirli sosyal medyada sili
Bu öyle virüstür ki hiçbir leşe benzemez!
Gerçek hayatta cesur sosyal medyada korkak
Gerçek hayatta atik sosyal medyada ürkek
Gerçek hayatta bayan sosyal medyada erkek
İlişkisi karışık asla eşe benzemez!
Gerçek hayatta sümsük sosyal medyada yavuz
Gerçek hayatta koyun sosyal medyada domuz
Gerçek hayatta kuru sosyal medyada havuz
Taş kalpli derdim ama döşü döşe benzemez!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bed dua
Muhtacı olasın bir yudum suyun
Yandıkça hatırla ettiklerini
Bayılıp düşesin sen yüzün koyun
Söndükçe hatırla ettiklerini
Ettiğinden öte başına vurup
Sana haram olsun su ile şurup
Çöllerde yanasın serabı görüp
Kandıkça hatırla ettiklerini
Gözlerin yaşarsın rüzgardan tozdan
Miden parçalansın çöldeki tuzdan
Kutuplara gidip yediğin buzdan
Dondukça hatırla ettiklerini
Mahvettin dünyamı acaba niye
Senin de yıkılsın yaş yiye yiye
Mecnuna dönesin su diye diye
Andıkça hatırla ettiklerini
Bir damla su için her yere bakıp
Kuruyasın diye göz yaşı döküp
Sefa Merve sanıp dağlara çıkıp
İndikçe hatırla ettiklerini
Mikdat Bal
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Beddua edeceksen!
Öyle fazla düşünüp dalmayasın derine
İllaki bir beddua edceksen birine
Bir yerde rastlamadım ben bundan beterine
Trabzonspor tarfatarı olasın de, bu yeter
Ruhsal gerilim peşin her yıl daha da beter
Bedduanı şöyle yap, dua edercesine
Dinleyenin hoşuna sanki gidercesine
Şampiyonluktan bahset bir masal dercesine
Trabzonspor marşını çalasın de bu yeter
Ruhsal gerilim peşin her yıl daha da beter
Her sene bu taraftar yaşar aynı kaygıyı
Tekrarlar gece gündüz okur aynı öyküyü
Nefreti aşılama, işle sevgi saygıyı
Trabzonspor sevgisiyle dolasın de, bu yeter
Ruhsal gerilim peşin her yıl daha da beter
Trabzonspor ne durumda sorup takılanlara
Birazcık su serpesin içten yakılanlara
Arada teselli et canı sıkılanlara
Trabzonsporla nefesi alasın de bu yeter
Ruhsal gerilim peşin her yıl daha da beter
Bizim gençler arada kafa bulduruyorlar
Bu yıl şampiyon biziz deyip güldürüyorlar
Caminin lokalini gelip dolduruyorlar
Trabzonspor için namaz kılasın de bu yeter
Ruhsal gerilim peşin her yıl daha da beter
Mikdati bu cıvata büyük gelir penseye
Sesini kes yumruğu yemeyesin enseye
Allah’ından bulasın demeyesin kimseye
Trabzonsporu gönlünde bulasın de bu yeter
Ruhsal gerilim peşin her yıl daha da beter
Mikdat Bal
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Beğenir
Bülbül mekan tutmaz kurumuş dalı
Yeşil yeşil şakar, dalı beğenir
Köylü kızı şehre iner edalı
Vitrinlere bakar tülü beğenir
Yürek fıkır fıkır aleme hayran
Dünyaya mı sığar, hor gelir kayran
Sallana sallana gönülde seyran
Seyahate çıkar yolu beğenir
Bir pınar başında oturup içer
Mecnuna visali aklından geçer
Yola revan olur gitmeyi seçer
Bir vadide çöker çölü beğenir
Kendi dünyasında yaşar el gibi
Düşte gaf dağını aşar yel gibi
Yerinde duramaz taşar sel gibi
Mecrasında akar gölü beğenir
Yakarış sezilir ahuzarında
Yok sayar kendini can pazarında
Öz varlığı pişer aşkın nârında
Abasını yakar külü beğenir
Emelleri büyük hülyası başka
Bakışı değişir dünyası başka
Köylü kızı ama havası başka
Misk-ü amber kokar gülü beğenir
Seyahatten döner tozu üstünde
Köyün civanları gözü üstünde
Talip çoğalınca nazı üstünde
Edasını takar kulu beğenir
Mikdat Bal
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Bekârlık sultanlıktır mi acaba? !
Bekârlık sultanlıktır, hayır: öyle bir şey yok!
Ama şu bir gerçek ki: evliden daha bey yok.
Mikdat Bal
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Bekle anne geliyorum
Hasretin kül etti beni
Bekle anne geliyorum
Perişan kul etti beni
Bekle anne geliyorum
Yine bu yaz gelemedim
Hata ettim bilemedim
Hep ağladım gülemedim
Bekle anne geliyorum
Dua eyle en azında
Namazında niyazında
Gelecek yılın yazında
Bekle anne geliyorum
Telefonda ağlamışsın
Hüngür hüngür çağlamışsın
Anne beni dağlamışsın
Bekle anne geliyorum
Şimdi elvermez sıhhatim
İnan ki yoktur rahatım
Anne ben oğlun Mikdat’ım
Bekle anne geliyorum
Mikdat Bal
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Bekleme yolumu
Kalbim hızlı hızlı atmaya başlar
Sadece ismini andığım zaman
Gönlüm hasretini tatmaya başlar
Kavuşmak imkansız sandığım zaman
Yok olsun bu gurbet ayırdı bizi
Sensiz geçen anlar gönlümde sızı
Düşlerken kalbimin artıyor hızı
Hasret ateşiyle yandığım zaman
Acılar içinde bırakıp gittin
Acaba var mıydın yeni mi bittin
Oynayıp zıplayıp bayram mı ettin
Senin yalanına kandığım zaman
Gizemli sözlerin yakıyor beni
Artık bu sitemler sıkıyor beni
Dermanım kalmadı yıkıyor beni
Fenerdim ne oldum söndüğüm zaman?
Mikdatî der daha sana inanmam
Artık müsterih ol ismini anmam
Zaten kül olmuştum yaksan da yanmam
Bekleme yolumu döndüğüm zaman
Mikdat Bal
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Beklenen gün yarın,yakın değil mi?
İsyana dalmışsın,nisyanın perde
Ömrün heder oldu günahta şerde
Herşeyin hesabı vardır mahşerde
Beklenen gün yarın,yakın değil mi?
Kendi kitabını oku denince
Hâlin nice olur bu istenince
Artık geç kalmışsın vakit gelince
Beklenen gün yarın,yakın değil mi?
Susarsan konuşur eller ayaklar
Ödenir hesaplar,alınır haklar
İflas edenleri cehennem paklar
Beklenen gün yarın,yakın değil mi?
O gün kaçacaksın öz kardeşinden
Annen baban koşar senin peşinden
Kaçarsın evlattan,hem de eşinden
Beklenen gün yarın,yakın değil mi
Melekler yakandan tutup sürükler
Zebaniler cehennemi körükler
O dehşete dayanır mı yürekler?
Beklenen gün yarın,yakın değil mi?
Bunlar hep söylendi duyup ta geçtin
İnandığın halde gafleti seçtin
Vaktim var sanarak aniden göçtün
Beklenen gün yarın,yakın değil mi?
Mikdat der kendimi anlattım durdum
Sen derken,aslında kendime sordum
Nasıl olur bilmem ebedi yurdum?
Beklenen gün yarın,yakın değil mi?
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/niyazi_sayin/niyazi_sayin_sultaniyegah.w
ma>
Mikdat Bal
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Bekliyorum
Şu karanlık dünyamda güneşi kıskandıran
O güzel cemalinle doğmanı bekliyorum
Yıldızları kaplayıp, hilali utandıran
Güneş gibi kalbime sığmanı bekliyorum
Öyle bir haldeyim ki gam kasavet bürüdü
Hasretin hucüm etti üzerime yürüdü
Gözlerim ufka bakar ağlamaktan kurudu
Çöle dönen gönlüme yağmanı bekliyorum
Güzelliğin yanında sönük kalır eceler
Tahayyülüm sınırlı ulaşılmaz yüceler
Azaptır bu bekleyiş uzatıkça geceler
Bütün karanlıkları boğmanı bekliyorum
Mikdatî der gel artık hasretten benzim solmuş
Seni hayal ederken gözlerim yaşla dolmuş
Yaşlarım billur gibi inci tanesi olmuş
Benim için toplayıp yığmanı bekliyorum
Mikdat Bal
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Belki bir gün
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/76/www_antoloji_com_540376_723.MP3'>
Belki bir gün
Bu günü hatırlasın
Belki ağlar, belki gülersin
O zaman, ben çok ama çok
Geride kalmış olacağım
Bir hayal, bir hatıra
Bir düş olabilirim
Bir göz yaşı, bir gölge
Bir varmış
Bir yokmuş
Bir acı hatıra da olabilirim
Belki bu gün böyle geçecek
Belki bu günün farkına da varamayacaksın
İşte güneş batmak üzere
Şu uzanan gölgelerimiz de
Güneşin batışıyla yok olacak
Ya sonrası?
Sonra mı?
İşte sonrası
Bir daha bu gün ebedi
Geri gelmeyecek
Ama iyisiyle kötüsüyle
Hep aklında kalacak
Keşkelerin, eyvahların arasında
Bir şeyler hatırlamaya çalışacaksın
Belki de bir tebessmüle
Iyi ettim. hassettim diyeceksin
Belki de hepten gülmeye çalışacaksın
Ama. ama sana garanti veriyorum
Hiç biri seni mutlu etmeyecek
Gönlünü kandıramıyacaksın
İşte, işte ben de güneşin gittiği tarafa gidiyorum
Güneşin batışını seyrediyorum
Güneşin batışını bekliyorum
Ayın ve yıldızların doğuşunu sen bekle
Şu batan güneş battığı andan sonra
Ben de senin dünyandan çıkıyorum
İşte biletim
İşte el çantam
Işte ben
Ve işte sen
Hoşça kal demeye geldim
Böyle olmasını ne sen istedin
Ne de ben diledim?
Senden Ayrılmak zor olsa da
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Buna mecburum.
Kader bu,
Affet, affet ne olur affet
Hiç olmazsa vedamız
Bekamız olsun
Kavuşmak nidamız olsun
Bir tatlı sedamız olsun
Bari bir fedamız olsun
Zor da olsa zor da olsa dayanacağım
Ne çekilmez keder bu
Ben artık uçmalıyım
Gurbet ele göçmeliyim
Vakti gelmiş gitmeliyim
Artık uçmalıyım
Gurbet ele göçmeliyim
Göçmen kuş gibi
Mikdat Bal
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Belli Belli
Düşenin derdinden düşenler anlar
Derde tabip gerek dert belli belli
Ağlaşır dertleşir ne etsin onlar
Hep aynı terane vird belli beli
Lazım değil şeker çikolatası
Mide mi doyurur laf salatası
Ne freni tutar ne balatası
Sahtekar tanınır mert belli belli
Maskesini atar mert sandıkların
Seni hep ekenler inandıkarın
Yüzünü ekşitir dert yandıkların
Yüzünden bakınca sırt belli belli
İstismar olursun ağlama fazla
Biri garibanı savunsa hazla
Uzaklaş oradan hemen son gazla
Çakal, tilki, ayı, kurt belli belli
Durmadan diyorlar olacak işi
Sözü uzatır mı akıllı kişi
Yakar gönlümüzü hasret ateşi
Gurbet dünya alem yurt belli belli
Hepimiz, kardeşiz bizde ünsiyet
Kimlik sorulur mu tektir cinsiyet
Milleti bölmekte olmaz haysiyet
Türk’üz müslümanız kart belli belli
Mikdati: Tek bayrak milli gölgede
Huzur istiyoruz yedi bölgede
Büyük Türk milleti aynı ülkede
Laz, Çerkez, Abaza, Kürt belli belli
Mikdat Bal
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Belli Değil Tuncay Akdeniz'in (Kattık karıştırdık) şiirine nazire
Bu devir böyledir, devirir dostum
Ayak belli değil baş belli değil
Herkes dolabını, çevirir dostum
Dolu belli değil, boş belli değil
Etrafa baktıkça, yüreğim kanar
İnsan düşündükçe, fıttırır, bunar
Kurunun yanında, yaşı da yanar
Kuru belli değil, yaş belli değil
Gaflete dalmışız, düz yolda şaştık
İçinden çıkılmaz, hallere düştük
Uyurgezer olduk, hepten uyuştuk
Acı belli değil, hoş belli değil
Kim kimi tutmuşsa, orada yolmuş
Nizam intizam yok, hayat mahvolmuş
Şehirler pislikle, çamurla dolmuş
Toprak belli değil taş belli değil
Mikdat'ım kendimiz, dünyayı yıktık
İnsanlık yolundan, kendimiz çıktık
Yine biz ağladık, göz yaşı döktük
Gözler belli değil, kaş bellideğil
Mikdat Bal
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Ben ağlarım sen gülersin, uzaktan
Ben ağlarım sen gülersin, uzaktan
Sana selam salsam bana ne dersin?
Artık gel de kurtul gizli tuzaktan
Güvenemem kalsam bana ne dersin?
Sen bilirsin artık benim derdimi
Bana ettiklerin coşku verdi mi
İhanet mi, şişledin mi sırtımı
Ettin gittin ölsem bana ne dersin?
Artık yeter göz yaşımı sileyim
Bırak beni bu derdimle öleyim
Benim varsa suçum söyle bileyim
Yakamı da alsam bana ne dersin?
Sen rahat ol daha seni aramam
Bu demektir hiç bir şeye yaramam
Yaptığın bu işe kafa yoramam
Tehditle sev? , gülsem bana ne dersin?
Bana artık selam bile gönderme
Büyük gaftır hiç kendini kandırma
İhanete sarılarak sindirme
Bulundun mu, bilsem bana ne dersin?
Mikdat Bal
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Ben aklına şaşıyorum
Demokrasi var sananın
Ben aklına şaşıyorum
Siyasete inananın
Ben aklına şaşıyorum
Milyonlarca kişi bilmez
Erkek bilir dişi bilmez
Cahil millet işi bilmez
Ben aklına şaşıyorum
Zulümlere sevinenin
Güç kuvvetle övünenin
Adalete güvenenin
Ben aklına şaşıyorum
Avukata tanışanın
Anlamadan konuşanın
Renkten renge dönüşenin
Ben aklına şaşıyorum
Beyaz bayrak asmayanın
Umudunu kesmeyenin
Söz bitmiştir susmayanın
Ben aklına şaşıyorum
Herşeyi salmayanların
Saçını yolmayanların
Uzaylı olmayanların
Ben aklına şaşıyorum
Mikdat Bal
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Ben anladım M.İ.Yakar'ın anlayana veda şiirine..
Ben anladım herkes böyle olmalı
Çok açıktır, çok sarihtir söz senin
Bilmeyenler, belleyip anlamalı
Giderken bayrağın beyaz bez senin
Deme gencim, deme yaş elli değil
Yolculuk var, ne zaman belli değil
Geçiciyiz hayat temelli değil
Ne güzeldir idrak etmen, tez senin
İyi anla hayat denen mektebi
“Ölmeden önce ölünüz” der Nebi!
Bunun vardır hikmetleri, sebebi
Sende kinayeler çok, bitmez senin
Mikdat Bal
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Ben bilirim, ben bilirim
Yurt ve vatan sevgisini
Ben bilirim, ben bilirim
Takdir ile övgüsünü
Ben bilirim, ben bilirim
Hicran nedir, figan nedir
Yüreğimi yakan nedir
Beni böyle yıkan nedir
Ben bilirim, ben bilirim
Yükseklerden uçan kuşlar
Dağlar, taşlar o yokuşlar
Bu gurbette geçen kışlar
Ben bilirim, ben bilirim
Gecesini seherini
Türkiyemin, her yerini
Kıymetini, değerini
Ben bilirim, ben bilirim
Mikdat yazdı hislerini
Sabah ezan seslerini
Yurdun güzel süslerini
Ben bilirim, ben bilirim
Mikdat Bal
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Ben Bir Karadenizliyim
Karadeniz uşağı bakışları sert olur
Ama çok duyarlıdır, yüreğinde gul açar
Dostlarıına yumuşak düşmanına dert olur
Namusludur arlıdır, dostu kalır el kaçar
Lazoğlu derler ona, kanı asil Türk kanı
Bir it havladığında bağlar ona urganı
Yakar bir pire için, acımadan yorganı
Pireler zararlıdır yorgan yakar kül saçar
Çok misafirperverdir yanına gelen bilir
Mizahı şakası bol onunla gülen bilir
Vatan bayrak aşkını sadece bilen bilir
Tanıyanlar kârlıdır, tanımayan kul naçar
İsterken utangaçtır verirken de şen verir
Kimseye boyun eğmez, örnek olur yön verir
Sevdi mi kıyak sever, dostu için can verir
Herkese yararlıdır gönlünde bülbül uçar
Mikdatî der ki onu bir çok haslet ayırır
Çömerttir, fakirleri giydirir ve doyurur
Mazluma kol kanattır, zayıfları kayırır
Zalime içerlidir der ki derde ol duçar
Mikdat Bal
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Ben bir zekat verdim bu gun
Ben bir zekat verdim bu gun ister alan almasın
Bin dir fakat, yardım mümkün dost der kalan kalmasın
Tendir sakat, derdim yekün, göster yalan olmasın
Açık olur yapılanlar, bu şov değil teşviktir
Verdim fakir aldı seçti güzelleri ayırdı
Yerdim, Bekir çaldı kaçtiı tüzelleri sıyırdı
Gördüm hakir kaldı geçti özelleri kayırdı
Kaçık olur kapılanlar, sen sanarsın müşviktir
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben doğduğum gün öldüm
Ben doğduğum gün öldüm
Ölüme mahküm oldum
Bu ölümde can buldum
İşte dünya hayatı!
Bu dünya ya hoş geldim
İki elim boş geldim
Bir var bir yokmuş geldim
İşte dünya hayatı!
Çoğu bitti az kaldı
Sadece infaz kaldı
Ölüme biraz kaldı
İşte dünya hayatı!
Herkes ölüm tadacak
Allaha can atacak
Dar bir yerde yatacak
İşte dünya hayatı!
Ne ben bir şey bilirim
Her an düşebilirim
Ölüp şişebilirim
İşte dünya hayatı!
Ölüm gerçek ve Haktır
İnanan alnı aktır
Maksat insan olmaktır
İşte dünya hayatı!
Doğmamışız kazara
Ölür vezir vüzara
Herkes uğrar mezara
İşte dünya hayatı!
Bal der ki dünya yalan
Yoktur ebedi kalan
Kaderdir hep bu olan
İşte dünya hayatı!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben gönlünde yoksam
Ben gönlünde yoksam eğer, arama
Bulamazsın semalarda değilim
Aradığın et kemikten yâr ama
Bulamazsın yıldızlarda değilim
Gönlüne sor sorma artık nerdeyim
Ne yıldızda ne gökte ne yerdeyim
Gönlünü aç sorma hangi derdeyim
Göremezsin bulutlarda değilim
Harap etti seni hayal düşlerin
Bu dünyada ağlamak mı işlerin
Ağlayarak yağmur oldu yaşların
Buharlarda yağmurlarda değilim
Düşünerek yorma gülüm kafanı
Seviyorsun biliyorum vefanı
Kimse bilmez sefanı ya çefanı
Şafaklarda ufuklarda değilim
Mikdatîyim gönüldedir yerimiz
Bunu bilsin ikimizden birimiz
Böyle kalsın ebediyen sırrımız
Uzayda da fezada da değilim
Mikdat Bal
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Ben hala yanarım gittiğin güne.
Ben hala yanarım gittiğin güne.
Sinem hicran dolu gülemiyorum
Bu gün hatırladım ağladım yine
Bir türlü sadede gelemiyorum
Hasreti derdime eklemekteyim
Her şeyi kadere yüklemekteyim
Ellerim koynumda beklemekteyim
Ne zaman gelirsin bilemiyorum
Dolaşır hayalin iliklerimde
Seni arzularım dileklerimde
Sadece sen varsın belleklerimde
Seni hiç aklımdan silemiyorum
Vuslatın hayali beni kandırır
Yokluğun başımı durup döndürür
Böyle bir ayrılık hayat söndürür
Bunu düşmanıma dilemiyorum
Duygular taştıkça yoluna baktım
Kaybettim fikrimi dünyamdan çıktım
Yoruldum her şeyden usandım bıktım
Çekilmez bu hayat ölemiyorum
<embed
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Mikdat Bal
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Ben kalemi aldım ele
Ben kalemi aldım ele
Kağıtımı vermem yele
Haşa bu vatanım sele
Gider iken durur muyum
Sahtekarlar kol geziyor
Kardeş kardeşi eziyor
Bu fitne dıştan sızıyor
Buna razı olur muyum
Türk gencini kandırdılar
Fesat fitneye saldılar
Polislere saldırttılar
Artık emin uyur muyum
Yoktur uyuyacak halim
Düşman olsa bile zalim
Olmasaydım akliselim
Gerçekleri bulur muyum
Mikdat şehitleri anar
Düşündükce içim yanar
Damarımda kanım kaynar
Artık passif durur muyum
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Ben kendime eyledim,
Baharım geldi geçti goncalarım açmadı
Gençliğime doymadan ihtiyar oldum eyvah!
Can kuşum kanatlandı ne hikmetse uçmadı
Can bedenden çıkmadan, ölmeden öldüm eyvah!
Bilemdiğim yerlere savurdu hayat beni
Bâd-ı samûm misali kavurdu hayat beni
Yaşayan bir ölüye çevirdi hayat beni
Ölüm dirim iç içe açmadan soldum eyvah!
Diz bağlarım çözülmüş derman kalmamış tende
Dolu dizgin giderken bir mezar bekler önde
Hasbıhal etmeliyim hayat varken bedende
Ben kendime eyledim, kendimden buldum eyvah!
Mikdat Bal
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Ben Mi?
Ben
Mi?
Seni
Sevdim
Yoksa
Sen
Mi?
Beni
Sevdin
Söyle
Sevdi
İsen
Sen de
Beni
Sevdim
Söyle
Bakma
Öyle
Karşılıklı
Söylenmeli
Pekişir
Aşk
Hayat
Böyle....
Mikdat Bal
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Ben nefsine esirim
Ben nefsine esirim
Tam değilim küsurum
Bir adam olamadım
Ona müteessirim
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ben ölürsem anarsınız
Ben ölürsem anarsınız
Gitti diye yanarsınız
Her şeyime konarsınız
Şimdi uzak duran dostlar
Gördüğünde gülmezlerdi
Selam versem almazlardı
Hiç yanıma gelmezlerdi
Hayatımı soran dostlar
Yol göründü hedef yakın
Ağlamayın beni sakın
Cenazeme akın akın
Defnetmeye varan dostlar
Anlatırlar tatlı tatlı
Bir dediysem iki katlı
Sohbetleri hep Mikdatlı
Yeni masal kuran dostlar
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben sana hasta oldum
Ben sana hasta oldum, devası sen olasın
Sensizim kimsesizim, bende bir yanlışlık var
Paramparça gönlümün, sıvası sen olasın
Sensizim sensin sızım, tende bir yanlışlık var
Bir bilsen saçlarım, koparıp yolduğumu
Bilemezsin ne kadar hüzünle dolduğumu
Şaşırdım bilmiyorm, nerede olduğumu
Sensizim, sensin hızım, önde bir yanlışlık vr
Yanarım için için, hâlâ alışamadım
Senin ile yan yana gezip, dolaşamadım
Her ciheti aradım sana ulaşamadım
Sensizim sensin izim, yönde bir yanlışlık var
Doktorum bana der ki, yok derdimin çaresi
Hicranı göremiyor, der ki yara neresi?
İnsanı mazisine çeker aşkın töresi
Sensizim sensin çözüm, dünde bir yanlışlık var
Kararsız davrın ile yaramı tuzla ovma
“Bilmem ki”, söyler iken ayak yaparak kovma
Tahammülüm kalmadı, yarın diyerek savma
Sensizim sensin nazım, günde bir yanlışlık var
Hoşgörüyü sağlarsak buluruz dengeleri
Aramızda sorun yok, bunlar naz çengelleri
Barışalım hadi gel aşarız engelleri
Sensizim sensin hazım, kinde bir yanlışlık var
Mikdat Bal
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Ben Türkçüyüm,Türk’üm ve müslümanım Selçuk Bekâr'ın (Biri bana Türkçü
dedi) şiirine atıfla
Biri kalkıp sana Türkçü der ise
Hiç üzülme böyle nane yer ise
Utan bundan eğer bu söz şer ise
Ben Türkçüyüm, Türk’üm ve müslümanım
Böyle diye diye soğutmasınlar
Salyalı ağızdan akıtmasınlar
Etrafa fitneyi dağıtmasınlar
Ben Türkçüyüm, Türk’üm ve müslümanım
İslamda ırkçılık yok deyip gelir
Bunu diyen dinimizden ne bilir
Millet içten işte böyle yıkılır
Ben Türkçüyüm, Türk’üm ve müslümanım
Bir maskeyle karşımıza çıkarlar
Vatan, bayrak mefhumunu yıkarlar
Bu gafiller canımızı sıkarlar
Ben Türkçüyüm, Türk’üm ve müslümanım
Türk’üm demek günah diyen gafiller
Milletini inkâr eden sefiller
Yok olmaya silinmeye, kabiller
Ben Türkçüyüm, Türk’üm ve müslümanım
Yavuz kadar Müslümanım ve Türk’üm
Gururluyum, necip fadıl bir ırkım
Bal der benim hiç kimseden yok korkum
Ben Türkçüyüm, Türk’üm ve müslümanım
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/kerkuk/03.wma>
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Ben türk'üm
Ne kürt,ne çerkez,ne lazım.
Bana Türk ünvanı lazım.
Beşbin yıldır çalar sazım.
Aynı telden, aynı dilden.
Unutmadık aslımızı,
Koca tarih faslımızı,
Araştırdım neslimizi,
Aynı belden, aynı dölden.
Töremiz bir,yasamız bir,
Sevincimiz, tasamız bir,
Kumaşımız, hassemiz bir,
Aynı kıldan, aynı tülden.
Boyumuz bir,soyumuz bir,
Ahlağımız, huyumuz bir,
Yurdumuz bir, köyümüz bir,
Aynı elden, aynı ilden.
Türk'ün şekli kılığıyız,
Türkiyenin maliğiyiz,
Bir tavanın balığıyız,
Aynı saldan, aynı gölden.
Mikdat der Türküz hepimiz.
Ne sen, ne ben biz varız biz.
Her yerde iz bırakdık iz.
Aynı naldan, aynı yoldan.
<embed
src=http://67.15.2.21/download/687dcfd5f08e8578e08ba655c843ecfa/004_Buna_Er_
Meydani_Derler.mp3>
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Ben ülkeme aşık oldum
Ben ülkeme aşık oldum
Hasretine yanıyorum
Kendim yandım, ışık oldum
Yanıyorum yanıyorum
Gece gündüz anıyorum
O şehitler diyarıdır
O sevenlerin yâridir
O gönlümün didarıdır
Hep ordayım sanıyorum
Bu halden usanıyorum
Hem burdayım, hem ordayım
Kınamayınız zordayım
Burda değilim yurttayım
Sizi görüp tanıyorum
Hep böyle inanıyorum
Bal der yurdum ruhum, canım
Onsuz geçmez hiç bir anım
Ah vatanım, ah vatanım
Seni anıp kanıyorum
Sana selâm sunuyorum
Mikdat Bal
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Ben vatan delisiyim
Hayat nehir misali su akar, kalır çakıl
Seller sürükler bazen olursun ele nakil
Bedenin gider ama geride kalır akıl
Kat kat olur dertlerin hangisine yanasın
Memleketin dar gelir başka ele göçersin
Kendini arar iken hep kendinden kaçarsın
İradesi olmayan yaprak gibi uçarsın
Şiddetli bir kasırga mümkün değil konasın
Doğduğun memlekette yaşadığın çağları,
Komları, yaylaları, ormaları, bağları
Dolaştığın yerleri, dereleri, dağları
Unutmak kabil değil yerleştiğin sanasın
Bazısının gözüne halimiz batar gibi
Düşünmeden, bilmeden kafadan atar gibi,
Sitemleri sıralar taşlayıp çatar gibi
Onlara sözüm olmaz merağından bunasın!
Mahrum olanın asla bitmez malihülyası
Ona misk-ü amberdir tezek kokan yaylası
Kara sevdaya düşer vatan olur Leylâ’sı
Mecnun olduktan sonra çölde nasıl kanasın
Hedefe odaklıyız sürünür koşamayan
Ölmüşlerden sayılır gurbeti aşamayan
Firak ölümden acı bilemez yaşamayan
Ölümden habersizler gurbeti bir sınasın
Kadere boyun eğmiş ancak gönül yaralı
Ağlarız için için yüksek tutup morali
Mümkün değil bilirim sen de olsan buralı
“Ah vatnım”dan gayri başka bir şey anasın
Mikdati der: bílirim nihai rutbe er’dir
Bu dünya geçicidir asıl vatan mahşerdir
İnsan yaşarken ona cennet doğduğu yerdir
Ben vatan delisiyim kınayanlar kınasın!
Mikdat Bal
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Bence şiir
Şiir sözün özüdür
Kah neşe kah sızıdır
Hakikatın özüdür
Basiret derler ona
Meram için yazılır
İnci gibi düzülür
Bunda bir şey sezilir
Hasiret derler ona
Şiir var sihir gibi
Şiir var kahır gibi
Şiir var seyir gibi
Meseret derler ona
Şiir gelir ilhamla
Bazısı da irfanla
Bezenirse imanla
Cesaret derler ona
Mecnun leylayı arar
Uçan kuşlardan sorar
Kılar gurbette karar
Hiciret derler ona (hicret)
Bazı kalem tutanlar
Kendini avutanlar
Allahı unutanlar
Maharet derler ona
Bal der nefse kanılır
Zekadandır sanılır
İnsanoğlu yanılır
Mazeret derler ona
Mikdat Bal
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Benden gayri
Benden gayri halkı seyre dalmışım
Herkeste benden bir üstünlük gördüm
Mutlaka bir şeyde geri kalmışım
Gene de hayatı üç günlük gördüm
Aklımda kalanı dünle bu gündür
Yarına kavuşmak belki mümkündür
Yaşlılık beladır, ne şan ne ündür
Gene de hayata düşkünlük gördüm
Halimiz pek tuhaf, içler açıcı
Bu dünya hayatı, gelip geçici
Ecel şerbetini herkes içici
Gene dünya için küskünlük gördüm
Çoğu mali hülya, emel peşinde
Ölmeyecek gibi dünya işinde
Ölüm mevcut değil, hayal düşünde
Bazı kişilerde, pişkinlik gördüm
Mikdat Bal
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Benden gayri başkasına el olsan
Yalnız seni duyabilsem dinlesem
Kulağımda fısıldayan yel olsan
Hasretinden özleminden inlesem
Sen sadece benim için del’olsan
Şarap gizli veli nimet üzümde
Neler saklı ah bir bilsen özümde
Bütün dünya yok olurdu gözümde
Benden gayri başkasına el olsan
Sevda denen bir ummana çağlardım
Senin için seve seve ağlardım
Bir uçunu yüreğime bağlardım
Mümkün olsa, sazımda bir tel olsan
Mikdat Bal
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Benden uzak dursunlar
Dost diye sandıklarım, övgüyle andıklarım
Sözüne kandıklarım, benden uzak dursunlar
İnsanoğlu gaffeder, başkaları laffeder
Yüce Allah affeder, benden uzak dursunlar
Dostluğumuz niceydi, sevgi, saygı yüceydi
Meğerse başka şeydi, benden uzak dursunlar
Yaptıklarına kızmam, ondan dolayı yazmam
Saygım var onu bozmam, benden uzak dursunlar
Demem ki ben meleğim, belki bende keleğim
Silinmiştir belleğim, benden uzak dursunlar
Küçümsemem hor görmem, ama koluna girmem
Bir daha selam vermem, benden uzak dursunlar
Mikdat der o biliyor, pişmandır kahroluyor
Etti şimdi buluyor, benden uzak dursunlar
Mikdat Bal
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Beni benden ayıramaz
Denizler karaya gelse
Beni benden ayıramaz
Dünya bir araya gelse
Beni benden ayıramaz
Savunurum yüce dini
Ortaya koydum bedeni
Ben Türk`üm bende ki beni
Kimse benden ayıramaz
Çektirseler bunca elem
Sönmez kalbimden meşalem
Birlik olsa dünya alem
Beni benden ayıramaz
Tutulsa bütün meydanlar
Kudursa bütün düşmanlar
Bir olsa bütün şeytanlar
Beni dinden ayıramaz
Bana nahoş bakılsa da
Gök başıma yıkılsa da
Bütün dünya yakılsa da
Beni dinden ayıramaz
Bütün munasebetsizler,
Ahlaksızlar, edepsisler,
Allahsızlar, kıtapsızlar
Beni dinden ayıramaz
Mikdat Bal der yeter gayri
Gezerim el diyarları
Dinsizlerin milyarları
Beni dinden ayıramaz
Mikdat Bal
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Beni derde saldın gönül - Kâmil Durmuşoğlu'nun ''Aklım Yere Serdin Gönül''
şiirine nazire
Bir güzele aşık edip
Beni derde saldın gönül
Kapısına eşik edip
Yerden yere çaldın gönül
Aşk nârında pişirerek
Gözlerimi şişirerek
Vesveseye düşürerek
Beni benden aldın gönül
Hissetmeyip sezemezken
Sen karada gezemezken
Gölde bile yüzemezken
Deryalara daldın gönül
Bu diyardan göç çıkalım
Hadi artık kaç bakalım
Beyaz oldu saç sakalım
Sen on beşte kaldın gönül
Ters tutunca mercekleri
Göremedin çiçekleri
Anlayınca gerçekleri
Kederlerle doldun gönül
Yakınların el dediler
Ölülerin gel dediler
Yeter artık öl dediler
Saçlarını yoldun gönül
Hep oynadın bana oyun
Vefasızlık imiş huyun
Süründürdün yüzü koyun
Beni zayıf buldun gönül
Mikdatî’yim yaktın beni
Mağlüp ettin yıktın beni
Sattın beni ektin beni
Ben ağlarken güldün gönül
Mikdat Bal
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Beni dinleseydin
Beni dinleseydin, öğrenecektin
Bu kadar gürültü olmayacaktı
Belki de daha çok imrenecektin
Gönlün öfke ile dolmayacaktı
Zahmete girerek bana bir sorup
Uyanık olsaydın hileyi görüp
Bizi çekemeyen araya girip
Gönlümüze ateş salmayacaktı
Gerçeği bilseydin kızmazdın böyle
Kendini ne beni üzmezdin böyle
Şimdi boynun bükük gezmezdin böyle
Meydan düşmanlara kalmayacaktı
Sevenler yine de barışır elbet
Zamanla el ele verişir elbet
Aceleye şeytan karışır elbet
Gonca güllerimiz solmayacaktı
Mikdat Bal
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Beni rahatsız eden sapıklara
Nedir dertleriniz, siz de kimsiniz
Burdayım, burdayım, burdayım işte
Rumuz mu, domuz mu nedir isminiz?
Burdayım, burdayım, burdayım işte
Kim hesaba katar sizin tehdidi?
Kim muhattap alır her üren iti?
Korkak, şerefsizler, piliniz bitti
Burdayım, burdayım, burdayım işte
Aslın neslin nedir, baban belli mi?
Ermeni soyu mu, kelli felli mi?
Annen oryantal mı,çifte telli mi?
Burdayım, burdayım, burdayım işte
Sülaleni çıplak bana gönderdin
İsmini gizlettin, erkeksen derdin
Korkağın tekisin, ihtar da verdin
Buradyım, burdayım, burdayım işte
Adım Mikdat Baldır Hollandadayım
Adresini bildir yarın ordayım
Gorinchem şehrinde, işte burdayım
Burdayım, burdayım, burdayım işte
Mikdat Bal
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Beni üzdüğünü bil
Bırak acıları alayım dersen
Benim için acı yazdığını sil
Kayıp ettin beni bulayım dersen
Boş yere sen beni üzdüğünü bil
Yok yere kapıyı yüzüme vurdun
Hem suçlu hem güçlü karşıma durdun
Acı sözler dedin kalbimi kırdın
Beni bir kalemde çizdiğini bil
Ne dersem haklıyım kanundur sözüm
Bunda yanılırsın ah benim gözüm
Böyle bir tavırla beklersen çözüm
Hayal deryasında yüzdüğünü bil
Yan bakalım beni yaktığın gibi
Benim iç dünyamı yıktığın gibi
Belimi boynumu büktüğün gibi
Biraz boynu bükük gezdiğini bil
Mikdat Bal
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Benim askerim
Soğuk gecelerin seher yelinde
Nöbet tutan asker benim askerim
Başka bir diyarda gurbet elinde
Hasret tadan asker benim askerim
Vatan için aziz canından geçip
Severek şehadet şerbeti içip
Şan ile yaşayıp imanla göçüp
Şehit yatan asker benim askerim
Yaralanmak ise alın yazısı
Şehide eş değer Türk’ün gazisi
Bilumum er, erbaş ana kuzusu
Tüfek çatan asker benim askerim
Gönlünde memleket sevdası yatar
Barışı başının üstünde tutar
Gerektiği anda gereği kadar
Mermi atan asker benim askerim
Kahraman, yiğittir düşmez kümeden
Mevzide, siperde yaz kış demeden
Bazen susuz kalıp bazen yemeden
Çamur yutan asker benim askerim
Onlara yan bakan uğrar hışmına
Çatık kaşlarıyla bakar hasmına
O sert bakışların arka kısmına
Sevgi katan asker benim askerim
Mikdat Bal
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Benim olacak
Yürü dünya dön dünya
Sana sevgim son dünya
Senin gibi on dünya
En az benim olacak
Senden bıktım diyorum
Bırakıp gidiyorum
Seni terkediyorum
Bu naz benim olacak
Ben seni boşuyorum
Menzile koşuyorum
Bir umut taşıyorum
Niyaz benim olacak
Seni sevmek pişmanlık
Bu dünya da sultanlık
Verilse de bir anlık
Biraz benim olacak
Yıllar gün gibi geçti
Beni ayakta biçti
Kazandığım bir hiçti
Ayaz benim olacak
İstersen unut beni
İster isen yut beni
Bağrında uyut beni
Son gaz benim olacak
Dürülmüştür sahifen
Yok senin ağan, efen
Kara bağrında kefen
Beyaz benim olacak
Bal der bitti savaşım
Ahirettir telaşım
Hayırlı bir ulaşım
Feyyaz benim olacak
Mikdat Bal
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Benim şanlı Bayrağım
Ecdadımın kanısın,
Ulusumun canısın,
Namusu, vicdanısın.
Benim şanlı Bayrağım
Sen bizim künyemizsin,
Gövdemiz, bünyemizsin,
Yurdumuz, dünyamızsın.
Benim şanlı Bayrağım
Sana selâm dururuz,
Senin ile yürürüz,
Senin için ölürüz.
Benim şanlı Bayrağım
Sen bizim ülkemizsin,
Biricik belgemizsin,
En emin gölgemizsin.
Benim şanlı Bayrağım
Yan bakanı yakarız,
İcabına bakarız.
Ancak seninle varız
Benim şanlı Bayrağım
<embed src='http://www.tahapinar.com/animasyon/minikkiz_istiklalmarsi.wmv'>
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Benim yurdumda
Şehitlikten başka her bir terime
İrtica deniyor benim yurdumda
Tören düzenlenir şehit erime
Bak kimler anıyor benim yurdumda
Bu nasıl anlayış bu nasıl tavır
Bu kadar baskıyı etmezdi gavur
Ne zaman son bulur bu kara devir
İçimiz yanıyor benim yurdumda
Devleti böldüler sahip çıktılar
Müslümanı öcü diye baktılar
Mürteci dediler yafta taktılar
Gönüller kanıyor benim yurdumda
Firavunda vardır Haman da vardır
Biliriz küfür var, îman da vardır
Ne aransa aynı zamanda vardır
Kanımız donuyor benim yurdumda
Devamlı olarak karıştırırlar
Birbirine bakıp kırıştırırlar
Müslümana sayıp veriştirirler
Başımız dönüyor benim yurdumda
Mikdat Bal
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Benim-Tuncay Akdeniz'in (Benim) Şiir'ine Naziremdir
Tüm benliğimi sardı, takibe aldı beni
Peşimi bırakmıyor yoldaki izi benim
Savurup yerden yere taşlara çaldı beni
Kuru bir yaprak gibi yeldeki hızı benim
Ta ezelden ebede gizemli bir bilmece
Semasında gün batmaz ne gündüz var ne gece
Anlaşılmayan sırdır ünlü, ünsüz bir hece
Gönüllerde tahat kurmuş dilde ki sözü benim
Onunla aydınlarım karalanmış gönlümü
Ancak o tâmir eder parelenmiş gönlümü
Hayat verip diriltir yaralanmış gönlümü
Ruhumda ab-ı hayat, haldeki özü benim
Herşeye hoş baktırır o erdirir rahata
O kardeşlik estirir, her yerde her sahada
Divaneye çevirir, mecnun kılar vahada
Hayranı da seyranı, çöldeki gezi benim
Mutluluğu tattırır, deli dolu çağlatır
Er ya da geç herkesi bir gönüle bağlatır
Yeri gelir güldürür, yeri gelir ağlatır
Dalında diken değil güldeki gözü benim
Mikdatî, der sevsen de sevmesen de ölürsün
Sevgi dağıt çoğalsın, sen de sevgi bulursun
Kara sevda hoş bir dert, büklüm büklüm olursun
Başa gelen çekilir beldeki sızı benim
Mikdat Bal
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Beraat Kandili Duası
Regaiple Miraçı idrak ettikten sonra
Bu geceye ulaştık, affet bizi Allah’ım!
Yüce kapına geldik, tövbe ettikten sonra
Bir çok suça bulaştık, affet bizi Allah’ım!
Şu dünya aramıza bir çok engeller koydu
İnsanlar şeytan ile kendi nefsine uydu
Tekrar sana döndüler tekrar çağrını duydu
Ya Rab biz sana koştuk, affet bizi Allah’ım!
Ya Rab bu sana koşan, günakkar kullarındır
Günah, borç ve cezadan, sen bizleri arındır
Birlik, dirlik içinde, halkımızı barındır
Bizler hududu aştık, affet bizi Allah’ım!
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin dedin
Bize vesile kıldın bu geceyi lütfettin
Her şeyi kuşatmıştır, kapsamıştır rahmetin
Rabbim sana el açtık, affet bizi Allah’ım!
Ramazan-ı şerife günahsız ulaşalım
Yüce peygamberinle cennette buluşalım
Hamd sancağı altında gölgede dolaşalım
Rabbim yolunu seçtik, affet bizi Allah’ım!
Öfke, nefreti ve kini ihraç et kalbimizden
Hoşgörü, anlayışı eksik eyleme bizden
Sana layık kul eyle razı ol hepimizden
Rabbim sana yaklaştık, affet bizi Allah’ım!
Rabbim tövbe eyledik, tövbemizi kabul et,
Rızık isteyin dedin, sen rızkımızı bol et
Hastalara şifa ver bizi hayırlı kul et
Rabbim sana el açtık, affet bizi Allah’ım!
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Beraberlik ruhu dirilmelidir
Mide bulandırıp caka yapanlar
Görüldüğü yerde yerilmelidir
Küçümseyip ağır şaka yapanlar
Dostluk listesinden sürülmelidir
Yağcılıkta önde zulme susana
Kuyruk acısından feryat basana
Şiir diye kalkıp zehir kusana
En münasip cevap verilmelidir
Suçunu açarsan ayıp der, sus der
Eğer yüz verirsen bin daha ister
Birlik beraberlik ruhunu göster
Bunların defteri dürülmelidir
Sabrın yeri vardır burası değil
Sakın demeyelim sırası değil
Bazı konular var durası değil
Hemen hesapları görülmelidir
Müsammaha olmaz nane yeyince
Elinden kurtulur kaçıp tüyünce
Hakarete varan sözü deyince
O anda sırt üstü serilmelidir
Vefasız dostluğu başına çalıp
Dikkatli davranıp siperde kalıp
Okları torbadan eline alıp
Yayın iki uçu gerilmelidir
Dost her zaman gönlü dosttan yanadır
Dosta atılan taş sine kanatır
Bu gün sana ise yarın banadır
Dosta kalkan eller kırılmalıdır
Kargaya taş atıp sesini kısıp
Leşini en yüksek ağaca asıp
Ayrık otlarını kökünden kesip
Faydalı çiçekler derilmelidir
Mikdatî der meydan çakala kalmaz
Bir kap küçük gelir diğeri dolmaz
Nemelazım deyip yan yatmak olmaz
Beraberlik ruhu dirilmelidir
Mikdat Bal
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Bereket yok oldu
Bereket yok oldu, geçim zorlaştı
Merhamet kalmadı, kalpler körleşti
Kimisi hırlaştı, kimi horlaştı
Yaşarız kıyamet arefesinde
Bütün kötülükler rücü ettiler
Müslümana şucu bucu dediler
Terörist dediler, öcü dediler
Şaşarız kıyamet arefesinde
İşten atılırsın dindarsın diye
Çünkü o çalamaz sen varsın diye
Bir aciz peşinde kurtarsın diye
Koşarız kıyamet arefesinde
Rehber kör olunca yoldan çıkarız
Asarız, keseriz, canlar yakarız
Düşünmeden bendimizi yıkarız
Taşarız kıyamet arefesinde
Mikdat der hep örnek aldık elleri
Unutuldu bağımızın gülleri
Umarım milletçe tüm engelleri
Aşarız kıyamet arefesinde
Mikdat Bal
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Berzah alemí
Her nefs. Her can sahibi, ölümü tadacaktır
Toprak emanetini, alacak yutacaktır
Artık yeni bir hayat, alemi berzah başlar
Orası nasıl bir şey, dinleyin arkadaşlar
Can çıkınca ruh gelir, bu alem başka alem
Menzile ulaşıldı, ya sefadır ya elem
Sorgu melekleri var Munkir Nekir adında
Sorarlar Rabbin Kimdir, ne ettin hayatında?
Rabbi, Nebisi, dini, üç sualde sorulur
Cevap veremeyenin, ensesine vurulur!
Artık mezar ya cennet bahçesinden bir bahçe!
Ya cehennem çukuru, ateş dolar ilk önce!
Varacağı makamı seyreder akşam sabah
Her anı pişmanlıktır, faydasızdır ahü- vah! !
Hesap gününe kadar, beklenilir orada
Ondan daha dehşetli, bir gün var ki sırada!
Önce dünya yıkılır, buna kıyamet derler
Dünya altüst olacak, dümdüz olacak yerler
İsrafil Sür’a üfler, insanlar dirilecek
Bu dünya hayatının hesabı verilecek!
Gözleri şaşkın şaşkın mezarlardan çıkarlar
O sese doğru koşar, bir sel gibi akarlar
Herkes kendi derdinde, kaçacak kardeşinden,
Hem anne babasından, evlatından, eşinden
O gün bir takım yüzler sevinçten ağaracak
Yüzleri kararanlar, yalvarıp yakaracak!
Bir anlık bile olsa, dünya ya dönmek ister
İbadede dalarak sevap edinmek ister
Ona sus denilecek,mazeretin kalmadı
Ömrünü boş geçirdin, hesap derdin olmadı
İnananlara yobaz, dine safsata dedin
Tat bakalım azabı, kendine zulüm ettin
Bu gördüklerin şimdi, gerçek değil mi söyle
İstersen bağır çağır, istersen de sabreyle
<embed
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Beş yamyam yarışta
Ne Besmele ne de şükür
Yalan deyip maval okur
Konuşulan sözler çukur
Yamyamların dili böyle
Hırlaşırlar deni deni
Yağlı kemik tek nedeni
Hayvanlar daha medeni
Yamyamların hali böyle
Her lokmada havlıyorlar
Birbirini avlıyorlar
Puan için tavlıyorlar
Yamyamların yolu böyle
Şımarıyor azıyorlar
Zorlanarak kızıyorlar
Hemen ağız bozuyorlar
Yamyamların kolu böyle
Hem bayanı hem de beyi
Değersizdir her bir şeyi
Karıştırır meze meyi
Yamyamların yalı böyle
Ne Müslüman ne de gavur
Konuşurlar ıvır zıvır
Göstermelik sahte tavır
Yamyamların rolü böyle
Yemeklerle eder alay
Hoşlansa da etmez onay
Büyük küçük saygı nanay
Yamyamların dölü böyle
Hazır alır paket açar
İş görmez ki tüyer kaçar
Sağa sola döker saçar
Yamyamların eli böyle
Yalan söyler eder caka
İkinci el der antika
Diken naylon yaprak mika
Yamyamların gülü böyle
Mikdat Bal
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Beşinci boyut
Dünyamızı kararttınız yetmez mi!
Ahirete yöneldiniz, cahiller
Yaptığınız fitne fesat yetmez mi?
Kimse yutmaz yanıldınız cahiller
Hesap nedir? , dehşetini bilen yok
Çok seridir, orda yalan hilen yok
Müthiş bir şey, öyle kıs kıs gülen yok
Şovman diye anıldınız cahiller
Beş boyut mu? Hayır, hayır farkı var
Şeş cihetle, içten dıştan sorgu var
Zerresince adalet var yargı var
Biraz kolay sanıldız, cahiller
Hürafeler din adına işlenir
İnananlar sinsi sinsi şişlenir
Sanal olur boyutlar da beşlenir
Sahtekara dönüldünüz cahiller
Mikdat Bal
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Beşköy derler adına
Köprübaşı’na bağlı, Beşköy derler adına
Suları şırıl şırıl doyum olmaz tadına
Yıldız olmaya namzet her semanın katına
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Yemyeşil ormanları çayırları ne güzel!
Küçük büyük bitkiler bayırları ne güzel!
Şad olsun ecdadımız hayırları ne güzel!
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Bahçeler yeşil yeşil bağları bir başakadır
Komları yaylâları dağları bir başkadır
Ölen meraktan öldü sağları bir başadır
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Kahve Düzü Hanları, Mavriyas, Sesli Kaya,
Soğuksu Hanları’na yaya çıkalım yaya
İsmail Ağa, Taşlı, bitmez ki saya saya
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Yükseklerden akarak taşlara vuran dere
Gece gündüz çağlayıp Beşköyü yaran dere
Sürmene merkezinden denize varan dere
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Doksan sekiz yılında taştı Mesal’ın suyu
Kırk yedi kişi ölmüş sel basmıştı Beşköyu
Seller ile hep böyle uğraştı çağlar boyu
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Orada doğan bilir Beşköyün değerini
Ona alışık olan sevmez bir diğerini
Ondan ayrı kalanın yakıyor çiğerini
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Der Mikdati gurbette ayrı kalmak çok acı
Oralıydı Rahmetli Bakan Adnan Kahveci,
Recep Yazıcıoğlu kaderleri ne feci
Beşköy’ü bilen bilir, yoktur ondan güzeli!
Ona olan sevgimiz ezelidir ezeli!
Mikdat Bal
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Beterin beteri var
Hapse düşmüş serseri Kara imiş kaderi
Sakın üzülme dostum Var beterin beteri
Sormayın sucu nedir Dolandırmış noteri
Daha da sayayım mı Kanunsuz bir gösteri
Düşünse idin dostum taşırken o posteri
Gelsin kurtarsın seni o mafyanın lideri
Burası Türkiyedir memleketin kuteri
Lakin takma kafanı var beterin beteri
İçerde rahat dursa nerden buldu neşteri?
Bu adam akıllanmaz belalara müşteri
Açlık grevine gitmiş beş arkadaş beş deri
Haline şükret dostum var beterin beteri
Gardiyan tartaklandı yere düştü föteri
Mahkumlar ayaklandı top yekün bir histeri
Bu olay bastırıldı yaralandı önderi
Gene ucuz kurtuldu var beterin beteri
Mikdat der dünya böyle fare boğar panteri
Yatağı beğenmezken bulamazsın minderi
Her şeyde ipret vardır dert edinme kederi
Beterin beteri var,var beterin beteri
Mikdat Bal
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Beygir
Elli yıldır beygir nallar dururum
Hala bir çapula giyemedim ben
Bu beygirin nalı çivi tutmuyor
Sebebini bilip diyemedim ben
Taşındım düşündüm kimde kumanda
Bu zavallı beygir aklı samanda
Nereden bulunur böyle zamanda
Bir kilo et alıp yiyemedim ben
Kuyruğunu bir kenara kıstırdım
Yularını bir kazığa astırdım
Semerini üç kişiye bastırdım
Zalimin boynunu eğemedim ben
Oldu bitti hiç geçmedi merağım
Kaşağım körlenmiş yokmuş tarağım
Meğer çuvadızı sokmuş çırağım
Kafam tepem attı sövemedim ben
Bir kilo pirince yanlış oyladık
Boğazlara kadar borcu boyladık
Alacaklı geldi onu payladık
Aniden bastırdı tüyemedim ben
Mikdat der ki adam olmaz beygirler
Her geçtiği yerde durmadan kirler
Kafamda karıştı türlü fikirler
İşte beygir böyle övemedim ben
Mikdat Bal
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Beyler bu gidişin sonu hüsrandır!
Uyarsak ta şu millet bir uyansa
Eğitime, üretime dayansa
İlk etapta buna çare aransa
Beyler bu gidişin sonu hüsrandır!
Hiç düzelmez deyip öte geçmeyin
Omuz silkip, kolay yolu seçmeyin
Zaten dert çok, bir dert daha açmayım
Beyler bu gidişin sonu hüsrandır!
Yok mudur bir çare bulacak derde?
Hani nerde,nutuk atanlar nerde?
Bolluk, barış olacaktı her yerde
Beyler bu gidişin sonu hüsrandır!
Ne olmuş da böyle olmuş bizlere?
Güvenen yok her verilen sözlere
Sevdiğimden diyorum ki sizlere
Beyler bu gidişin sonu hüsrandır!
Zengin olan her engeli aşıyor
Fakirler ekmek peşinde koşuyor
Yokluk, sıkıntı içinde yaşıyor
Beyler bu gidişin sonu hüsrandır!
Demeyin, kokmuş ete tuz kâr etmez
Demeyin, ahmaklara söz kâr etmez
Demeyin, Mikdat Bal’a yaz kâr etmez
Yoksa bu gidişin sonu hüsrandır!
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Bezdik arkadaş
Başlarken az’dık
Çoğaldık azdık
Hizayı bozduk
Bozduk arkadaş
Aştı duvarı
Yedi davarı
Bir canavarı
Çözdük arkadaş
Şiirimizi
Şirin’imizi
Birbirimizi
Üzdük arkadaş
Hayali cisim
Uydurma isim
Yarım bir resim
Kız’dık arkadaş
Dost, gardaş, bacı
Habire acı
Değil bir kaçı
Yüz’dük arkadaş
Kim alıp okur!
Akıl var şükür!
Kuyu ve çukur
Kazdık arkadaş
Susmak da cile
Hem bile bile
Bunda bir hile
Sezdik arkadaş
Yokluyorlardı
Ekliyorlardı
Bekliyorlardı
Kozduk arkadaş
Saymayanları
Duymayanları
Uymayanlrı
Çizdik arkdaş
Çizildik gülde
Boğulduk gölde
Susuz bir çölde
Yüzdük arkadaş
Susarlar sandık
İşleri dandik
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bıktık usandık
Bezdik arkadaş
Eğri bir yolda
Atarız volta
Sağda ve solda
Gezdik arkadaş
Hep ayrı ayrı
Olur mu hayrı!
Tepeden gayrı
Süzdük arkadaş
Dünya’da bugün
Arzumuz sukün
Dün ya da bugün
Yazdık arkadaş
Mikdat Bal
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Bezdiren Reklamlar
Pirinç, buğday, mısır, arpa
Hazır yemek, hazır çorba
Paket paket, torba torba
Yüzsüzlüktür yaptkları
Yetmedi mi kaptıkları?
Yiyin için afiyetle
Kilo verin bir diyetle
Bağdaşmıyor ciddiyetle
Yüzsüzlüktür yaptkları
Kâr mı kalsın kaptıkları?
Bezi sağlam, mutlu çocuk
Kelimeler buçuk buçuk
Şeker, helva, peynir, sucuk
Yüzsüzlüktür yaptkları
Zıkkım olsun kaptıkları!
Helâl döner, siyah zeytin
Münafığın sattığı din
Bumu reklam, bu mu “reyting”?
Yüzsüzlüktür yaptkları
Haram olsun kaptıkları
Kitap satar Kur’an satar
Her saniye her an satar
Vurgununu vuran satar
Yüzsüzlüktür yaptkları
İstismarla kaptıkları
Anlaşılmaz terimleri
Hilelidir sürümleri
Çok bunların cürümleri
Yüzsüzlüktür yaptkları
Zehir olsun kaptıkları
Soruyorum bakan var mı?
Bir hizaya sokan var mı?
Bu yıkımdan çakan var mı?
Yüzsüzlüktür yaptkları
Sorulmuyor kaptıkları
Mikdat Bal
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b-Hoşgeldin kâbus
Kâbus
Gecenin sessizliği
Yorgunluk, uyku baskını
Durgunluğu
Bana kimsesizliği
Yalnızlığı, hele hele
Sensizliği
Unutturmaya yetmiyordu
Hayallerden kurtulup
Rüyaya dalamıyordum
Geceler bitmiyordu
Bitmek
Tükenmek
Bilmeyen anlar
Huzur bulamıyordum
Uçsuz bucaksız ufuklarda
Bir şeyler arar gibiydim
Yıldızlardan daha uzaklarda
Olduğunu düşündüm
Gitti tatlı hülyalarım
Hoş geldin kâbus…
Artık teselli olamıyordum
Hiç bir şey fayda etmiyordu
En son söylediklerin
Aklımdan hiç çıkmıyordu
Ama beni kim anlar kim?
İyisi mi uyumak……
Ama kabus gitmiyordu..
Hayatıma girdin
Hayatım gitti
Ozan mikdadi
Mikdat Bal
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Bıktı bu millet!
Şaştım artık insanların işine
Yalanlardan bıktı, bıktı bu millet!
Düştük nice sahtekarın peşine
Çalanlardan bıktı, bıktı bu millet!
Tatlı tatlı bakar senin yüzüne
İkide bir yalan Katar sözüne
Avlayacak kesti seni gözüne
Planlardan bıktı, bıktı bu millet!
Ah vah çekmek terstir benim ilkeme
Dış düşmanlar tuzak kurdu halkıma
Anarşisti besleyip de ülkeme
Salanlardan bıktı, bıktı bu millet!
Eşkıyalar her tarafı sardılar
Sinsi sinsi pusuları kurdular
Askerleri sırtlarından vurdular
Yılanlardan bıktı, bıktı bu millet!
Canilerin bırakmayın peşini
Nerde bilsem bitirirdim işini
Gizli gizli göstermeden dişini
Dalanlardan bıktı, bıktı bu millet!
Vahşet dehşet yaş akar yaş üstüne
Asker olsam taş komam taş üstüne
Çağırsalar giderim baş üstüne
Olanlardan bıktı, bıktı bu millet!
Mikdatî der bizde sabır kalmadı
Çok sabrettik bir faydası olmadı
Yok ederdik amerika salmadı
Kalanlardan bıktı, bıktı bu millet!
......Feryadı ayyuka çıktı bu millet
Mikdat Bal
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Bırak benim yakamı
Bir gül gibi derdin beni kuruttun
Soldum artık bırak benim yakamı
Neler ettin gençliğimi çürüttün
Doldum artık bırak benim yakamı
Ahdin varken caymadın mı sözünden
Derde düştüm hasta oldum hüzünden
Gör ne oldu iyi niyet yüzünden
Buldum artık bırak benim yakamı
Derde saldın paylaşmadın acımı
Düşünceler hep kemirdi içimi
Kederimden ağarttığım saçımı
Yoldum artık bırak benim yakamı
Mikdati’yim denecek söz kalmadı
Her şey geçti hem eski hız kalmadı
O sevdadan bende bir iz kalmadı
Öldüm artık bırak benim yakamı
Mikdat Bal
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Bırakınız beni kendi halime
Bırakınız beni kendi halime
Yazdım mı bir başka oluyorum ben
Kalemi aldım mı kendi elime
Dizdim mi bir mı bir başka oluyorum ben
Çok ciddi konular olmaz naz gibi
Kalem özen ister değil saz gibi
Her bir ihtimale karşı Lâz gibi
Kızdım mı bir başka oluyorum ben
Neye yarar artık döksem yaşımı
Nereye vurayım cahil başımı
Düşünmeden yazıp, arkadaşımı
Üzdüm mü bir başka oluyorum ben
Ölmüş sandığım his kalkar kabirden
Allah sakındırsın bizi kibirden
Nefis bir düşmandır gemini birden
Çözdüm mü bir başka oluyorum ben
Yanlış yönlendirdi beni yorgunluk
Nedir bu sessizlik ne bu durgunluk
Yaptığıma karşı bana kırgınlık
Sezdim mi bir başka oluyorum ben
Mikdat der üzgünüm, düzdüklerimle
Bir hesabım yoktu üzdüklerimle
Dostun asabını, yazdıklarımla
Bozdum mu bir başka oluyorum ben
Mikdat Bal
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Bırakınız zırvalasın
Bir şahsiyetsiz 'Ermeni sorunu' isimili şiirinden sonra şair arkadaşlarımın yazdıkları
yorumlardan esinlenerek, bu şiiri yorum olarak, yorumlarına ekledim.
şiirde ki Pamuk preses Meşhur özür dilerim menfur bir Pamuk var ya siz bilirsiniz.
Hayvanlar akrabasıymış mısrası ise bu şahsiyetsiz'in başka bir şiirinin isminden alınmış
kendisi onlara akrabalarımız diye şiir yazmış.
Pamuk prensese özendi
Bırakınız zırvalasın
Zaten insan değil kendi
Bırakınız zırvalasın
Hayvanlar akrabasıymış
Belki maymun babasıymız
Bu bir taklit çapasıymış
Bırakınız zırvalasın
Tarih marih bilmez cahil
Konuşsa da değil ehil
Verin ona biraz mehil
Bırakınız zırvalasın
Şiir değil, zehir saçtı
Başımıza neler açtı
Kemik buldu aldı kaçtı
Bırakınız zırvalasın
Yalandır her dedikleri
Dinlemeyin düdükleri
O ne sanıyor Türkleri
Bırakınız zırvalasın
Olaylara ters bakıyor
Kendisi yazıp okuyor
Her sözü fesat kokuyor
Bırakınız zırvalasın
Katliam ne, terör nedir?
Bunu bilmeyen i.nedir
Her sözü aleyhinedir
Bırakınız zırvalasın
Mikdat Bal
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Bırakıp da gitme beni
Sensiz artık yaşayamam
Bırakıp da gitme beni
Ben bu yükü taşıyamam
Bırakıp da gitme beni
Gece gündüz düşümdesin
Gönlümdesin başımdasın
Önümdesin peşimdesin
Bırakıp da gitme beni
Gönlüm hicran benzim soluk
Yaşlar akar oluk oluk
Sensin nefes, sensin soluk
Bırakıp da gitme beni
Kasırgalar gibi aşkın
Volkan lavı gibi taşkın
Beni böyle şaşkın şaşkın
Bırakıp da gitme beni
Mikdati der gel de bana
Gel beimle öl de bana
Yanlız benim ol de bana
Bırakıp da gitme beni
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/20/www_antoloji_com_380820_798.MP3'>
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bırakıp gitsen bileBırakıp gitsen bile, gönlümden çıkamazsın
O kurulu dünyayı bir elde yıkamazsın
Severiz birbirini, sen benden bıkamazsın
Ağlama ağlatırsın, gitmenin sözü olmaz
Her şey tekerrür eder,inan sevgi de böyle
Kanatma yüreğimi bana tatlı söz söyle
Gidemezsin, bendesin, söylediğin her şeyle
Ağlama ağlatırsın, gitmenin sözü olmaz
Kadere ınandık da, boyun eğdin kedere
Eğer bunu anlarsan aşılır bu badire
Bu buhran geçicidir, Allah hayır getire
Ağlama ağlatırsın, gitmenin sözü olmaz
Birbirine yazıldık felekte, kaderdeyim
Sokaklar elin olsun, bilir misin nerdeyim
Bir yere gidemezsin, her gittiğin yerdeyim
Ağlama ağlatırsın, gitmenin sözü olmaz
Ebedi sevgimizi, gözyaşına bulama
Ağlamak üzereyim, gözlerimi sulama
Kalbini kırmış isem biraz üzgün ol ama
Ağlama ağlatırsın, gitmenin sözü olmaz
Mikdat der bu ağlayış bir mutluluk öncesi
O senin gözyaşların baş tacımın incisi
Gel artık barışalım gölümün birincisi
Ağlama ağlatırsın, gitmenin sözü olmaz
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Bırakıpta gittin onu vicdansız
Yalvardı yakardı insaf etmedin
Bırakıpta gittin onu vicdansız
Hali iyi iken neden gitmedin
Bırakıpta gittin onu vicdansız
Her şeye sırt döndün eyledin inkar
Nankörlük eyledin oldun günahkar
Ufaçık bir şeye çıkardın çıngar
Bırakıpta gittin onu vicdansız
Varlıkta darlıkta, söz vermedin mi?
İşi ters gideni hiç görmedin mi?
Nankör insanları sen yermedin mi?
Bırakıpta gittin onu vicdansız
Her şey iyi gider zannediyordun
Ayıramaz ölüm bile diyordun
Yalanmıydı riya mı ediyordun?
Bırakıpta gittin onu vicdansız
Açıkladın gizli sırrın kalmadı
Ayıp ettin hele bu hiç olmadı
Asla kimse bunu etik bulmadı
Bırakıpta gittin onu vicdansız
Mikdat Bal
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Bırakmıyor!
Gülmeye hiç vaktim olmaz
Kahır beni bırakmıyor
Neşe bana takdim olmaz
Tehir beni bırakmıyor
Hep sigara kokuyorum
Gece gündüz yakıyorum
Nefesimi tıkıyorum
Zehir beni bırakmıyor
Dertler bana aman vermez
Gülsem bile fazla sürmez
Etraf sisli gözüm görmez
Buhur beni bırakmıyor
Görebilsem bakacağım
Bırakıp da çıkacağım
Köprüleri yıkacağım
Nehir beni bırakmıyor
Bazen kafa yordururum
Nehirleri durdurum
Yazmayayım der dururum
Sihir beni bırakmıyor
Çok aradım bulamadım
Buldu isem alamadım
İç dünyama dalamadım
Zahir beni bırakmıyor
Mikdatî ne diye sordum
Yazıyorum nedir derdim
Kalemi kaç kere kırdım
Sahir beni bırakmıyor
........................................Şiir beni bırakmıyor
Mikdat Bal
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Bihaber!
Ben neyimki devri alem içinde
Döner dünya, varlığımdan bihaber
Yazdıklarım sivri kalem uçunda
Söner dünya darlığımdan bihaber
Giderdim ben hiç bakmadan ardıma
Kim görsünki koşsun bana yardıma
Ağır hayat şartlarıyla sırtıma
Biner dünya zorluğumdan bihaber
Aldatamaz artık beni kazibe
Çok oynadı benimle bu muzibe
Nicesini helak eden cazibe
Fener dünya körlüğümden bihaber
Dünya deriz gerçek adı “YER” iken
İyilere kalan dünya der iken
Neden beni mahveyledi şer iken
Yener dünya şerliğimden bihaber
Mikdat Bal
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Bildiğimiz halde dilenen biziz
Şikayet şikayet nedir derdimiz
Çare elimizde ilenen biziz
Dünyayı da besler bizim yurdumuz
Bildiğimiz halde dilenen biziz
Yoktur elimizden tutanımız da
Ama biz ne ettik vatanımızda
Yokken yerli malı satanımız da
Dünya pazarından silinen biziz
Tefeciler meydan bulunca bizde
Gaye köşe dönmek olunca bizde
Tutan tuttuğunu yolunca bizde
Malları hileli bilinen biziz
İçerden münafık, İslam kılığı
Kâr olarak bilir her fenalığı
Büyük balık yutar küçük balığı
Her zaman milletçe yolunan biziz
Mikdatî der halkı ütmek uğruna
Yalnız tek başna satmak uğruna
Rakibi bertaraf etmek uğruna
Biri ötekine bilenen biziz
Mikdat Bal
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Bilemezsin!
Ne kadar da âlim olsan bilmediğin şeyler çoktur
Gizli hâli, istikbali her mahalli bilemezsin
Dahi olsan fayda etmez çok şeylerden bilgin yoktur
Hangi zaman ahir zaman, kimde iman bilemezsin!
Zaten bilsen mahvolursun ömür boyu gülemezsin!
Yüce Kur’an bildiriyor gaybı kullar bilmez, söyler
Hak yaratır vuku bulur, ne eylerse güzel eyler!
Ne teknikle ne tahminle bilinmiyor bazı şeyler
Olacağı, yağacağı, doğacağı bilemezsin!
Bu ilimler çok gizlidir bu makama gelemezsin!
Hiç ölmeyecekmiş gibi binalar mı etmektesin!
Sen doğduğun günden beri eriyerek bitmektesin
Her an hazır bulunmalı zaten yolda gitmektesin!
Ölüm ferde, hangi yerde, Nasıl nerde bilemezsin!
Günahta ısrar edersen hoş şekilde ölemezsin!
Hasımlıkta mutedil ol, seversen de sevme candan
Dostun sana düşman olur, umudu kesme düşmandan
Daim olsun hüsnü zannın sakınasın su-i zandan
Vahameti, kehaneti, İhaneti bilemezsin
Dostlarını işkillenip bir çırpıda silemezsin!
Ameli yer insanları hakir görüp sakın yerme!
İnsanların durumuna bakıp hemen hüküm verme
Asi tövbe edebilir kendini de âli görme!
Her kes ölür, eden bulur son ne olur bilemezsin!
İmansız da ölenler var böyle bir son dilemezsin!
Kaybettiğin şeyler için sıkıntı çekip dövünme
Dünyayı kazansan bile kasılıp sakın sevinme
İbadetleri yapsan da onlara da hiç güvenme!
Ne olursun, sen ölürsün ne bulursun bilemezsin!
Alacaklılar gelince bir şey bulup bölemezsin!
Umut korku arasında ancak umut fazla olsun!
Müjdeler çoktur, agah ol, Mümin olan emin olsun
Allah için infak eyle öldüğünde seni bulsun!
Mikdadi der, seni bekler! Hayır ya şer bilemezsin!
Bu bilince sahip isen haram bir şey elemezsin!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bilenler içinde aşkı sordular
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Bilenler içinde aşkı sordular
Ateşten gömlektir yakar dediler
Ahbaplar yarenler kafa yordular
O girince akıl çıkar dediler
Dünyası başkadır bakışı başka
Kıyamı başkadır çöküşü başka
Güneşi başkadır yakışı başka
Onu yanlız aşkı yakar dediler
Kalbi parçalanmış göz yaşı akar
Aklı sevdasında yollara bakar
Tepeden tırnağa hep sevda kokar
Her şeye sevgiyle bakar dediler
Derdi zevk edinir severek çeker
Ona dert tatlıdır bal ile şeker
Sinesine çeker boynunu büker
Dünya işlerinde sakar dediler
O sadece sever umut yoksa da
Bu aşkı onu bin derde soksa da
Gözlerinden kanlı yaşlar aksa da
Sevda ummanına akar dediler
Mikdatî der sevda ateşten gömlek
Sevene gerekmez ne kap ne çömlek
Eğer gerekirse bu yolda ölmek
Severek dünyadan göçer dediler
Mikdat Bal
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Bilerek mi dedin her dediğini
Bilerek mi dedin her dediğini
Son anda kıvırmak bu olsa gerek
Ah bir bilsen bana ne ettiğini
İnsanı kavurmak bu olsa gerek
Kapıldın bir vehme bilmeden küstün
Tayfun gibi estin yolumu kestin
Bu mu idi gayen bu muydu kastın
Camları devirmek bu olsa gerek
Gönül sarayını yıktıktan sonra
Üstüme benzini döktükten sonra
Taşlayıp haşlayıp yaktıktan sonra
Külleri savurmak bu olsa gerek
Mikdatî der bil ki sevmiştim heran
Hastalansam olmaz halimden soran
Bundan öte dünyam ebedi viran
Mateme çevirmek bu olsa gerek
Mikdat Bal
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Bilin öyle konuşun! !
Kara topraklarda verip de canı
Yatanları bilin öyle konuşun! !
Onları unutup aziz vatanı
Satanları bilin öyle konuşun! !
Satarak vatanın sağı solunu
Terkedip ecdadın doğru yolunu
Aslını bölüp de gavur dölünü
Tutanları bilin öyle konuşun! !
Her türlü boyaya şekle girerek
Ermeniyi övüp, bizi yererek
Türke iftirayı reva görerek
Atanları bilin öyle konuşun! !
Tavizler vererek hem bile bile
Çektirip millete eziyet çile
Hoş görünsün diye her şeye hile
Katanları bilin öyle konuşun! !
Önümüze koyup AB şıkkını
Gizleterek uçu sivri zıpkını
Bu milletin emeğini hakkını
Yutanları bilin öyle konuşun! !
İşçiye çıkışı, ikaz memura
IMF karışır her bir umura
Takla atıp, bele kadar çamura
Batanları bilin öyle konuşun! !
Bal der her zillete boynunu eğip
Böyle bir zilleti başarı sayıp
Vatavseverlere ırkçıdır deyip
Çatanları bilin öyle konuşun! !
Mikdat Bal
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Biliyordum ama gene şaşırdım Doslara mektuba gelen cevaplar üzerine
Aldığım haberler ağlattı beni
Biliyordum ama gene şaşırdım
Gurbete sımsıkı bağlattı beni
Biliyordum ama gene şaşırdım
Değişen bir şey yok, halk aman diyor
Buna alışmıştır her zaman diyor
Ancak sabrı bitmiş el aman diyor
Biliyordum ama gene şaşırdım
Yok mu bu millete nefes verdiren
Yok mudur bu zulmü sona erdiren
Raydan çıktı kaza yaptı her tiren
Biliyordum ama gene şaşırdım
Baş köşeyi tutmuş üç kağıtçılar
Çoğalmış zalime itaatçılar
Bitirdi bütçeyi kaptı kaçtılar
Biliyordum ama gene şaşırdım
Enflasyon düşmüşse bakın illete
Satın alma gücü yoktur millette
Bizler layık mıydık böyle zillete
Biliyordum ama gene şaşırdım
Mikdat Bal kalkıpta neyi sorarmış?
Açlar çöplüklerde ekmek ararmış
Para yok ucuzluk neye yararmış
Biliyordum ama gene şaşırdım
Mikdat Bal
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Bilmece
Çok yakın bir zaman önce var idi
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Dostlar arasında, o bir yâr idi
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Hoş bir histi, fani dünyadan göçtü
Ne oldu da haber vermeden uçtu
Toplumları toplum yapan bir güçtü
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Sözünde duranın, yaptığı şeydi
Sadakat duygusu, her gönüldeydi
İnsanlar unutmuş, acaba neydi?
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Bununla dostluğun çıkardı tadı
Bu haslet muhterem eder her zatı
Dilimin ucunda ne idi adı
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Bu hasletle dostların her anında
Hem varlıkta hem darlıkta yanında
Bununla korunur din, imanın da
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Bizi bize bağlayan bir kıymetti
Fıtrattandır unuttuk bu tıyneti
Müslümanın ne güzel bir ziyneti
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Mutlak ifa olur olsa da çile
Bu gönülden gelir tanımaz hile
İki hecelidir cok kolay dile
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Mikdat der bilenler söylesin nedir
Munafıkta olmaz, her mü’mindedir
Biliyorsan dostum sende bendedir
Şimdi azdır, zıttı çoktur bu haslet
Mikdat Bal
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Bilmece Cümlesi beş hece
Bozuk bir aksan
Türkçesi noksan
Belki de doksan
Suçu görünür
Koyun melerken
Gitmek dilerken
Keçi gülerken
Kıcı görünür
Bozuktur huyu
Bulanık suyu
Tanımaz HU’yu
Hucu görünür
Üstte yağ gibi
Sol’sa sağ gibi
Suçlar dağ gibi
Uçu görünür
Fes yok kavuk da
Zaten kovuk da
Onun tavukta
Koçu görünür
Bak şu sepete
Taşla Kabede
Yurdu ABD
Göçü görünür
Baykuşa her an
Hoş gelir viran
Gizli bir tiran
Gücü görünür
Ezeli hasım
Düşmana hısım
Ona bir kesim
Öcü görünür
Söyleyip eser
Silikon asar
Bir parça keser
Bacı görünür
Kimi de züppe
Giyer bir cübbe
Sarığı kubbe
Hacı görünür
Böyledir işte!
İpler kalleşte
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Yaptığı işte
Öç’ü görünür
Demezsen azar
Söylersen kızar
Mikdati yazar
Acı görünür
Mikdat Bal
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Bilmez
Geveliyor abuk sabuk
Zikrini virdini bilmez
Fetva verir dinden kopuk
İslamın şartını bilmez
Saldırıyor her hitapta
Farz değildir der hicap da
Böyle yazar der kitapta
Önünü ardını bilmez
Hain bakar gıcık gıcık
Herkes bilir zaten kaçık
Her seferde verir açık
Kozunu kartını bilmez
Kendi ecdadına söver
Yakalasa belki döver
Avrupa mı, onu över
Vatanı yurdunu bilmez
Müslümana şarkçı diyor
Türküm dersen ırkçı diyor
Dilim dersen Türkçü diyor
Türkünü Kürdünü bilmez
Zirveye çıkmıştır aşkta,
Aklı eğlencede, meşkte,
Kendileri yaşar köşkte,
Halkının derdini bilmez.
Değişmez aslına çeker,
İslam’a zehrini döker,
Sağdan vursan sola bakar,
Kalleşi merdini bilmez.
Mikdatî der bu yaramaz
Böyle bir yere varamaz
Dertler çok çare aramaz
Bu adam sırtını bilmez
Mikdat Bal
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Bİlmİyorum
Yıllardır çektiğim çefa
Bitecek mi bilmiyorum
Talih anlıma bir defa
Gülecek mi bilmiyorum
Otuz sene kolay dile
Hr dakkası yüzbin çile
Çoluk çocuk benim ile
Gelecek mi bilmiyorum
Eridim, bomboş ilikler
Toplanmadı metelikler
Çocuklarım iyilikler
Bilecek mi bilmiyorum
Mikdat ın çoktur merağı
Özledi yurdu bayrağı
Umudun kesti bayağı
Ölecek mi bilmiyorum.
Mikdat Bal
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Bir adım at oğlum gel bana doğru
Yoruldum tutmuyor titrer dizlerim
Bir adım at oğlum gel bana doğru
Sana yol göstersin benim izlerim
Evladım yolunu bul bana doğru
Gençsin kuvvetlisin haline şükret
Bu halin hoş değil zararı farket
Kendine tuttuğun o yolu terket
Hadi yavrum yürü yol bana doğru
Bir fayda etmiyor ilaçlar zıkkım
Tahliller umutsuz öyle der hekim
Bizden sonra sensin dünyaya hakim
Beklenen bir umut ol bana doğru
Biliyorum bir çok sorunların var
Unutturmak için ürünlerin var
Hayat bu gün değil, yarınların var
Hadi kendine dön, gül bana doğru
Mikdat Bal
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Bir anlam veremedim
Tatlı bir malihülya,içine dalmış iken
Daralan yüreğime, bir anlam veremedim
Amsterdam’a, Londra’ya Parisi’e gelmiş iken
Yorulan yüreğime bir anlam veremedim
İn cin yoktu sokakta Paris’e vardığımda
Tek tük boy gösterdiler meydanda durduğumda
Nedir bizimle sizin derdiniz, sorduğumda
Kırılan yüreğime bir anlam veremedim
Fitne verip milleti yoldan kaydırmak için
Türklüğe hakareti mubah saydırmak için
Teklif eylemişlerdi, kanun koydurmak için
Yarılan yüreğime bir anlam veremedim
Lâubali olmadım Parisin pisi ile
Hiç de ilgilenmedim, zoraki süsü ile
İntikamı unuttup acıma hissi ile
Karılan yüreğime bir anlam veremedim
Onlar dış düşmanımız, iç düşmalar bir yanda
Düğmeye basılınca öterler aynı anda
Bunlar hepsi müttefik, hiç şüphem yoktur bunda
Darılan yüreğime bir anlam veremedim
Mikdat Bal
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Bir başkaydın büyü müydün sihir mi?
Bir başkaydın büyü müydün, sihir mi?
Öyle bir his, yazmak mümkün değildir
Yağmur muydun, çağlayan mı, nehir mi?
Bir gizem ki çözmek mümkün değildir!
Sanki dağlar taşlar aradan çıkmış
Sanki aramızda perdeler yokmuş
Sangi bu sevgimiz göklerden çokmuş
Bir mekan ki gezmek mümkün değildir
O an belleğimden asla slinmez
Böyle bir sevginin kadri bilinmez
Buna saygı gerek buna gülünmez
Bu sevdadan bezmek mümkün değildir
Mikdat der söz veren sözünü tutar
Bütün dediklerin gönlümde yatar
Artık bundan böyle, ebede kadar
Birbirini üzmek mümkün değildir
Mikdat Bal
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Bir çok insan yobaz diyor
Bir çok insan yobaz diyor
Haham diyor, papaz diyor
Hasan diyor, Yılmaz diyor
Neyin nesi bilen var mı?
Gaf üstüne gaf ederler
Birlik olmuş bütün şerler
Müslümana yobaz derler
Dinsizleri gülen var mı?
Nasıl bir şey rengi nedir?
Karşılığı dengi nedir?
Aids nedir, frengi nedir?
Yobazlardan ölen var mı?
Müslümandan yobaz olmaz
Çünkü ondan papaz olmaz
Sihirbaz, hokkabaz olmaz
Başka tokat, silen var mı?
Boşa gider attığın taş
O gerici, sen mi çağdaş?
Milli oturuştur bağdaş!
Sizden yapabilen var mı?
Yobaz dediğin mü’mindir!
Sizden alim hem emindir!
Yobaz senin sistemindir
Seni kalkıp bölen var mı?
Mikdat Bal
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Bir çok yanlış eyledik
Ekonomi adına bir çok yanlış eyledik
Sahilleri bitirdik ellere vere vere
“Beraber yürüdük biz bu yollarda” söyledik
Kumsalları yok ettik yollara sere sere
Ceplere mi dalınmış, hakları mı çalınmış?
İşçiler kışkırtılp sokaklara salınmış
Patronların çıkarı ön plana alınmış
Neler neler battırdık gözümüz göre göre
Güç kuvvet despotlarda devir yalaka devri
Kavga, niza gürültü demeçleri sipsivri
Dar yürekli kişiler hepsinin dönmüş nevri
Varolmayı sürüdürdük ipleri gere gere
Öyle bir hal almışız denenmişi sınarız
Bilmeyiz neyi, niçin överiz, ya kınarız
Umarak, isteyerek yalanlara kanarız
Karşımıza çıktılar her renge gire gire
Başarı olmayınca hemen hazır bahane
Selefleri yermede beyanatlar şahane
“Deden beni aç koymuş” derse babam bana ne
Kendimzi unuttuk elleri yere yere
Der Mikdati önceden zaten vermişti haber
Bin dört yüz sene önce bize Yüce peygamber
'Siz Nasılsanız Öyle Yönetilirsiniz' der
Uyanırız inşallah sırrına ere ere!
Mikdat Bal
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Bir delim var
Bir delim var uzaklardan seslenir
Gel dedikçe “ah” söylerim susarım
Deli gönlüm sevdasından beslenir
Bil dedikçe “eh” söylerim susarım
Sorduğumda neden acı sözlerin
Der ki bitmez senin yazlar güzlerin
Sorunca da ağlıyor mu gözlerin
Sel dedikçe “vah” söylerim susarım
Ona dedim seni düşte görürüm
Meşgalemsin hep peşinden yürürüm
Ben de senin gibi ağlar dururum
Sil dedikçe “kâh” söylerim susarım
Doktor yüreğimi gördü ağladı
Onun hali beni bile dağladı
Dünya hali gurbet beni bağladı
Kal dedikçe “hah” söylerim susarım
Mikdatî der neden gittim yabana
Şartlar beni sıkıştırdı kapana
Ona sultanım deyince o bana
Bal dedikçe “şah” söylerim susarım
Mikdat Bal
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Bir demet gül olsam yarin elinde
Bir demet gül olsam yarin elinde
Sar deyip bir güzel bağlar mı idi
Bir name, tek hece olsam dilinde
Yâr deyip, acaba ağlar mı idi
Olsamda yârimin başının tacı
Sarsa her yanımı ipekli saçı
Hasretin yüzünden içimde acı
Var deyip, sinemi dağlar mı idi
Ağlıyor, besbelli değil nedensiz
Bilirim yok demez, gülü dikensiz
Çekilmez bu hasret, bu hayat sensiz
Har deyip, ummana çağlar mı idi
Yüzüme bakarak gözleri dolu
Umitsizlik bağlar ayağı kolu
Mecnuna cehennem sevdanın yolu
Nar deyip, çöllerde eğler mi idi
Her derdi içine alsa bu dünya,
Yarim benden uzak kalsa bu dünya,
Uçsuz bucaksız da olsa bu dünya
Dar deyip, vuslatı yeğler mi idi
Mikdat Bal
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Bir denesinler hele
Bir Denesinler Hele
Kahraman Türk adımız
Şavaştır sanatımız
Şehadet muradımız
Her Türk bunu biliyor
Vatan için ölüyor
Ölürken de gülüyor
Biriz verdik el ele
Bir denesinler hele
Olsak da şucu bucu
Olamayız şer gücü
Ozan, aşık, türkücü
İşi ele alıyor
Gerçekleri söylüyor
İnsanlar bir oluyor
Vatan için el ele
Bir denesinler hele
Tarihle övünürüz
Okuyup seviniriz
Boş yere dövünürüz
Dünya bizi biliyor
Aklı gidip geliyor
Bizden herkes yılıyor
Biz vermişiz el ele
Bir denesinler hele
Mücahit var her yaştan
Çekinmeyiz savaştan
Başlarsak yeni baştan
Düşman bizi biliyor
Tarihten ders alıyor
Yerinde bocalıyor
Biz hepimiz el ele
Bir denesinler hele
Bizde cesur yürek var
Binlerce müşterek var
Birleşmeye gerek var
Ayrılan yıkılıyor
Dağılıp yok oluyor
Her şeyi yakılıyor
Haydi dostlar el ele
Koşalım istikbale
Mikdat der Türk oğluyuz
İman ile doluyuz
Biz Allahın kuluyuz
Herkes birlik oluyor
Araları buluyor
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Yan bakan kim oluyor
Biz vermişiz el ele
Bir denesinler hele
Mikdat Bal
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Bir deniz feneri olsam
Bir deniz feneri olsam da yansam
Geceleri ışık saçsaydım sana
Işıkları saçıp ismini ansam
İki kollarımı açsaydım sana
Melekler misali beyaz giyerek
Bana var demene boyun eğerek
Bütün benliğimle evet diyerek
Her şeyi terkedip kaçsaydım sana
Döşerdim yoluna kırmızı halı
Gözleri sürmelim eli kınalı
Sana konmak için gülümün dalı
Bülbülün olsam da uçsaydım sana
Mikdat Bal
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Bir dosta mektup
İşkembe-i kübradan boş lafları bir şair
Atmaz, iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Ne yalan ne de riya yazdığı şeye dair
Katmaz, iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Kar yağar saçaklarda damla uzar donunca
Bu kadar güzelliği mevlam bize sununca
Bülbül bir başka öter gülistana konunca
Gitmez iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Nihat hocamla bile ettik senin yadını
İnanki sevdim seni bilmiyorken adını
Sevenler çeşni etmez başka şeyin tadını
Tatmaz iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Karınca karıncadır büyütmez file kadar
Birini yakar ise ufaltmaz küle kadar
Bir nokta çıkar için çamura bele kadar
Batmaz iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Eşrefi mahlük diye bakar Hakkın kuluna
Gözü olmaz kimsenin parasına puluna
Hasetinden dolayı hiç kimsenin yoluna
Yatmaz iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Saygı ile karşılar her işin erbabını
Hemen fikir yürütmez bilmeden esbabını
Bukalemun misali dostunu ahbabını
Satmaz iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Asla itibar etmez ona fit verenlere
Yalan yanlış haberi ileri sürenlere
Haksız yere gürültü koparıp yarenlere
Çatmaz iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Düşüncesini yazar ne derse desin alem
Şiirlere dönüşür çektiği bunca elem
Gönüller deşmek için uçu sivri bir kalem
Tutmaz iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Deşifre eder halkın hakkını çalanını
Sezer bozguncuların desise planını
Zekâsı kıvrak olur kimsenin yalanını
Yutmaz iyi düşünür, sen de böylesin dostum
içi imanla kaynar bir memleket aşığı
Elinden geldiğince esirgemez ışığı
Düşene bir tekme de vurup yoldan aşağı
itmez iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Olan ile yetinir kanaat eder aza
Araştırır her şeyi kolayca gelmez gaza
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Hep iyilik düşünür düşmana bile eza
Etmez iyi düşünür, sen de böylesin dostum
İşte böyle arkadaş salihlerin öyküsü
Her anı nasihattir, ibadettir uykusu
Küsse bile az sürer, kin intikam duygusu
Gütmez iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Tavazuda örnektir gerekirse zül olur
Vakarlı şereflidir Tek Allaha kul olur
Yansa bile duyurmaz için için kül olur
Tütmez iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Malından yoksulların hissesini ayırır
Çıplakları giydirir aç olanı doyurur
Korur fakir miskini, yetimleri kayırır
Ütmez iyi düşünür, sen de böylesin dostum
Mikdat Bal
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Bir dostuma teselli
Şu deli gönlünle başın belâda
Dertleri başına takar gidersin
Umut var çıkmayan canda hâlâ da
Vurursun döşüne bakar gidersin
Kâbus oldu sana gördüğün hülya
Sana da gülmedi bu fani dünya
Neyine gerekmiş İstanbul Konya
Şaşarsın işine bıkar gidersin
Aşkı bilmeyenler okur marşını
Seni bekletenler kursun turşunu
Elinde olsaydı dom dom kurşunu
Alnına kaşına sıkar gidersin
Haksızca hakkını yiyenler olur
Sözde karaları giyenler olur
Yalandan üzgünüm diyenler olur
Gözünün yaşına bakar gidersin
Hakkında iftira bühtan atanın
Affı olmaz bence böyle hatanın
Vefasızlık edip seni satanın
Bakmadan peşine çıkar gidersin
Der Mikdatî yürek söktürme artık
Kendine eziyet çektirme artık
İş işten geçmiştir döktürme artık
Coşarsın boşuna akar gidersin
Mikdat Bal
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Bir dörtlükte sen yaz Mansur İlhan Yakar şiir grubu
Insanın vücudu bir avuç toprak
Geçici bir müddet yaşar dünyada
Teşbihi dalından kopmuş bir yaprak
Hayat rüzgarında şaşar dünyada.......Mikdat Bal
Bazen bir dilenci, bazen de bir kral
Bazen isyankardır,tanımaz kural
İhtişamlı otel,hadi sen de kal
Misafirdir bilmez,coşar dünyada...Gül_i_zar
İnsan hep muhtaçtır, doğru rehbere,
Herşeyi bilirim sakın ha deme,
Hayırlı sonuçlar istişarede,
Danışmayan şaşar, şaşar dünyada...Özcan İşler
Dostumuza koşsak yollar aşarak
Herkes mutluluğu tadar dünyada
Gönülleri kırmaz yakıp yıkmazsak
İnsanlık onuru yaşar dünyada....... Burhanettin
Kötünün başıdır adı cehalet
Kırk yıl kölesiyim tek bir harf öğret
Gömleği ateşten ışığı seyret
Hayatın değeri artar dünyada.... Mustafa Sami
Bildiği tek şey var, çıkardır çıkar
Menfaati için memleket yakar
Sevgiyi ne bilir, çarçabuk bıkar
Aç gözlü bir mahluk beşer dünyada.....reis1956
Üstünden gitmeden kıymeti bilmez
Bazen şenşakraktır,bazen hiç gülmez
Gönlünü açarsın içeri girmez
Böyle insan olsun naçar dünyada...Abdülkadir Karaca
İnsandır eliyle, yarının yapar,
İnsandır diliyle,gönüle akar,
İnsandır kalbiyle,nefsini yakar,
Sırat köprüsünü AŞAR dünyada.........İshak ÖZLÜ
İnsandan bahseder,cümle bahtiyar,
Gönülden zanneder,aşar dünyada,
İmandan zikreder, kimle sahtekar,
Kabülden zanneder,yaşar dünyada. Çağlar Karataş
Sevene sinede sızı olanlar
Ozana elinde sazı olanlar
Dervişe dilinde sözü olanlar
Gönüller fethedip aşar dünyada....Mehmet TEKECİ
Beş artı altıyı bilemiyorum
İnsanı defterden silemiyorum
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Hep ihanet gördüm gülemiyorum
İhanet toplasam taşar dünyada...reis1956
Kimbilir kaç zaman, yoldan çıkalı
Devinir dururda, candan bıkalı
Birde adam beller, üç beş çakalı
Kendi mezarını eşer dünyada............Yusuf Korkmaz
Her derdin devası dostum dediğin
Çöle sürmez asla gönül verdiğin
Can acıtmaz benim insan bildiğim
Yaradana doğru koşar dünyada......Miyase Çavuşoğlu
Doğduğun ilk günden alır koynuna,
Getirir seni de bir gün oyuna,
Yıkıpta sürükler eni,boyuna
Çalış yiğitliyi başar dünyada.... Gulnare Leman
Seven yanlış yapar yeremiyorum
Dost ezasına gül deremiyorum
Düşmanım bir tektir göremiyorum
İhanet şeytandan yaşar dünyada...ekrem akbunar
İnsan için gönül dağları aşar
Varını yoğunu ortaya koyar
Dost için canın dişine takar
Almak için sevap koşar dünyada........Burhanettin Akdağ
Mevlam insanları güzel yaratmış
Acun sofrasını kuluna açmış
İbadet et demiş, us'la donatmış
Ahret sınavını verir Dünya'da...Mustafa Alpaydın
Mansur ustad şairlerin coşubdur,
Ekrem korkup vadesini pozubdur,
Saat üçdür vakit tamam olubdur,
Sizin saat biri aşır dünyada....Gulnare Leman
İnsan Mevla'sını bulamaz ise,
Eğriyi, doğruyu bilemez ise.
Yaradana bağlı olamaz ise,
Hayvandan aşağı düşer dünyada.********Mustafa Erkenekli
Ölümü düşünmez, yaşarım sanır
Öksüzün mazlumun, ahını alır
işini bitirmez, yarına kalır
Amaçsız boşuna, koşar dünyada -Veli Dalbudak
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
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Mikdat Bal
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Bir dua okusam amin der misin?
Can dedim ben sana ruh oldun çıktın
Bir dua okusam amin der misin?
Ses seda kesildi ne zaman bıktın
Sevgin yüreğimde emin der misin?
Resmine bakarken ruhum açılır
Kararmış dünyama ışık saçılır
Böyle bir aşk için candan geçilir
Seviyorum dersin yemin der misin?
Büyü mü eyledin aklımı çeldin
Tek özlemim sendin bağrımı deldin
Çağırdım yanıma bekçiyle geldin
Bu kaykan alana zemin der misin?
Mikdati der bana yaralar açtın
Ay dedin gün dedin ustaca kaçtın
Serdin küllerimi denize saçtın
O yanan yüreğe gemin der misin?
Mikdat Bal
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Bir dul kadın bir yetim
Bir dul kadın bir yetim, bir arife gününde
Varıp dikiliverir bir dükkanın önünde
Der ki: kocam fakirdi öldü kaldım yavrumla
Hiç bir gelirim yoktur muhtacım bu durumla
Ne olur şu yetimi bayram için sevindir
Karnını doyuruver üzerini giyindir
Dükkan sahibi hacı söylenir acı acı
Der ki sabahtan beri gelip istedi kaçı
Zavallı ağlayarak geldiği gibi gider
Onları bir Yahudi dikkatle takip eder
Der: kızım neydi zorun hacıdan ne istedin?
Sabah sabah kovuldun, o hacıya ne dedin?
Kadın der: büyüğümdür, sana ne? kovar, döver
Müslüman kovduğunu, bir Yahudi mi sever?
Der ki: 'biz de insanız' nezaketle bildirir
Alır yetim çocuğu, yedirir ve giydirir
Kadın bu iyiliğe dua eder aşk ile
İmandan sonra Allah, taltif etsin köşk ile
Anne dua ederken yetim amin diyordu
Onları kovan hacı müthiş bir rüya gördü
Sanki kıyamet kopmuş cennette dolaşırdı
Orda bir saray gördü, görür görmez şaşırdı
Kapıları som altın, merdivenleri gümüş
Yakut ve zümrütlerle duvarları örülmüş
Sordu kimin sarayı? ,dediler senin idi
Sen onu tepiverdin sahip oldu Yahudi
Dehşetle uyanarak Yahudi'ye varmıştı
Dün ettiğin o hayrı sat diye yalvarmıştı
Yahudi der bir altın sadaka eylemiştim
Kimsesiz dul, yetime insanız söylemiştim
Hacı der bire beş yüz hatta bin altın sana
Ne olur karını bil ve hayrını sat bana
Yahudi der ey hacı beni ahmak mı sandın?
Daha dün uyuyordun rüya görüp uyandın
Ben de aynı rüyayı gördüm Elhamdülillah
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Artık Müslüman oldum La ilahe illellah
Ey hacı mahzun olma Allah'ın rahmeti bol
Sarayları tükenmez bundan gayri cömert ol
Mikdat Bal
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Bir Duygu Seliki
Bir duygu seli ki durmam imkansız
İçimde ne varsa dökerim böyle
Bu şevkı bu aşkı kırmam imkansız
Masanın başına çökerim böyle
Şiirde yorulmam yollarım düzdür
Ondan yoksun kalsam ruhum öksüzdür
Herkesin gecesi bana gündüzdür
Geceyi ip ile çekerim böyle
Bağırmaktan sesim kısılıverir
Arada cereyan kesiliverir
Aklımda ne varsa hep siliverir
O zaman boynumu bükerim böyle
Yazmam sarhoşların şişelerinden
Bana ne onların neşelerinden
Gönlümün en derin köşelerinden
Kökünden şiiri sökerim böyle
Biri biter hemen yeni başlarım
Kimine kızarak onu taşlarım
Tencereye atar çeker haşlarım
Bazen tuz biberi ekerim böyle
Mikdadî, durmadan yazar üretir
Çoluk çocuk yeter deyip diretir
Ne yapayım şiir bana göredir
Bal’ der görün işte şekerim böyle
Mikdat Bal
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Bir farkın var ise söyle bileyim
Yaramaz dediğin şahsa nazaran
Bir farkın var ise söyle bileyim
Yüzü ne utanan ne de kızaran
Başka bir ar ise söyle bileyim
Taharet almıyor sen alır mısın?
Camiye gelmiyor sen gelir misin?
Dinini bilmiyor sen bilir misin?
Bir farkın var ise söyle bileyim
Aynı yerde sizin ikametiniz
Ne ezanınız var ne kametiniz
Diyelim kuruldu hükümetiniz
Bir farkın var ise söyle bileyim
İşini gördürdün hangi kanunla
Hakkını yiyerek onun bununla
Ekmeğin fırında kimin ununla
Bir farkın var ise söyle bileyim
Atarsın tutarsın haram yutarsın
Dinini de makam için satarsın
Ona solcu diye kalkıp çatarsın
Bir farkın var ise söyle bileyim
Türkçeden bildiğin bir kaç kelime
O da uydurukça, almam dilime
Ne fene yakışır ne de ilime
Bir farkın var ise söyle bileyim
Öz Türkçe tamam da vız vız edersin
Her yere karışıp mız mız edersin
Nasıl bu vatanda siz biz edersin
Bir farkın var ise söyle bileyim
Demokrasi dışı tezlere evet
Fitne ocağına közlere evet
Milleti yok sayan pozlara evet
Bir farkın var ise söyle bileyim
Madem aynıydınız, seksen öncesi
Niye koptu Yurdun onca goncası
Öpülürken böyle zulüm pencesi
Bir farkın var ise söyle bileyim
Sehidi gazisi davacı size
Nice emekleri ettiniz meze
Böylesine rezil böyle kepaze
Bir farkın var ise söyle bileyim
Bu yol ayırımı nereye kadar
Ayağın sıvama dereye kadar
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Hiç bir fark kalmadı zerreye kadar
Bir farkın var ise söyle bileyim
Mikdat Bal
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Bir fazilet örneği
Müslümanlar Mekke’den Medine’ye göçünce
Ensar muhacirine kollarını açınca
Yüce Allah Kur'anda övüp metih eyledi
Cömert olduklarını Kelamında söyledi
Resülullah emretti dinde kardeş oldular
Bütün muhacirleri evlerine aldılar
Kimi açıkta kaldı yoktu gidecek yeri
Onlara kucak açtı Allahın peygamberi
Mescidinin yanında bir mekan eylemişti
Onlara siz burada kalınız söylemişti
Ashabı sofa dendi burada kalanlara
Yüce peygamber ile halk bakardı onlara
Bir gün adamın biri çok fena acıkmıştı
Utanarak O yüce Peygambere çıkmıştı
Dedi: ya Resülellah açlıktan ölüyorum
Hiç dermanım kalmadı bir şeyle diliyorum
Resülullah dedi ki, git benim evimde ye
Hemen bir sevinç geldi o muhtaç sahabeye
Evine gitti lakin Resülun yokmuş aşı
Bunu gördüğü gibi hemen aktı gözyaşı
Gerisin geri geldi bulamadım söyledi
Ya Resulellah açım tekrar rica eyledi
O anda Resülullah ashabına buyurur
Cennete dahil olur bunu her kim doyurur
Ebu Talha dedi ki ben doyururum gelsin
Elbet bir şey bulurum evimi evi bilsin
Hemen evine varıp söyler ki karısına
Ortak olur musun der Allahın rızasına?
Peygamberimiz bize bir misafir gönderdi
Bunu doyurun dedi kalmasın açlık derdi
Karısı der ki beyim yoktur fazla aşımız
Korkarım bu sayede derde girdi başımız
Yalnızca çocukların biraz yemeği vardır
Talha der tamam, yeter, ne yedirirsek kardır
Sofra kurulduğunda lambayı söndürürüz
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Biz de yer gibi eder adamı kandırırız
Böylece Ebu Talha misafiri doyurdu
Sabah olunca ona Resülullah buyurdu
Ey Ebu-Talha senin “Allah güldü” işine
Çok büyük sevap yazdı hem sana hem eşine
Örnek davranış oldu senin bu hareketin
Allah için verirsen eksilmez bereketin
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bir fitne kazanı ki
Bir fitne kazanı ki kaynıyor fokur, fokur
O buna lanet okur bu ona lanet okur
Nice yüzsüzler gördük ne çukurmuş ne çukur
Şer güçler ülkemize tuzak kurmuş bu sene!
Kimi ininden çıkmış, kimi dininden çıkmış
Gayrimüslim kim varsa alıp cennete tıkmış
Ona kim uymuş ise itikadını yıkmış
Azıtmış o kart bunak hem kudurmuş bu sene!
Yolsuzluk bir bahane karışmış memleketim
Düşmanlar dost kesilmiş, barışmış memleketim!
Parsa büyük zannedip yarışmış memleketim
Maskeler düşmüş millet neler görmüş bu sene!
Amerika İsrail, papa ve hizmetkarı
Kin alimi bir zat ki hiç kalmamış vakarı
Saldırıya geçmişler, görün şu sahtekarı
Şer güçlerin yanında safa durmuş bu sene!
Ülkeme milletime zararları dokundu
Şu pişkinliğe bakın bir de lanet okundu
Hayret ettik bu adam nasıl tavır takındı
Anladık ki bu mahluk çok nankörmüş, bu sene!
Der Mikdati çalanlar hesabını verecek
Yetim hakkı yiyenler cehenneme girecek
Neler gördü şu gözler daha neler görecek
Beterin beteri var ne de zormuş bu sene!
Mikdat Bal
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Bir futbol maçının, oynandığı gün
<image src='http://www.biriz.biz/animasyon/fut6.gif'width='500' height='330'><br>
Her şey ne kadar da, güzeldi, hoştu
İşini terkeden evine koştu
El ayak çekilmiş, sokaklar boştu
Bir futbol maçının, oynandığı gün
Maç sona erince sokaklar dolmuş
Görenler sanmış ki bir savaş olmuş
Kimi silahını eline almış
Bir futbol maçının, oynandığı gün
Tezahürat başlar, sevinç sürurlar
Sağa sola ateş edip dururlar
Yanlışlıkla bunlar adam vururlar
Bir futbol maçının, oynandığı gün
Sokaklara taşar insan her türden
Ansızın asayiş yok olur birden
Böyle bozguncular çıkar her yerden
Bir futbol maçının, oynandığı gün
Mikdat Bal
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Bir güldü bir de gülmedi
Bir güldü bir de gülmedi
bir ağladı ve seni ağının içine almış
Bu dünyada aşk denen gülün
dikeninden daha dikenli hiç bir şey yok
Aşka kanıyorsun
ömür boyu kanıyorsun
Bekarlık sultanlıkmış
Ama evliden de daha büyük bey yok
Mikdat Bal
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Bir gümrük memuruna ithafen yaşanmış bir olay
Yoluma dikilip, eğletme beni
Yorgunum, hastayım, geldim memur bey
Bir de sen takılıp, söyletme beni
Beş gündür yoldayım, öldüm memur bey
Bu vatan aşkıyla yollara düştüm
Ufuktan ufağa dağları aştım
Allah’a hamd olsun, size ulaştım
Bayrağı görünce güldüm memur bey
“Hoş geldiniz” yazar, bak şu levhada
Onda mı, sizde mi, kimde bu hata?
Bekletmeyin bizi, dar bir saha da
Ne ummuştum, neyi buldum memur bey
Zati eşyaları karıştırırsın
“Bu don kimin” diye araştırırsın
Yeni mi eski mi, soruşturursun
Evet eskiciden aldım memur bey
Beyannamemize, inanmıyorsan
O halde karıştır, utanmıyorsan
Eziyet etmekten usanmıyorsan
Bu gün de gümrükte kaldım memur bey
Şu gördüğün gençler, sizi bilmezdi
Bilselerdi, bizim ile gelmezdi
Vatan aşkı kalplerinden ölmezdi
Ben seni Allah’a saldım memur bey
Mikdat der bu olay bir anlık resim
Memur deyip geçtim veremem isim
Daha çok şeyler var yazdım bir kısım
Yazmam gerekirdi, doldum memur bey
Mikdat Bal
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Bir gün hesap soracağım
Sözüm sözdür yemin olsun
Herkes bundan emin olsun
Fırsat geçsin zemin olsun
Bir gün hesap soracağım
Dünyada hem vatanımda
Yaşadığım her anımda
Yoksa bir el tutanım da
Zulme karşı duracağım
Soysuzların dalgasını
Migferini tolgasını
Zincirin her halkasını
Teker teker kıracağım
Geleceğim hak ederek
Rantçıları şok ederek
Zulmü kökten yok ederek
Yeni dünya kuracağım
Mikdat Bal
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Bir gün karşına çıkıp
Bir gün karşına çıkıp yüzüne baka baka
Sana döküp içimi neler anlatacağım
O ela gözlerinden göz yaşı döke döke
Bana baktığın halde sana dinleteceğim
Ne bilmece ne de sır hiç bir şey kalamayacak
Konuşma metnim hazır çok uzun olmayacak
Hepsi iki kelime, vaktini almayacak
Söylerken dağı taşı, seni inleteceğim
Başka bir çaren kalmaz, sen beni duyacaksın
Gönlüne yer edecek, haz edip doyacaksın
Onu tekrar ettikçe sen durup sayacaksın
O iki kelimeyi, deyip binleteceğim
O iki kelimecik ikimize yetecek
Belki de bekliyorsun, çok hoşuna gidecek
Sana ahdim olacak, şüphelerin bitecek
Her şeyimle kendimi sana yönleteceğim
Mikdat Bal
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Bir gün öleceksin, haberin olsun!
<embed src='http://www.egriderekoyu.gen.tr/ses_muzik/mirologa.wma'>
Kalbim temiz diyen, büyük yalancı
Böyle söyleyenler, dine yabancı
Eğer taşıyorsan, islam inancı
Bir gün öleceksin, haberin olsun!
Nekadar yaşarasan, ölüm var ölüm!
Tövbe et kimseye, eyleme zulüm
Beni örnek alma, günahkar kul’um
Bir gün öleceksin, haberin olsun!
Af eder Rabbimiz nice haydut’u
Onun rahmeti bol,kesme umut’u
Haram var, halal var, aşma hudut’u
Bir gün öleceksin, haberin olsun!
Mikdat Bal’ım düa, ederim sana
Beni örnek alma, sen gir imana
Ben sana sorulmam, ne de sen bana
Bir gün öleceksin, haberin olsun!
Mikdat Bal
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Bir gün senin Mezarına (Şematik)
Bir gün senin......mezarına..........yazarlar..............öldü diye
Mezarına.............rahmetlinin......vadesi.................doldu diye
Yazarlar..............vadesi...............doldu gülbenzi....soldu diye
Öldü diye............doldu diye........soldu diye...........yazarlar
Farketmedi...........hiçbir şeyi........aniden................ömrü bitti
hiç bir şeyi...........anlamadan........geldiği...............yere gitti
aniden..................geldiği..............yere döndü bak...veda etti
ömrü bitti.............yere gitti...........veda etti.............yazarlar
Gömecekler.........dönecekler.........dostların..............herkes gider
Dönecekler...........tek kalırsın........sadece..................kalır keder
Dostların...............sadece...............gömer, mezarın....otu biter
herkes gider..........kalır keder.........otu biter................mezarlar
Mikdat der ki........öleceksin............mutlaka.................haktır ölüm
Öleceksin..............dirilince..............hesap var...............etme zulüm
Mutlaka.................hesap var............senin, suçların.......bölüm bölüm
haktır ölüm...........etme zulüm.........bölüm bölüm.........yazarlar
Mikdat Bal
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Bir GÜRUH VAR!
Çok gizli kapaklı, sinsi mi sinsi!
Toplantı yerleri locaları var!
Ne rengi aşikar ne belli cinsi
Başlarında sapık hocaları var!
En uç noktalara kadar yerleşmiş
Milletin kanını emip gürleşmiş
Dinde ihtilaflı, kinde birleşmiş
Omurgası kırık niceleri var!
Gaf üstüne gafı işleyip duran
Kahpece sinsice şişleyip duran
Çocukları bile fişleyip duran
Her türlü erdemin cüceleri var!
İçleri dopdolu fitne-fesatla
Kuşanırlar nefret adlı pusatla
Ellerinde kin bileyen masatla
Beddua seansı geceleri var
Planı ne kadar zorlarsan zorla
Bu işin defteri kapanmaz karla
Hak katından esen gerçek rüzgarla
Uçan çatıları bacaları var
Bu boşa eziyet,nafile zahmet
Çorak topraklarda olur mu rahmet
Uzak batılardan sipariş damat
Muta nikahlısı kocaları var
Der Mikdadi bunlar gerçekten sakar
Uğursuz kurşunu kendine sıkar
Kiminin “van minit” kiminin çıkar!
Hepsinin bir kuyruk acıları var!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bİr Hadis-i Şerif
<font face='Monotype corsiva'' size='5' color=DarkSlateBlue>H<font face='Tahoma''
size='4' color=black>attabın oğlu Ömer muminlerin emiri
Der ki bizimle iken Allahı’n peygamberi
Bir adam çıkageldi yaklaştı peygambere
Selam verdi Resüle,geçti oturdu yere
Elbisesi bembeyaz üzerinde toz,kir yok
Saçı simsiyah idi yolculuktan eser yok
İçimizden hiç kimse onu tanımıyordu
Geldi ta peygamberin dizyanına oturdu
Oturup ellerini dizlerine koyarak
Başladı konuşmaya islam nedir sorarak
Peygamberimiz ona islamı açıkladı
Gelen adama hemen anlatmaya başladı
“islam Allah’tan başka ilah olmadığına,
Muhammed onun kulu, resülü olduğuna
İnanmandır. Ayrıca namaz,zekat,orucu
Eda etmek, bir de hac, kimin yeterse güçü”
Yabancı:” doğru dedin” diye tasdik eyledi.
Soruş ve tasdiğine cümlemiz hayret etti.
Ve sonra tekrar sordu:bana imanı anlat
Anlatmaya başladı ol aleyhi vessalat:
“Allaha,inanmandır bir de meleklerine
Bütün kitaplarına, hem peygamberlerine,
Ahiret alemine,kader, hayır,şerrine.
Topluca inanmandır”.o yabancı der yine:
“doğru söyledin” bir de ihsanı anlat bana
Allahın peygamberi şöyle açıklar ona
“Alahı görür gibi eyle ibadetini
Sen onu göremezsen O mutlak görür seni”
Yine bir soru sordu, kıyametin hakkında
Ne zaman kopacağı geç mi, yoksa yakında?
Allahın peygamberi cevapladı onu da
Sorulan alim değil sorandan bu konuda
O halde nedir söyle onun alametleri?
-der ki efendisini doğuru köleleri
Bir de görülecek ki bina da yarış yapan
Bu yarışı yapanlar,baldırı çıplak çoban
Bu sözlerin sonunda yabancı çıktı gitti
Öylece kalakaldım sandım bu konu bitti
Sonra peygamber sordu ya Ömer kimdi gelen?
Dedim Allah bir de sen,bunu en iyi bilen
-Bu gelen cebraildi tanıtmadan kendini
Size iyi şekilde öğretmek için dini.
Mikdat Bal
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Bir hal oldu bizlere
Son zamanlar bir hal oldu bizlere
Kendimizden başkasını görmeyiz
Fark etmeden uyduk yanlış izlere
Arzumuzdan başka bir iz sürmeyiz
Sen ararsan ben de seni ararım
Sen sorarsan ben de seni sorarım.
Arar diye durup hayal kurarım
Şaşırmışız doğru yola girmeyiz
Düz yolda giderken birden şaşırdık
Bu ilgiyi bilmem nerde düşürdük
Üç gün haber duymasaydık üşürdük
Şimdi aylar geçer haber vermeyiz
Hapı yuttuk hem de günde kaç defa
Dağı bile devirirken bu cefa
Ne gönlümüz iş görüyor ne kafa
Esrarına bunun için ermeyiz
Sözde herkes bu olaya üzülür
Şiir olup hikayeler düzülür
Görüşünce hemen adres yazılır
Söz veririz sözümüzde durmayız
Mikdadi der bencil olduk biz hepten
Bütün bağlar kopmuş birçok sebepten
Ders almalı hayat denen mektepten
Bu kafayla biz bir yere varmayız
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bir hayat yaşadım
Bir hayat yaşadım kıran kırana
Yoruldum dünyanın mamuru yalan
Ne kazandın diye soran sorana
Soruldum dünyanın tâmiri yalan
Fakirlik başımı derde salınca
Özenip zengine, örnek alınca
Rızkıma kefilden gafil olunca
Sürüldüm dünyanın ömürü yalan
Hasadım çok ama gider mi yüze
Şu dünya sevgisi ne etti bize
Hırs, tamah, bürüdü, doymayan göze
Darıldım dünyanın umuru yalan
Giderim buradan yanmış yürekle
Halden hale geçtim hızlı sürekle
Bir baktımki en son kazma kürekle
Karıldım dünyanın hamuru yalan
Dünya konuk eder kurmaz turşunu
Beklemzken yapar her vuruşunu
Pusuda ecelin kara kurşunu
Vuruldum dünyanın demiri yalan
Buradan ne canlar gelip geçtiler
Sevdiklerim çukur bir yer seçtiler
Bana kardan beyaz kefen biçtiler
Sarıldım dünyanın çamuru yalan
Mikdat Bal
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Bir hazırlık yapalım 03.11.13
Gaf dağında kar yağar üşür anka kuşları
Bir hazırlık yapalım yola vurana kadar
Geçti bizden baharlar yaşıyoruz kışları
Gel gönül dolaşalım çöle varana kadar
Dünyanın meşgalesi yorgun kılmadan bizi
Şu aymazlık, şu nisyan derde salmadan bizi
Sevgisi, cazibesi teslim almadan bizi
Kaygımız bu olmasın çile görene kadar
Her dem izlenmektesin hem sağ, hem de solundan
Bir adım çark ederek ayrıl iblis yolundan
Tövbesine haristir Yüce Mevla’m kulundan
Beklemek mi gerekir bela verene kadar
Kılavuz izlenirse yoldan sapmak önlenir
Hedefe odaklanan menziline yönlenir
Bir yolcu ki ağacın gölgesinde dinlenir
Sanki dünya hayatı mola sürene kadar
Ardında çabaladın dünya denen çamurun
Karıştı birbirine kâr etti mi umurun?
Her şeyi tamam olsun yoğrulmadan hamurun
Az daha didin Mikdat Bal’a karana kadar
Mikdat Bal
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Bir hazine buldum
Yıkılan dünyamın, enkazlarında
Bir hazine buldum sabırdır, sabır
Hayatın akışı çıkmazlarında
Bir kurtuluş buldum kabirdir, kabir
Bu dünya yalancı bir dünya imiş
Emel, arzu, dilek, hep hülya imiş
Hayatımın tümü bir rüya imiş
Ölüm bu rüya ya tabirdir, tabir
İnsanın maddesi yürüyen bir leş
Canı çıktığında çürüyen bir leş
Böcekler yiyerek eriyen bir leş
İnsanı mahveden kibirdir, kibir
Affetsin meccanen Ol Ulu Hünkâr
Rabbe teslim oldum böyle günahkar
Her ne işlemişsem gizli aşikâr
O her şeyi bilir Habirdir, Habir
Mikdat Bal
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Bir hece
Didindim yıllarca bir hece için
Hâlâ da hakkını veremedim ben
Vuslatı düşledim bir gece için
Bir türlü murada eremedim ben
Bir serap yaşattım gönülde dilde
Serinlik aradım esen her yelde
Gül ağacı sandım yeşili çölde
Kaktüs çıktı bir şey deremedim ben
Aşkın deryasına daldığım zaman
Aradım aradım bulduğum zaman
Gerçekle başbaşa kaldığım zaman
Hayaldeki aşkı göremedim ben
Sevgi dolu gönlüm neler bilirmiş
Sevdaya bürünmüş hepten delirmiş
Engeller aşıldı vuslat belirmiş
Sınırında kaldım giremedim ben
Mikdat Bal
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Bir içimlik hasret
Bir içimlik hasret bir yudum sıla
Diyar-i gurbette boğuluyoruz
Dert yükü, gam keder bu ayrı belâ
Çekilmiyor artık dağılıyoruz
Yılların verdiği yorgunluklardan
Üzüntü, kırgınlık, dargınlıklardan
Bıktık bunalımlar, gerginliklerden
Hissedikçe düşüp yığılıyoruz
Dertleri saymaya dönmüyor diller
Bizi lâl eyledi bu yaban eller
Yoruldu omuzlar, kırıldı beller
Büklüm büklüm olduk eğiliyoruz
Mikdatî bir deli yazıyor kalem
Gurbet ezip geçti, üzüyor alem
Bizi paketleyip büzüyor elem
Iğne deliğine sığılıyoruz
Mikdat Bal
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Bir idik, kardeştik
Bir idik, kardeştik ne hale düştük
Bir birine kuyu kazanlardanız
Çok ileri gittik hududu aştık
Doğru yoldan çıktık azanlardanız
Herşeye bir hile, fesat ekledik
Bunun cürümünü kime yükledik
Ekmeden biçmeyi durup bekledik
Yüz yıla yakındır hozanlardanız
Köyleri boşalttık, kentlere sürdük
Meraları sattık vurgunu vurduk
Ormanları çalıp villalar kurduk
Tabii dengeyi bozanlardanız
Mutlu etmiyor ki sahte nakışlar
Huzuru bozuyor fevri çıkışlar
Hayretler içinde şaşkın bakışlar
İçmeden bayılıp sızanlardanız
Böyle çekişirsek gücümüz biter
Üstümüze çöker kasavet keder
Uyanmamız gerek bu gaflet yeter
Biz nice destanlar yazanlardanız
Mikdat Bal
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Bir ikazım var (Şematik)
Sizlere....................bir...................ikazım var.....dostlar...................sözümü duyun
Bir.......................çağrıdır..............boşvermeyin......hemen...............çağrıya uyun
İkazım var.......... boşvermeyin.....ey.......................dost....................hoş olsun
huyun
Dostlar................hemen...............dost....................olalım, kalkar......dünyadan
suyun
Sözümü duyun...çağrıya uyun...hoş olsun huyun...dünyadan suyun....kesilir bir gün
Anlamadan.......suç...................işlemiş.............hemen.................kızma birader
Suç...................etmişse.............pişman olur......onu.....................bozma birader
İşlemiş,...........pişman olur.......o.......................acı......................yazma birader
Hemen.............onu....................acı....................sözle,bozup........üzme birader
Kızma birader..bozma birader..yazma birader...üzme birader.....düzelir bir gün
Hatasız kul..........yok..................der Mikdat..........er geç.............her insan kayar
Yok.....................olmasın............iyilikler..............herkes.............değil bir ayar
Der Mikdat.........iyilikler............çok.....................hata................az, herkes sayar
Er geç.................herkes..............hata.....................eder,herkes....nefsine uyar
Her insan kayar..değil bir ayar...az,herkes sayar...nefsine uyar...düzelir bir gün
Mikdat Bal
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Bir irtica uydurarak
Yıllarca hep ateyistler dinsizler
Bir irtica uydurarak hırlamış
Utanmadan neler demiş densizler
Yobaz diye zırvalamış zırlamış
İmha etmek tepelemek gayesi
Senaryosu hazır müthiş piyesi
İnsanlıktan yoktur zerre payesi
Firavunun burnundan mı fırlamış
Suç aleti ya tespihmiş ya bir fes
İnanana aldırmazlar bir nefes
Vatan diye düşündüğü bir kafes
Müslümana tafra etmiş parlamış
Öküz nasıl bön bön bakar treni
Camilere mescitlere gireni
Din dersleri alanları vereni
Uzaylılar gibi görüp horlamış
İzah etmiş size Mikdat Bal yoz’u
İndirecek tepemize balyozu
Anlayanlar anlıyorlar her sözü
Kalem şakmış her tarafı nurlamış
Mikdat Bal
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Bir kaç sapık türeti
Ne idüği belirsiz
Bir kaç sapık türeti
Tehditkar yazı yazar
Nerden buldu çüreti
Çırıl çıplak olarak
Gödermiş bir süreti
Elli kez tembih ettim
İstemem o mereti
Babası belli değil
Yoktur şanı şöhreti
Çocuklar yanımdaydı
Hepimizi kahretti
Ne ettim de hakkettim
Böyle bir hakareti
Bilgisayarı açtım
Evi bana dar etti
Beddua ettim ona
Zannetmesinn kâr etti
Ne çocuğu olduğu
Bize aşikâr etti
Kendince güya bana
Üstelik ihtar etti
Pazarlığı bilmiyor
Pezevenk kadar etti
Yasakladım ismini
Başka rumuz var etti
Karar verdim yazmaya
O beni naçar etti
Mikdat Bal
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Bir karara varamadım
Arzularım emellerim bitmez ki
Bir karara varamadım zordayım
Savurdukça bana vakit yetmez ki
Bir karara varamadım dardayım
Vakit azgın nehir gibi çağlıyor
O giderken dünya beni eğliyor
Ne oldum ki beni bir şey bağlıyor
Bir karara varamadım burdayım
Yıllar geçti yaşıma yaş ekledim
Şaşıyorum ben ne diye bekledim
Dizler tutmaz düzde bile tekledim
Bir karara varamadım hurdayım
Mikdatî der yattım, kalkıp koşmadım
Nasip dedim arkasına düşmedim
Kayıp ettim halime de şaşmadım
Bir karara varamadım kârdayım! !
Mikdat Bal
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Bir kıvılcım ateş gönlümü yaktı
Bir kıvılcım ateş gönlümü yaktı
Ey sevgili seni göresim geldi
Volkanlar fışkırdı, şimşekler çaktı
Hazırlanıp yola giresim geldi
Gençliğime nispet ihtiyarlığım
Geniştir yüreğim yoktur darlığım
Feda olsun sana bütün varlığım
Yoluna yüzümü süresim geldi
Gönlüm daha böyle ateşlemedi
Nefsim yolculuğu hiç düşlemedi
Öyle gafil sanki suç işlemedi
Canımı tövbeyle veresim geldi
Allah zikredilir gönül yandıkça
Ay, güneş, yıldızlar yanıp söndükçe
Yolculuk berdevam dünya döndükçe
Mübarek ravza’na eresim geldi
Semada ismin var her yedi katın
Övgüyle her yerde edilir yadın
Dostlar meclisinde anıldı adın
Kendimi yerlere seresim geldi
Der Mikdatî salat selam vererek
Gurbet elden gelip yüzüm sürerek
Mübarek Ravzana varıp girerek
Gül bağından güller deresim geldi
Mikdat Bal
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Bir lider gelecek
İyiler yurdumda o kadar çok ki
Bir lider bekleriz yeter diyecek
Birleşmekten başka çaremiz yok ki
Son sözü o güçlü lider diyecek
İçi dışı birdir, Haktır ameli
Zulmü yok etmektir onun emeli
Madem ki adalet mülkün temeli
Zalimlerin işi biter diyecek
Öyle bir mahkeme divan kuracak
Kafasına zulmün balyoz vuracak
Mutlaka herkesten hesap soracak
Çalanlar çırpanlar öder diyecek
Vazife aşkına can atan bizim
Doğruya güzele yol tutan bizim
Kargalara yer yok, bu vatan bizim
Zalimler def olup gider diyecek
Mikdatî der bizi böylesi güder
Geliyor, gelecek bu fetret yeter
Hemen işi ele alır bu lider
Bunca geçen zaman heder diyecek
Mikdat Bal
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Bír Mahkumun ağlayışı
Her şeyimden uzaktayım
Parmaklıklar arasında
Kapandayım tuzaktayım
Parmaklıklar arasında
Kader beni yakaladı
Bir kodese tıkaladı
Boğazımdan sıkaladı
Parmaklıklar arasında
Suçlu suçsuz farketmiyor
Benim dünyam çarketmiyor
Dertler beni terketmiyor
Parmaklılar arasında
Yıllar geçer ömür biter
Çile hüzün, hasret keder
Nedem beni mahzun eder
Parmaklıklar arasında
Güneş bana bakmaz artık
Bakıp bakıp yakmaz artık
Çevrem güzel kokmaz artık
Parmaklıklar arasında
Memleketten haber gelmez
Ne haldeyim kimse bilmez
Gözler ağlar yüzüm gülmez
Parmaklıklar arasında
Çoluk çocuk ne alemde
Perişandır ailem de
Kıvranırım bu elemde
Parmaklıklar arsında
Sağ mı annem sağ mı babam
İyi midir hep akrabam
Kalmadı mı bir merhabam
Parmaklıklar arasında
Ağlıyorum sızlıyorum
Dış dünyayı özlüyorum
Hep etrafı gözlüyorum
Parmaklıklar arasında
Ne bayram var ne pazarım
Ne gezerim ne tozarım
İşte hücrem, hem mezarım
Parmaklıklar arasında
Mikdat Bal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bír Masal
Geçip de oturmuşlar pencerenin dibine
Kimsesiz üç kız kardeş tatlı hayal kurardı
Daldılar, unuttular zaman ile mekanı
Israrla birbirinin hayalini sorardı
Birincisi ah.. dedi bakın size ne derim
Dilerim bir padişah ahçısına giderim
O bana türlü türlü yemek yapar ben yerim
Böylece sevdasını midesinden arardı
Sıra ikincisinde söyler benim ki başka
Düşüne hayret ettim hayran kaldım bu aşka
Sarayın helvacısı alsa beni de keşke
Her zaman tatlı yerdim helva bana yarardı
Üçüncüsü susmuştu çıkarmadı sesini
Dedi ki bana lazım değil aşı, besini
Hayalde padişaha çevirmişti hissini
Oturmuş hayal edip ona kafa yorardı
Susunca diğerleri kafasına üşüştü
Israr edip durdular mecbur kaldı konuştu
Gönlünden padişahı sevmiş, yandı tutuştu
Bunları konuşması ona büyük zarardı
Gülüşerek dediler padişah kim sen kimsin
Baban ölmüş fakirsin külübede mukımsin
Ne hayalde gerçekçi, ne aklına hakimsin
Kızcağızın ettiği gerçeklerden firardı
Geçiyormuş oradan padişah da dinlemiş
Sırlarını üçünün her sözünü anlamış
Onlara adam salıp sarayına ünlemiş
Gerçekleşti hayaller artık resmi karardı
İlk anları mutluydu her biri saraydaydı
Akılları yemekte gözleri paradaydı
Kıskançlıklar başladı şeytan da oradaydı
Prenses oğlu doğmuş saçlarını tarardı
Hemen ikisi kalkıp padişaha gittiler
Onu çekemedier iftirayı attılar
Bu bebek senin değil yemin billâh ettiler
Padişah çok üzüldü beti benzi sarardı
Sürgüne göndermişti asıp öldüremedi
Çünkü çok seviyordu ona bildiremedi
Hain ablalarını fazla güldüremedi
Gerçeği bilse idi başlarını kırardı
Mikdat Bal
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Bir memleket muhabbeti Ozan Mikdati Osman Şahin
Eşi emsali yoktur ilimdir diye demem
Trabzonu sorarsanız burasıdır arkadaş
Her yer Trabzondur ama ben yaylasız edemem
Rahat ettiğim tek yer orasıdır arkadaş...............Ozan Mikdatî
Gönül eğlendiririz hasret yakıyor bizi
Trabzon şu yüreğimin yarasıdır arkadaş
Miknatıs gibi aşkı nasıl çekiyor bizi
Orası ecdadımın yöresidir arkadaş..........Osman Şahin
Trabzon hasreti varken dünya bana yâr değil
Bize her yer Trabzondur elbet dünya dar değil
Gurbet oyuncak bize gezip tozmak zor değil
Aklımızda Solaklı deresidir arkadaş.............Ozan Mikdatî
Trabzona doyamadık Ömür gurbette geçmiş
Gözünü kim açmışsa başka diyara göçmüş
Bize de kaderimiz böyle bir kaftan biçmiş
Şu gurbet ömrümüzün süresidir arkadaş..........Osman Şahin
Dünya bir gül bahçesi dikeni olmasaymış
Trabzon doyursa bizi gurbete salmasaymış
Memleket acizlerin elinde kalmasaymış
Uyanmak derdimizin çaresidir arkadaş............Ozan Mikdatî
.
Orada doğduk lakin doyamadık orada
Kemençeyle kavalla horon ettik burada
Gençlik gurbette geçti gittik döndük arada
Kabristan için köyün sırasıdır arkadaş......Osman ŞAHİN
Bazen gider görürüm o bana hiç bakmıyor
Trabzonuma hayranım hiç aklımdan çıkmıyor
Beni yaktığı gibi başka bir şey yakmıyor
Belki de bu hayatın kirasıdır arkadaş...........Ozan Mikdatî
Bu mübarek çoğrafya ayrıcalıklar şehri
Her alan ve hizmette her yerde onun mührü
Sadece Trabzonsporun çekilmez oldu kahrı
Tüm güzel hasletlerin firesidir arkadaş.........Osman ŞAHİN
Kırk yıl olmuş uzağız sanki bizlere haram
Memleket yüreğimde tütüyor buram buram
Küçüklere merhamet büyüklere ihtiram
Trabzonun değişmeyen töresidir arkadaş............Ozan Mikdatî
Gurbet olmamalıydı bu Osman'ın kaderi
Yöre insanımızın gurbettir tek kederi
Yoksa merttir cesurdur helaldir alınteri
Bütün bunlara sebep parasıdır arkadaş...Osman ŞAHİN
Der Mikdati arada malihülya ederiz
Sıla mı o da ne ki ara sıra gideriz
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Yatakta uyku tutmaz kalkıp davar güderiz
Yazım gurbet Trabzonum turasıdır arkadaş.......Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Bir metre kalmıştır arası beyim
Meclisten dışarı derdim velakin
Sözün gittiği yer orası beyim
İnternete ara verdim velakin
Değil ki durmanın sırası beyim
Aralar çok bozuk kavgaya yakın
İhtar var tehdit var yaklaşma sakın
Koskoca adamlar şu işe bakın
Bir metre kalmıştır arası beyim
Kimi parmak kırar kimi dişini
Kimi der ki bunlar bilir işini
Seçmenler bırakmaz bunun peşini
Yahu bunlar kaçın kurası beyim
Her celsede kavga dilden ya elden
Atılır yumruklar aşağı belden
Herkes ne çalarsa hep ayrı telden
Gocunur kim varsa yarası beyim
Kanun çıkarılır batıl sayılır
Kimi hasta olur kimi bayılır
Yanlış, yalan şeyler hemen yayılır
Bunlar yüzümüzün karası beyim
Bıktım, bıktırdınız çoktur usancım
Siyasete artık bitti inancım
Boş verdim, terkettim kalmadı sancım
Bu da Mikdati’nin narası beyim
Dost kalemlerden damlayan billür
Biri metre biri arşın kulaçtı
Bin bir çeşit pislik geldi bulaştı
Bizimkiler birbirine dalaştı
Toz duman içinde burası beyim...Necmi Uçar
Kör kasap deriyi zoğa çevirir
“Lak lak”çı başını göğe çevirir.
Kolo camız girmiş bağa çevirir
Tutarsa aptalın sarası beyim.
Feraset tartmaya yoktur terazi
Şaşkın bezirgâna yetmez arazi.
Pazara varmadan döker kirazı
Yükten ağır ise darası beyim.
Edep erkân bilen ancak ar eder
Avanak dünyayı başa dar eder.
Ne nasihat dinler ne söz kâr eder
Genişse beygirin harası beyim.............Âşık Cinasî
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Kimi uzar gider kimi kısalır
Herkes hak ettiği cevabı alır
Bunların alayı sınıfta kalır
Kurulsa milletin şurası beyim…….. İbrahim Yavuz
BİRDEN GÖZLERİNİ UFKA ÇEVİRDİ
KUŞLAR SİZE SESLENİYOR BAK DEDİ
ÖLMEYECEK GİBİ SÖZLER SÖYLEDİ
TARİHE BİR DİP NOT DÜŞERSİN BEYİM......... Dost Şeref
İlk harcımız inancımız
Farklılıklar kazancımız
Ayrılıklar tek sancımız
Bir olmaya çalışalım
Kurun sevgi toplumunu
Kardeşliğin yak mumunu
Yunus Emre odununu
Taşımaya alışalım
Tahammülü yetirelim
Önyargıyı bitirelim
Hoşgörüyü getirelim
Birlik için yarışalım....Ataman Ertuğrul
Mikdat Bal
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Bir neden var bana şiir yazdırır
Bir neden var bana şiir yazdırır
Aklım alıp mecnun mecnun gezdirir
Gün geçtikçe bu dert beni bezdirir
Çekilmiyor öldürür bu dert beni
Gönlüm hicran ateştelerde yanarım
Ne kurtuluş vardır ne de sönerim
Bir labirent içinde hep dönerim
Çıkılmıyor öldürür bu dert beni
Bazen güler bazen yaşlar dökerim
İsyan eder yarama tuz ekerim
Bile bile bu acıyı çekerim
Bıkılmıyor öldürür bu dert beni
Mikdatî der hasret çektim ellerde
Ömrüm geçti başka başka illerde
Gül ağacı su olmayan çöllerde
Dikilmiyor öldürür bu dert beni
Mikdat Bal
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Bir nesil geliyor
Bir nesil geliyor hem de şuursuz
İstikbali mechul sonu uğursuz
Anne baba bunda değil kusursuz
İşte Türk gençliği işte istikbal
Rehber yok,murşit yok,yol gösteren yok
Böyle bir açığı nasıl gören yok
Modadan müzikten haber veren çok
İşte Türk gençliği işte istikbal
Boş kafa ne bulsa alır tas gibi
Sarar kuş beynini kalır pas gibi
Savunur yanlışı bir esas gibi
İşte Türk gençliği işte istikbal
Türküm söylemekten utanıyorlar
Barbar olduğuna inanıyorlar
Çünkü burda böyle öğreniyorlar
İşte Türk gençliği işte istikbal
Sacını uzatmış yosmaya benzer
Göğsünü dövdürtmüş basmaya benzer
Boynunda ki zincir tasmaya benzer
İşte Türk gençliği işte istikbal
Bazıları var ki Yurdunu sever
Benliğini bilir Halkını över
Bu yolda canını hem feda eder
İşte bazıları işte Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Bír nura bandım
Neydi o çilveler neydi o endam
Aklımı başımdan aldı güzelim
Sanadır bu çağrım sanadır nidam
Hayalin gözüme geldi güzelim
Geceyi ışıtır güzel gözlerin
Bundan böyle bana yoldur izlerin
Ruhumu okşayan yazın, güzlerin
Her şeyin aklımda kaldı güzelim
Üzüm karasıdır sırma saçların
Cennetten mi gelir senin göçlerin
Zülfikardan keskin kirpik uçların
Dudağın şifalı bal’dı güzelim
Gördüğümde sanki bir nura bandım
O gündür bu gündür aşkınla yandım
Kendimi bir anlık cennette sandım
O cemal kalbimi çaldı güzelim
Mikdatî der sevgin ile sarındım
Kederlerden bir bir çıkıp arındım
Bahtıma ne küstüm ne de yerindim
Varlığın sisleri sildi güzelim
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir olalım gür olalım
Bu Şiir Hollanda genel seçimlerine katılmayı teşvik için yazılmıştır
bize ettiklerini onlara tattıracağız ve topluca D66 partisini destekleyeceğiz
sadece o parti millet vekillerine sözde 'Ermeni soykırımını' tanıyın diye böyle bir teklifte
bulunmadı, bundan dolayı ona şükranlarımızı diğerlerine de
hoşnut olmadığımızı sandık başında dile getireceğiz,
Bu şiir bu gün STV televizyonunda saat 19.00 22.00 arası okunacaktır bu vesile için
yazılmıştır
umarım mesaj yerine ulaşır
Bir olalım gür olalım
Dur diyelim utansınlar
Dirayetli hür olalım
Kör diyelim utansınlar
Meydan senin artık bağır
Kör görmezse, görür sağır
Bu yapılan bizce ağır
Zor diyelim utansınlar
Kanun edip yalanları
Küstürmektir pilanları
Biliyorsun olanları
Hor diyelim utansınlar
Ayrılığı suç görmeni
Anlayıp da güç vermeni
Gör ne etmiş üç Ermeni
Kor diyelim utansınlar
Hakerettir soyunuza
Sahip çıkın oyunuza
Hadi siz de kuyunuza
Var diyelim utansınlar
Bir birliğe ermez isek
Bu olayı yermez isek
Eğer cevap vermez isek
Ar diyelim utansınlar
Elbet var bir yâr içinde
Parti var Türk var içinde
Ehven-i şer haricinde
Şer diyelim utansınlar
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir olalım, deme nerde?
Bir olalım, deme nerde?
Başlamalıyız bir yerde!
Telafisi yok ilerde
Elden fırsat geçer dostum
Çok acele hem de seri!
Ön safa geç kalma geri
Yoksa başka bir lideri
Başkaları seçer dostum
Silkin, kalk nefsine uyma
Gel kendini küçük sayma
Bu günü yarına koyma
Yarın fırsat kaçar dostum
Meydanları boş bulanlar
Bunlar, parsayı alanlar
Bil ki en yakın olanlar
Sana kefen biçer dostum
Fitne olurken vatanda
Bana ne dediğin anda
Huzurun olmaz cihanda
Gök başına göçer dostum
Mikdat Bal
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Bir oldu bittiye, gidiyor Kibris!
<image
src='http://img296.imageshack.us/img296/2340/cizgiyorumtalatrumlariijo5.jpg'width=
'496' height='330'><br>
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/14/www_antoloji_com_353214_632.MP3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......
::::::::::::::Okuyan Ozan Fedai KOÇ::::::::::::
Denktaş çok söyledi duyan olmadı
Uyanın, uyanın yitiyor Kıbrıs
Türklerin haklari beyan olmadi
Bir oldu bittiye, gidiyor Kıbrıs
Her Türk’ün kalbinde atiyor Kıbrıs
Bir afet mi oldu bu yer kürede!
Avrupa nerede, Kıbrıs nerede?
Kıbrıs bizim diyor bakın cürete!
Gafillere tokat atıyor Kıbrıs
Her Türk’ün kalbinde atıyor Kıbrıs
Katliam sonucu kazınan biziz
Bes parmak dağına uzanan biziz
Savaşı yiğitçe kazanan biziz
Masa başlarında bitiyor Kıbrıs
Her Türk’ün kalbinde atiyor Kıbrıs
AB’nin niyeti besbelli tamam
Onlara kalkıp da suçu atamam
Bizde ki gafleti hiç unutamam
Kendi kaderine çatiyor Kıbrıs
Her Türk’ün kalbinde atiyor Kıbrıs
Azınlığa düştük vatanımızda
İsyan eder şehit yatanımız da
Yoktur elimizden tutanımız da
Verdiğin diyetler yetiyor Kıbrıs
Her Türk’ün kalbinde atıyor Kıbrıs
Karga bile güler böyle barışa
Sattılar Kıbrısı bir kaç kuruşa
Devam edilirse gafil duruşa
Yanlış siyasetle batıyor Kıbrıs
Her Türk'ün kalbinde atıyor Kıbrıs
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Kıbrısı vermeyiz coşar geliriz
Yediden yetmişe koşar geliriz
Akdenizi yaya aşar geliriz
Herkesin gönlünde yatıyor Kıbrıs
Her Türk’ün kalbinde atiyor Kıbrıs
Mikdat der her Türk’ün göz yaşı akar
Göre göre vatan elinden çıkar
Türk’ün bayrağına, çırpınıp bakar
Yanıyor yaniyor tütüyor Kıbrıs
Her Türk’ün kalbinde atıyor Kıbrıs

.......................................................................<image
src='http://www.cavityalcin.com/images/kibris01.gif'width='216' height='110'><br>
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Bir sevda yasattın
Bir sevda yasattın kimseler bilmez
Çıkıp da meydana poz vermeyesin
Senin bu hallerin işime gelmez
Kalkıp de ellere koz vermeyesin
İstersen dünyayı duman et dedin
Sana asla etmem ihanet dedin
Senin sevgin bende emanet dedin
Tutamayacaksan söz vermeyesin
Bütün dünya bize bakar bitanem
Başımızı derde sokar bitanem
Bu ateş bizleri yakar bitanem
Elimin içine köz vermeyesin
Dostum sandıkların seni sararlar
Sinsice ağzından bir laf ararlar
Giderler gelirler bizden sorarlar
Sakın hiç kimseye yüz vermeyesin
Mikdatî der artık kendini sakın
Birazcık önüne arkana bakın
Yaşa bu sevdayı, bu senin hakkın
Biraz daha sakin, hız vermeyesin
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/20/www_antoloji_com_559920_822.MP3'>
Mikdat Bal
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Bir şaşkına döndük lal olduk çıktık
Ortaya attılar kahraman gibi
Kurtarıcı sandık kul olduk çıktık
Yuttuk yalanları bir roman gibi
Pişman olduk, yandık kül olduk çıktık
Sanki davar gibi bizi güttüler
Okuma diyerek cahil tuttular
Zokkayı böylece kolay yuttular
Yalanlara kandık zül olduk çıktık
Birbirine bakar kararır üzüm
İnsan bir üzüm mü a benim kuzum
Düştük bir çıkmaza uzakta çözüm
Bocalayıp donduk del’ olduk çıktık
Her nane denendi yiyecek ne var
Gömlek atılmışsa giyecek ne var
Dinleyen var mı ki diyecek ne var
Bir şaşkına döndük lal olduk çıktık
Bir nefes alsak da olsa bir anlık
İller kargaşada köyler viranlık
Gidiş dörtnal ancak yollar karanlık
Alamete bindik sal olduk çıktık
Tayfun gibi kriz teğet mi geçti?
Çalışan kesimi ortadan biçti
Soruldu mu işçim ne yeyip içti
Bolluk, refah onduk pul olduk çıktık
AB hep işletti kandırdı bizi
Rol ile dost diye sandırdı bizi
Şamar oğlanına döndürdü bizi
Elimizi sunduk kol olduk çıktık
Der Mikdati yazdım aklım erdikçe
Doğruyu söylerim eğri gördükçe
Şımarıp durdular taviz verdikçe
Şapır şapır yendik bal olduk çıktık
Mikdat Bal
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Bir şey diyemem
Ne gönlüm mühürlü ne kanım zehir
Kılavuz istemez sevgimiz zahir
Duruyor yerinde etmedim tehir
Saçımı ağarttı çektiğim kahır
Çağlattın, ağlattın göz yaşım nehir
Silmiyorsan sana bir şey diyemem
Sevgi yağmur olup üstüme yağar
Her ufuktan bana güneşler doğar
Dert keder hüzünü üst üste yığar
Beni sevgi değil başka şey boğar
Şu benim gönlüme dünyalar sığar
Bilemiyorsan sana bir şey diyemem
Kurbanlık koç gibi sana adandım
Alıştıydım artık buna tadandım
Kırdın dallarımı tek tek budandım
Yaşımdan başımdan bir gün utandım
Ne senin yanlışın ne de hatandım
Gülmüyorsan sana bir şey diyemem
Der Mikdatî tayfun estiğin gibi
Şiddeti çoğaltıp kıstığın gibi
Üzerime çıkıp bastığın gibi
Sen benim yolumu kestiğin gibi
Ben de sana küstüm küstüğün gibi
Gelmiyorsan sana bir şey diyemem
Mikdat Bal
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Bir şey yazdım ise şiir adına
Bir şey yazdım ise şiir adına
Yüksekten yazdıysam inmem katına
İnsan ermemişse şiir tadına
Bal da sunsan ona acı der acı
Aynayı kıranın özrü yüzünde
Eğer bir gocunma varsa özünde
Göster bir kaç kişi dünya yüzünde
Burdan ahirete etmesin göcü
Hiç kimse hakkında vermedim karar
Kişi kendinedir verdiği zarar
Yüreği dar olan behane arar
Her dem başkasında arıyor suçu
Bir kaç hece ile şair olunmaz
Merak etme daha cevap salınmaz
Yazdığım vasıflar sende bulunmaz
Sen ne zaman giydin şairlik tacı?
Yanıldım bu işte kalma kusura
Sen kendi kendine kaldın bu sıra
Demek yaralıydın basmam nasıra
İşi bilmezlerin yoktur ilacı
Yaşa hürmetim var ettim saygımı
İnsanlık adına yazdım kaygımı
Kimseye emanet etmem duygumu
Bu da kalemimin gücüdür gücü
Mikdat Bal
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Bir Tanem
Hayatımın en mutlu anlar ile günleri
Seni sevdiğim yerde yaşamaktı bir tanem
Bana yakıştırılan şanlar ile ünleri
Yüreğimde sevgini taşımaktı bir tanem
Gönül bahçem seninle, bülbüle ulaşması
Seven iki yüreğin orada buluşması
Sevgin damarlarımda kanımda dolaşması
Yoluna her şeyimi döşemekti bir tanem
Alltan alttan bakarak gizlice göz ederek
Hakkında yârim diye herkese söz edrek
Karda kışta soğukta yolunu gözeterek
Tir tir titreyen tende üşümekti bir tanem
Ayla pin pon oynayan bulutların çöküşü
Gök yüzü sağnak sağnak yağmurunu döküşü
Bahar yeli eserken şafakların söküşü
Yanyana otururken ışımaktı bir tanem
Mikdat der ki o günler en mutlu günlerimdi
Lakin onlar geçtiler o günler dünlerimdi
Onlar bana rehberdi bu güne yönlerimdi
Aşkı zamana yayıp yaşamaktı bir tanem
Mikdat Bal
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Bir tanemsin, tek önemsin yârimsin
Bir tanemsin, tek önemsin yârimsin
İyi belle bunu böyle bil gülüm
Bu dünyada tek kazancım kârimsin
Sen bendesin, beni sende bul gülüm
Ah çekerim of çekerim derinden
Gönlüm hicran kalbim kopar yerinden
Ferhat oldum ayrı düştüm Şirinden
Bir mecnunum bana Leylam ol gülüm
Aramıza hiç girmesin bir engel
Bu ayrılık uzamasın yâr dön gel
Ben geleyim bekle beni, ya sen gel
Gönül kapım sana açık gel gülüm
Mikdat Bal
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Bir temenni bir dilektir bu yazım
Bir temenni bir dilektir bu yazım
Doğru yolda kalmak benim niyazım
Duyan olur yükseldikçe avazım
Alan alsın yanlışımı söylesin
Hep kafadan atıyorum tutuyor
Yanlışsa da bazıları yutuyor
İşte şiir bu sebepten batıyor
Gören silsin yanlışımı söyleyin
İşte böyle ey dostlar ey yarenler
Şiirlere biraz gönül verenler
Yorum yazsın bende eksik görenler
Haber salsın, yanlışımı söyleyin
Metholunan namzet olur azmaya
Çok kişi var çekiniyor yazmaya
Hakkım yokki tenkitlere kızmaya!
Rahat olsun yanlışımı söyleyin
Fayda verir şiir için külfetin
Söz bedava zayıflamaz cilbetin
Hissettiğin gıpta, rahmet ülfetin
Gizli kalsın yanlışımı söyleyin
Beceremem şairse de sülalem
Insanım ben yanlış yazar bu kalem
Çekinmesin ne der diye el alem
Herkes bilsin yanlışımı söylesin
Ara sıra yazarım vesairi
İşte budur şairin kebairi
Kritik güzel geliştirir şairi
Acı bulsun yanlışımı söyleyin
Nefsi olan bazen riya bürünür
Bile bile yanlış yolda yürünür
Kart ağacı eğmek abes görünür
Gülen gülsün yanlışımı söyleyin
Yıllar yılı uzağım Çaykaradan
Kavuşmayı nasip etsin Yaradan
Hiç olmazsa gerçek dostlar buradan
Selam salsın yanlışımı söyleyin
İşte böyle kimi konar hazıra
Şiir ile eriyorum huzura
Belki biri yazar bana nazıre
Cevap gelsin yanlışımı söyleyin
Mikdat Bal
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Bir terslik var! .. Kâmil Durmuşoğlu'nun “SAÇMALAMA NEDENLERİ” şiirine
atfen
Yarasalar dikenlikte
Yatıyorsa bir terslik var
Kör baykuşlar bu şenlikte
Atıyorsa bir terslik var
Gözü görmez yüzü gülmez
Lafı bilmez, sözü bilmez
Özü fesat, yola gelmez
Gidiyorsa bir terslik var
Kanı bozuk, ya da geni
İstihzaya alıp dini
Yüreğinde nefret kini
Güdüyorsa bir terslik var
Virajlarda sollayarak
Kuru laflar yollayarak
Elin kolun sallayarak
Çatıyorsa bir terslik var
Nefretini boşayışı
Tehdit edip asayışı
Müslümanın yaşayışı
Batıyorsa bir terslik var
Mikdatî! , der atın gisin
Önünüze katın gitsin
Siz de ona çatın gitsin
Ötüyorsa bir terslik var
Mikdat Bal
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Bir Türk dünya ya bedel dediydi üstadımız
İçerden ve dışardan, saldırıya geçtiler
Ne oldu betbahtlara bu anı mı seçtiler
Bu düşmanlık ezeli, eskiden de hiçtiler
Ölümle dalga geçen, kahraman Türk adımız
Bütün dünya bilir ki, savaştır sanatımız
Sonları çok korkunçtur, kahpece saldıranlar
Bir gun hesap verecek, çalanlar çaldıranlar
Hep hüsrana uğramış, Türk’e baş kaldıranlar
Tarihlere şan verdi kahraman ecdadımız
Bize Türkoğlu derler savaştır sanatımız
İşbirliği içinde kendini avutanlar
Aynı yanlışa düşer, tarihi unutanlar
Yok olmaya mahkümdur, Türke kafa tutanlar
Zalime asla olmaz bizim itaatımız
Türk ölür teslim olmaz budur itikatımız
Bir zamanlar ülkemin her karışı düşmandı
Her taraf cehennemdi, ateş barut ve kandı
Bizi ayakta tutan cesaretti imandı
Ya şehit ya da gazi bu idi muradımız
Tarihi yeni baştan yazdıydı ecdadımız
Mikdat Bal der üç tane çapulcu neyin nesi
Türke kafa tutanın cehennemdir adresi
Kahramanlıktır Türk’ün ananesi töresi
Bir Türk dünya ya bedel dediydi üstadımız
Bu vatan bize miras şad olsun ecdadımız
Mikdat Bal
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Bir üzermiş bir üzmezmiş
Memlekette iş mi yoktur
Susun yeter hergeleler
İnsafınız ne de çoktur
Susun yeter hergeleler
İğrenç olay iğrenç haber
Nefret ile geri teper
Sizin için fırsat süper
Susun yeter hergeleler
Bir üzermiş bir üzmezmiş
Bir düzermiş bir düzmezmiş
Bir yazarmış bir yazmazmış
Susun yeter hergeleler
Şaka değil gülmüyorum
Oyununa gelmiyorum
Nesi kimse bilmiyorum
Susun yeter hergeleler
Olmadı mı bundan önce
Yüzbinlerce nice gence
Konuşmayın şimdi hince
Susun yeter hergeleler
Niceleri satılıyor
Lüks odalar tutuluyor
Otellerde yatılıyor
Susun yeter hergeleler
Nerdeydiniz ne dediniz
Nerdeydi bu şiddetiniz
Havlamaksa adetiniz
Susun yeter hergeleler
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir varmış bir yokmuş
Bir varmış bir yokmuş
İnsalık çokmuş
Saygı gövde idi
Sevgi de kök müş
O sevgi ağacı
Tavanı gökmüş
Dalları kesildi
Yapraklarını
Bir
Bir
Dökmüş
Yapraksız ağacı
Gelen nesiller
Kökünden sökmüş
Eskiden fakirler
Yemeden tokmuş
Şimdi ki zenginler
Malları stokmuş
Çalarlar diye
Herkesten korkmuş
Her sesten ürperir
Her anı şokmuş
Stresten yemez oldular
Nefesleri kokmuş
Sevgi binasının
Etrafı blokmuş
Zenginlerin bundan
Haberi yokmuş
O sevgi binası
Yıkılmış
Çökmüş
Mikdat Bal
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Bir yiğit
Yerden göğe kadar haklısın ama
Vatandaş üzülme çıkar bir yiğit
Yırtık yasa artık tutmuyor yama
Bu çarpık durumu yıkar bir yiğit
İçimizde bir his bu duygu somut
Bekliyoruz hâlâ bitmedi umut
Gelir kahramanca verir bir komut
Hortumu gırtlağı sıkar bir yiğit
Böyle gelmiş ama böyle mi sürsün
Sen ki hür yaşadın, sözde de hürsün
Öyle bir beklenti, bu dünya görsün
İşin icabına bakar bir yiğit
Utanmaz, sıkılmaz hep arsızları
Ahlaksız, yaramaz hayırsızları
Asalak, keneler, tüm hırsızları
Hepsini kodese sokar bir yiğit
Yükseliş son bulur batarlar bir gün
Ettikleri gibi çatarlar bir gün
Bu zulmü misliyle tadarlar bir gün
Bunların canını yakar bir yiğit
Bakınız ne diyor Mikdat Bal bizim
Biz birlik olalım istiklal bizim
Bu böyle yürümez, istikbal bizim
Milletin gönlüne akar bir yiğit
Mikdat Bal
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Bir zamanlar Hollanda
Bir zamanlar Hollanda lalezar ülkesiyken
Verdonk diye bir gazap esti sam yeli gibi
Hoşgörü, müsammaha, şaşmaz ilkesi iken
Kargalar türemişti, bir Hirşi Ali gibi
Meydanı boş bulunca saldırdı deli gibi
Önce müslümanları karalayıp durdular
Yüzbinlerce insanı yaralayıp durdular
Yalanlar uydurarak sıralayıp durdular
Varacakları nokta önceden belli gibi
Zehir saldı durmadan bir Cobra dili gibi
Medyayı yanlarına alarak gelmişlerdi
Örnek gösterilecek bir imam bulmuşlardı
Onun konuşmasını ganimet bilmişlerdi
Çomak sokulmuş artık bir hain eli gibi
Artık bütün imamlar olmuş şüpheli gibi
Karar çoktan alınmış imam gelmeyecekti
Ret edilen imamlar lisan bilmeyecekti
Lisan bilemeyenler vize almayacaktı
Bir kanun çıkarmışlar, zulum temeli gibi
Verdonk’un gayesiydi, arzu emeli gibi
Ramazana girerken zulüm devam ediyor
Hükümet gitti, yine bu zalim yönetiyor
Müşavir Yusuf Kalkan Memlekete gidiyor
Son gidişi oluyor burdan temelli gibi
Hüzünlü bir gidiş bu gözyaşı seli gibi
Diyanetten sorumlu Yusuf Kalkan ne etsin
Hollanda da adalet, eşitlik var zannetsin
Mikdatî der Ey Verdonk ne vicdansız lanetsin
Beni de işsiz koydun, yaşım da elli gibi
Haydi kalk oyna artık bir çifte telli gibi
Mikdat Bal
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Bir zamanlar ne idik şimdiki hale bakın
Bir zamanlar ne idik şimdiki hale bakın
Bundan anlaşılıyor kıyamet günü yakın
İstikbalden umutsuz sakın olmayın sakın
Başımıza nice dert açıyoruz habersiz
Neler, neler atıldı geçiyoruz habersiz
Sonsuz sabrımız vardı kanaat çoktu bizde
Şu an ki imkânların birçoğu yoktu bizde
Komşumuzun dertleri o zaman yüktü bizde
Duyarsız olduk artık kaçıyoruz habersiz
Neler, neler atıldı geçiyoruz habersiz
Çöpe ekmek atmayı kimse hayal etmezdi
Para değerli idi boş şeylere gitmezdi
Her şey bereketliydi alır almaz bitmezdi
Savurgan olup çıktık saçıyoruz habersiz
Neler, neler atıldı geçiyoruz habersiz
Zaman değerli idi eve takvim takardık
Bir saate bir ona akşama dek bakardık,
Sonra onu okuyup ya asar ya yakardık
Elektronik olmuşuz uçuyoruz habersiz
Neler, neler atıldı geçiyoruz habersiz
Cennet gibi dünyayı cehenneme çevirdik
Çevreyi talan ettik ormanları devirdik
Zehirli maddeleri sağa sola savurduk
Mahlukata kefeni biçiyoruz habersiz
Neler, neler atıldı geçiyoruz habersiz
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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BİR’i BİR bil hesabın bu
Yüce Kur’an kitabın bu
Dinin İslâm adabın bu
BİR’i BİR bil hesabın bu
Başka sayma sınıfı geç
Eza etme elle dille
Bu dustüru iyi belle
İnsan beşer eder zelle
Başka kayma sınıfı geç
Şeytan nefis şaşırtmışsa
Sana bir şey aşırtmışsa
Tuzağına düşürtmüşse
Başka uyma sınıfı geç
Gaflet basmış dikkat kaçmış
Sen tok iken komşun açmış
İşlediğin ağır suçmuş
Başka doyma sınıfı geç
Sağda solda gezdin tozdun
Bataklığa düşüp yüzdün
Tövbeni kaç kere bozdun
Başka cayma sınıfı geç
Çocukların dilenmişse
Ona buna gülünmüşse
Eğer sana ilenmişse
Başka duyma sınıfı geç
Mikdat Bal
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Biraz da politika!
Avrupada yaşayan Türklere sorun bakın
Anketler öyle diyor yüzde yetmişi sağcı
Ama sola oy verir yüzde doksana yakın
Ne iki yüzlüdürler ne de hiç biri yağcı
Türkiyede olsalar bunun aksi olurdu
Seçim olsa sol bizden havasını alırdı
Bunun Türkçesi şudur bizdeki sol delirdi
Üzümü unutmuşlar onlarda hedef bağcı
Suçu seçmene atar dar kafalı fosiller
Tekammül etmediler değişirken nesiller
Dağdaki çoban imiş kendileri asiller
Seçmene bakışları şehirli ya da dağçı
Nice tokatlar yiyor değiştirmez huyunu
İşi gücü desise kazmak ister kuyunu
O kadar acemiler bilmiyorlar oyunu
Sular bulandırılır sazan bekler her ağcı
Bunların nevri dönmüş halk'ı aciz görürler
Memlekete faydayı kar'ı taciz görürler
Saçma sapan sözüde vallah veciz görürler
Çağdaşız derler ama hiç biri değil çağcı
Mikdat Bal
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Birbirinden dertte bizim başımız
Birbirinden dertte bizim başımız
İçimizde, öfke, nefret, şer durur
Kavga, niza,, dövüşmektir işimiz
Güçlü olan zayıfları yer durur
Bilirizki uçulmaz tek kanatla
İp gerilir hadi derler sen atla
Çıkmaz yola devam eder inatla
Çaresizler, çare bende der durur
Bürokratlar, demokratlar karıştı
Kutuplaşıp birbiriyle yarıştı
Herkes başka başka işe girişti
Biri başlar diğeri de durdurur
Ahkam keser kapılarak düşlere
Hiç kanar mı bu milletim keşlere
Muhaliftir dün ettiği işlere
Rehber diye önümüzde kör durur
Yalanları hüsn-ü kabul bulacak
Ne kolaymış işi ele alacak
Der gelirsem şöyle şöyle olacak
Olmayacak işe kafa yordurur
Der Mikdatî, Allah bizi korusun
Değişmezki onun huyu kurusun
Yerinde say mümkün müdür yürüsün
Yeni baştan aynı yolu vurdurur
Mikdat Bal
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Birbirine benzeyen çok şiir var
Birbirine benzeyen çok şiir var
Kurgu aynı,vurgu aynı tarz aynı
Bu sahada, birçok ozan şair var
Duygu aynı, görüş aynı, söz aynı
Türkçemiz bir,lehçemiz bir, lisan bir
Yetenek bir,beceri bir,imkan bir
Aşkımız bir,derdimiz bir, insan bir
Gönlümüz bir, kalbimiz bir öz aynı
Bazen olur mısra mısraya uyar
Önce yazan bunu okur,ya duyar
Sağa sola hemen bir haber yayar
Bu tiplerde tavır aynı, poz aynı
Mikdat der ki şairlerin dili bir
Fark varsa da, hedefi bir yolu bir
Bülbülü bir.bahçesi bir gülü bir
Duruşu bir, bakışı bir, göz aynı
Mikdat Bal
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Birbirini yememiz
Evet, dünyanın sonu, fitneler belgesidir
Üstümüze dolaşan,kıyamet gölgesidir
Fitneye uğrayan hep,müslüman bölgesidir
Birbirini yememiz, mücizedir mücize
Bunu Peygamberimiz, haber vermişti bize
“Gece karanlıkları gibi fitne olacak”
Dünyanın her tarafı, şiddet, vahşet dolacak
Müslümanlar şaşacak,hayretlere kalacak
Birbirini yememiz, mücizedir mücize
Bunu Peygamberimiz, haber vermişti bize
Düşmanlar toplanacak, üstümüze gelecek
Her tarafı saracak, her bir eve girecek
Kıyametin, sonuna kadar böyle sürecek
Birbirini yememiz, mücizedir mücize
Bunu Peygamberimiz, haber vermişti bize
Birlik beraberliği, en çok söyleyen biziz
Birbirine de zulmü, en çok eyleyen biziz
Rahatsız olan biziz,el aman diyen biziz
Birbirini yememiz, mücizedir mücize
Bunu Peygamberimiz, haber vermişti bize
Daldık dünya derdine, ölümü unutmuşuz
Takıldık sefillere, yollarını tutmuşuz
Kur’anı terk eyledik, masallar okutmuşuz
Birbirini yememiz, mücizedir mücize
Bunu Peygamberimiz, haber vermişti bize
Mikdat Bal
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BirLeşti!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/95/www_antoloji_com_743195_533.MP3'>
BirLeşti, ikisi bir adam etmez
Teh dersin, çüş sanır ileri gitmez
Arı fışkı arar çiçek mi bitmez
Bunlar mı öncümüz, güldürmen beni
Derme çatma bir şey aklım almıyor
Kaydı hedefinden yola gelmiyor
İki yarım ama bir tek olmuyor
Bunlar mı öncümüz, güldürmen beni
Arı sokup durur elin tayını
Öteden bir avcı gerdi yayını
Okunu fırltıp aldı payını
Bunlar mı öncümüz, güldürmen beni
Şaşırdı bu millet neyi seçecek
Nereden girecek, nerden geçecek
Ekmediği halde nasıl biçecek
Bunlar mı öncümüz, güldürmen beni
Bunlar birbirine hep haset midir?
Ona buna çatmak siyaset midir?
Sokakta yürümek riyaset midir?
Bunlar mı öncümüz, güldürmen beni
Sözlerim yakar mı bunun canını
Yalan tarla''sında buldum yanını
Kızılay''a versen almaz kanını
Bunlar mı öncümüz, güldürmen beni
İdi değil idi, bıktık usandık!
Sizi işi bilir işgüzar sandık
Şimdi karşınıza çıkacak sandık
Bunlar mı öncümüz, güldürmen beni
Mikdat Bal
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Birliğin vakti geldi
İlan olsun herkese
Birliğin vakti geldi
Sona ersin vesvese
Birliğin vakti geldi
Hadi hadi uyanın
Birbirine dayanın
Cihat için boyanın
Birliğin vakti geldi
Yeter bu fetret yeter
Sona ersin dert keder
Kavga zamana heder
Birliğin vakti geldi
Bakışarak yüz yüze
Sarılarak biz bize
İş düştü hepimize
Birliğin vakti geldi
Hadi verip el ele
Koparmadan velvele
Ah kardeşim gel hele
Birliğin vakti geldi
Durmanın vakti değil
Yalnız Allah’a eğil
Geri durma gel oğul
Birliğin vakti geldi
Hem hava, hem karada
Yan yana bir arada
Duysunlar Ankarada
Birliğin vakti geldi
Mikdat Bal
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Bitanem
Titriyorum anınca adını bir ortamda
Derde sokan sözlerden yakınırım bitanem
Sırrımıza erenler konuşurlar ardımda
Bana bakan gözlerden sakınırım bitanem
Kem gözler bir kötülük sanki yapacak gibi
Yabanî canavarlar seni kapacak gibi
Gönlümde bir fırtına koptu kopacak gibi
Şimşek çakan pozlardan takınırım bitanem
Seyrederken mehtabı sabah serinliğinde
Seni görür gibiyim ufkun derinliğinde
Mest olur gözüm gönlüm engin şirinliğinde
Yürek yakan közlerden dokunurum bitanem
Dileğim bu mesele uygun hale dönüşür
Duyar bizi insanlar, sevgimizle tanışır
Herkes bizi anlatır herkes bizi konuşur
Hasret kokan sazlardan okunurum bitanem
Mikdat Bal
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Bitmedik daha çok, işim var benim
Bitmedik daha çok, işim var benim
Ba yazıdan sonra, yazım da olsun
Son mevsimimdeyim kışım var benim
Bu kışımdan sonra, yaz’ım da olsun
Vaktin içinde ki vakti bulmalı
Vakit nakit imiş nakti bulmalı
Heceyi, aruz’u, takti bulmalı
Bunlar yetmez artık, düzüm de olsun
Bal der nesir bilmem, ne de güzel hat
Ona da başlarım bulursam sıhhat
Yazdıklarım belki olur nasıhat
Meclise çıkınca yüzüm de olsun
Mikdat Bal
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Bitmesini bekliyorum
Çileler içinde geçen ömrümün
Bitmesini bekliyorum her gece
Öz nefsimi kahreden her cürmümüm
Yitmesini bekliyorum her gece
Yitmiyor ki ekliyorum her gece
Daralıyor ruhum tüm suçlarıma
Döner hatıralar baş uçlarıma
Alnımı koyarak avuçlarıma
Gitmesini bekliyorum gece
Gitmiyor ki saklıyorum her gece
Peşin ölüp veresiye giderin
Güldürmüyor varsa da bin beterin
Bu kasavet, bu dert, bu gam, kederin
Yetmesini bekliyorum her gece
Yetmiyor ki tekliyorum her gece
Der Mikdatî bitmez mi hiç sorunun?
Ömür bitti çürük çıktı ürünün
Kıyameti başlatacak borunun
Ötmesini bekliyorum her gece
Ötmüyor ki yokluyorum her gece
Mikdat Bal
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Bitmez bu hasret
Yollar uzun değil, yıllar uzadı
Çekiyorum artık bitmez bu hasret
Yıldırdı ağlattı gurbet bu zatı
Bıkıyorum artık bitmez bu hasret
Ah vatanım derim titrek bir sözle
Kader ağa taktı oynadı bizle
Şimdi istikbale umutsuz gözle
Bakıyorum artık bitmez bu hasret
Özlemin kadehi zehirden şurup
Saçlarım kırlaştı hayaller kurup
Daldığım hayalden gerçeği görüp
Çıkıyorum artık bitmez bu hasret
Umudumuz baldı zehir tatlanıp
Yabancı,Almancı diye adlanıp
Boynum kıldan ince derde katlanıp
Büküyorum artık bitmez bu hasret
Mikdatî kim ağlar bahtı karayı
Kim detavi eder kangren yarayı
Hayal sahilinde gönül sarayı
Yıkıyorum artık bitmez bu hasret
Mikdat Bal
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Bitmez insanın derdi
Çarkı devran insan ile harbeder
Un olmadan bitmez insanın derdi
Çilelere dayanmayan sabreder
Gün dolmadan bitmez insanın derdi
Her can ecel şerbetini içecek
Kıldan ince bir köprüden geçecek
Mecbur iki yoldan bir yol seçecek
Yön bulmadan bitmez insanın derdi
Niceleri bataklıkta eşinir
İnsan olan, aklı olan düşünür
Azan insan belâ için kaşınır
Kan almadan bitmez insanın derdi
Zalimlerden intikamlar alınır
Her şey biter eve hüzün salınır
Azrailin avucunda kalınır
Can almadan bitmez insanın derdi
Mikdat Bal
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Bitmiştim
Sevmek niyetim yoktu, nasıl gönlüm meyletti
Birden karşıma çıktı, bakışıyla bitmiştim
Aşk girdi aklım çıktı bana neler söyletti
Bu sözler ki ağzımdan, çıkışıyla bitmiştim
Bunu beklemiyordum ne tahminde ne zanda
Ben onu tanımazdım, her şey oldu bir anda
Öyle bir hal oldu ki, onu gördüm her yanda
Gözlerini üstüme dikişiyle bitmiştim
Vurdu mu, vuruldum mu, ben de anlayamadım
Bana mı nişan aldı neden yanlayamadım
Kalbimi alıp gitti nasıl önleyemedim
Gönlüme ateş koyup, yakışıyla bitmiştim
Nasıl oldu kapıldım, ne kadar talihsizim
Onu sevdim seveli dinmiyor benim sızım
Hasretim kat kat oldu gurbette kimsesizim
Beni her an kendine çekişiyle bitmiştim
Der Mikdatî halim bu, böylesi olmamıştı
Bu aşkı bu sevdayı hiç aklım almamıştı
Kendimi savunacak güç takat kalmamıştı
Yüreğimi yerinden söküşüyle bitmiştim
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Bitsin bu hasret
Bekliyorum hâlâ geleceğini
Gel artık bekletme bitsin bu hasret
Gözlerime bakıp güleceğini
Gül artık bekletme bitsin bu hasret
Hani nerde kaldı verdiğin sözler
Gönlüm alev aldı hep seni özler
Hasret mangalında tutuştu közler
Kül artık bekletme bitsin bu hasret
Bana ettiklerin elem veriyor
Yeter artık sabrım sona eriyor
Seven sevenine çiçek deriyor
Gül artık bekletme bitsin bu hasret
Mikdatî der budur kederim derdim
Bu mu senin vefan ömrümü verdim
Kendimi ayaklar altına serdim
Zül artık bekletme bitsin bu hasret
Mikdat Bal
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Bitsin bu hasret!
Unuttun mu yoksa aramıyorsun
Sor artık, özletme bitsin bu hasret
Söz verdin sözünde duramıyorsun
Dur artık, özletme bitsin bu hasret
Seni sayıklayıp seni ünlerim
Aklma vurdukça ah der inlerim
Azabı çok sensiz geçen günlerim
Zor artık özletme bitsin bu hasret
Kalbim sende atar dilim anıyor
Merhemin yetişsin yaram kanıyor
Gönlüm hicran dolu sinem yanıyor
Kor artık özletme bitsin bu hasret
Mikdatî der sensin hayalim düşüm
Seni düşündükçe kalmıyor huşum
Kanadı kırılmış yaralı kuşum
Gör artık özletme bitsin bu hasret
Mikdat Bal
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Biz güçlüyüz
Karman corman oldu ülke
Çatan çattı biz güçlüyüz
Huzur gitti bölge bölge
Yatan yattı biz güçlüyüz
Günahımız Mars'a kadar
Edirneden Kars'a kadar
Olsa bile arsa kadar
Satan sattı biz güçlüyüz
Millet bilmez ki her şeyi
Kıt kazanır iaşeyi
Her nasılsa baş köşeyi
Tutan tuttu biz güçlüyüz
Gizlettiler talanları
Millet bilse olanları
Senaryoyu planları
Yutan yuttu biz güçlüyüz
Memlekette adam kesat
Tohum bozuk, bozuk hasat
İçimize fitne fesat
Atan attı biz güçlüyüz
Bu sürtüşme ne halletti
Herkes bir şey ihlal etti
Birbirine bu milleti
Katan kattı biz güçlüyüz
Kim acısın sakatını
Düşüp kırdı makatını
Zulmün acı tokadını
Tadan tattı biz güçlüyüz
Mikdat Bal
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Bizde birlik,vefa vardı dostlarım
Üç arkadaş samimiydik üçümüz
Bir şehir bizlere, dardı dostlarım
Mahalleyi titretirdi gücümüz
Bizde birlik,vefa vardı dostlarım
Solcusu solcuydu, sağcısı sağcı
Yobazı yobazdı çağcısı çağcı
Herkes samimiydi, değildi yağcı
Herkes birbirine yârdı dostlarım
Enflasyon dediler kemer sıkıldı
İtimat yok oldu dostluk yıkıldı
Ne oldu da insanlıktan çıkıldı
Maddi hırs kalpleri sardı dostlarım
Enflasyonla orta direk çökünce
İnsanımız hayatından bıkınca
Hortumcular malımızı çekince
Bizi birbirine kardı dostlarım
Mikdat Bal
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Bizden mi?
Gözümüzün ta içine bakarak
Vatandaşı yıldıranlar bizden mi?
Biz kovdukça karşımıza çıkarak
Zulmederek saldıranlar bizden mi?
AB diyor zikir gibi anarak
Kendi yalanına kendi kanarak
Tükürüğü yağmur yağdı sanarak
Boynuzunu kaldıranlar bizden mi?
Memurların kemerleri sıkıldı
Nicesinin umutları yıkıldı
Bin yıllık birikim, peşkeş çekildi
Bu milleti çaldıranlar bizden mi?
Malımızda bereket var bitmedi
Satılanlar fazla para etmedi
Faizlerin taksitine yetmedi
Cebimize daldıranlar bizden mi?
Vatandaşın acısını hissetmez
Beceriksiz, ne pişkindir pes etmez
Başımıza çuval geçti ses etmez
Düşmanları güldürenler bizden mi?
Mikdatî der zulüm yaygın satıha
Şimdi bunlar layık mıdır metihe
İnsanlığın ruhuna bir fatiha
Namazını kıldıranlar bizden mi?
Mikdat Bal
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Bizdenmiş!
Millet döndü şaşkına
Kimse bakmaz düşküne
Yandık Allah aşkına
Yakanlar da bizdenmiş!
İnsafı yok ettiler
Bu yıl az tükettiler
Malları stok ettiler
Dükkanlar da bizdenmiş!
Gelirler çok dar idi
Satın almak kâr idi
Her hafta zam var idi
Bıkanlar da bizdenmiş!
Düşmüşler bir zillete
Kâr yapacak ille de
Kazık marka millete
Kakanlar da bizdenmiş!
Elleyip her yanını
Hortumlayıp kanını
Bu milletin canını
Sıkanlar da bizdenmiş!
Onlarda hile çokmuş
Sattıkları hep kokmuş
Derler ki kusur yokmuş
Kokanlar da bizdenmiş!
Yabancı malla tazyik,
Serbest piyasa, yazık!
Millete bu tür kazık
Sokanlar da bizdenmiş!
Çok yedik silesini
Halk çekti çilesini
Bu işin hilesini
Çakanlar da bizdenmiş!
Halka bilgi vermeyen
Halk içine girmeyen
İstikbali görmeyen
Dekanlar da bizdenmiş!
Onlar geçmez okuldan
Satıp hileli maldan
Şaşırıp doğru yoldan
Çıkanlar da bizdenmiş!
Mikdat gece yatmamış
Evi de uyutmamış
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Sözlerini tutmamış
Bakanlar da bizdenmiş!
Mikdat Bal
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Bize bizi anlatıyor
Harabeler kalıntılar
Bize bizi anlatıyor
Kitaplardan alıntılar
Bize bizi anlatıyor
Milletimin var mı dengi?
Bayrağımız kandan rengi
Tarihlerden gelen yangı
Bize bizi anlatıyor
Baksın görsün biçareler
Bizi söyler emareler
Şu camiler minareler
Bize bizi anlatıyor
Dostluk için emeğimiz
Elbisemiz yemeğimiz
Buyur bile demeğimiz
Bize bizi anlatıyor
Gözü yaşlı annelerle
Saçları ak ninelerle
Ağıtlarla ninnilerle
Bize bizi anlatıyor
Mikdat kalem almış yazar
Sıralarsam sözler uzar
Yol üstünde garip mezar
Bize bizi anlatıyor
Mikdat Bal
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Bize demokrasi dersi vermeyin!
Devlete millete savaş açanlar
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Köylere saldırıp dağa kaçanlar
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Kimin hesabına terör estiniz
Ne idi gayeniz, neydi kastınız
Körpe çocukları bile kestiniz
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Vatan bir bütündür böldürtmeyiz biz
Göz dikeni asla güldürtmeyiz biz
Kimseyi haince öldürtmeyiz biz
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Hele şu apo’yu edelim târif
Allahsız kitapsız,vicdansız herif
Böyle bir canavar olur mu şerif
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Bal der şehit verdik yandık ağladık
Kanlar yerde kalmaz sandık ağladık
Onları minnetle andık ağladık
Bize demokrasi dersi vermeyin!
Mikdat Bal
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Bize sorulmadan olanlar oldu
Bize sorulmadan olanlar oldu
Ölüyorum desem inanırmısın?
Gönül bahçemize dolanlar doldu
Soluyorum desem inanır mısın?
Hiç kimse bilemez benim acımı
Öyle bir ateş ki sardı içimi
Ellisinden sonra beyaz saçımı
Yoluyorum desem inanır mısın?
Bu nasıl bir şey ki tasvir olunmaz
Böyle hastalığa çare bulunmaz
Dünyada hiç kimse örnek alınmaz
Biliyorum desem inanır mısın?
Ne hayalde gördüm ne de hülyada
Tevili olmuyor, böyle rüya da
Sana mutluluklar iki dünyada
Diliyorum desem inanır mısın?
Mikdatım dertlere soktum başımı
Felek bana zehir etti aşımı
Görünmesin diye gözüm yaşımı
Siliyorum desem inanır mısın
Mikdat Bal
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Bizi birbirine bağlayan gücün
Bizi birbirine bağlayan gücün
Elektrik olduğu biliniyor mu?
Gidip gelmiyoruz acaba niçin?
Komşuluğa gidip geliniyor mu?
Biri hasta mıdır, bir telefon aç!
En yakın komşunu ziyaretten kaç!
İnsan birbirine değil mi muhtaç?
Hiç komşunun zili çalınıyor mu?
Yabancı yayınlar bozuldu diller
Aileden öne geçiyor eller
Uyuştu beyinler, öldü gönüller
Bunlar hiç dikkate alınıyor mu?
Bazen tüm işlere ara vererek
Arabaya binip yola girerek!
Anneyi babayı gidip görerek
Arada yatıya kalınıyor mu?
Bu ikaz geçerli sana bana da
Yediden yetmişe baba ana da
Gafletten ayıp da gerçek manada
Hakiki efkâra dalınıyor mu?
Mikdadi der sitem değil, uyarı!
Bozuldu sıhhatle, gözün ayarı
Bir kere kapatıp bilgisayarı
Beraber eğlenip gülünüyor mu?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bizi insan eden, akıl değil mi?
İnsanda beyin var, hayvanda beyin
Hikmeti var bu dünya da her şeyin
Bir iki sözüm var, beni dinleyin
Bizi insan eden, akıl değil mi?
Kullanılsın diye, bize verildi
Önümüze nice nimet serildi
Akıl övülürken, cinnet yerildi
Bizi insan eden akıl değil mi?
İnsanlar, insandır, aklı oldukça
Bu akılla doğru yolu buldukça
Beyin ne güzeldir ilim doldukça
Bizi insan eden akıl değil mi?
Akıl var fikir yok,ne işe yarar
O halde bilmeyen bilene sorar
Aklı kullanmamak en büyük zarar
Bizi insan eden akıl değil mi?
Mikdat Bal
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Bizi ne hâle soktular
Üstümüze geldi nice haçlılar
Salyalı hippiler uzun saclılar
Kara cübbeliler kızıl taçlılar
İslama Türklüğe saldırmışlardı
Ulu ecdatımız göğsünü gerdi
Din vatan uğruna canını verdi
Ehli salibi çok yerlere serdi
Bu kez kaddarlığı artırmışlardı
Yine karşı çıktık göğüs göğüse
Baş edemediler bizle döğüşe
Güya başladılar geri dönüşe
Sulh ile bizleri kandırmışlardı
Dediler bunlarda din var Kur’an var
Sarsılmaz irade engin iman var
Dinde kardeşlik var ahlak,vicdan var
Bunları yıkmaya başlamışlardı
Kurdular yurduma mason locası
Taktılar bizlere hasta kancası
Yahudi bozması moskof hocası
Yetiştirip bize yollamışlardı
Dediler Afyondur sizin dininiz:
Onun için geri kaldı feniniz
Açılın görünsün nazik teniniz
Medeniyet diye uyutmuşlardı
Onlara kapıldı sözde aydınlar
Cemiyet malıdır derler kadınlar
Koydular yasalar ağır kanunlar
Bunlarla milleti susturmuşlardı
Laiklik dediler hoş söylediler
Din devlet işleri ayrı dediler
Fakat laikliğe de zulmettiler
Dini tedrisatı kaldırmışlardı
Uğraştılar nice zahmetler boşa
İmanınıdan dönmez bu millet haşa
Okunan ezanlar benzerdi marşa
Çanı aslı gibi çaldırtmışlardı
İslam dinine çok balta vurdular
Okuyana baskı edip durdular
Din kitaplarını toplattırdılar
Zulüm işkençeye başlamışlardı
Bu minval üzere geçti zamanlar
Baş edemediler karşı duranlar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yetişti deryalar büyük ummanlar
Karşı çıkanları yıldırmışlardı
Bu sefer onlarda göründü bizden
İnandık vurulduk can evimizden
Olduk kursumuzdan hem camimizden
Tarikatçı diye ayırmışlardı
Edenler bizdendi ettiren gizli
Fakat bizimkiler onlardan hızlı
Canavar onlardan daha feyizli
Hem cinslerine çok saldırmışlardı
Mikdat Bal
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Bizim
Kapkara bulutlar her yanı sardı
Beyinler karanlık, kalpler karardı
Kurtuluş gemisi limana vardı
Kurtulma umidi olanlar bizim
Kendini tanıyıp bulanlar bizim
Bu bir kurtuluştur Nuh’un gemisi
Birlik bereberlik ruhun gemisi
Sevincin, neşenin şuhun gemisi
Gönlü sevgi ile dolanlar bizim
Kendini sevgide bulanlar bizim
Kavgadan, nizadan ayrı durarak
Kenetlenip birbirini sararak
Öyle bir kardeşlik, birlik kurarak
Sevgi deryasına dalanlar bizim
Birliği sevgi de bulanlar bizim
Kendinden geçerek, birlik adına
Dostluğu seçerek, dirlik adına
Her türlü meşakkat zorluk adına
Kini nefretini, salanlar bizim
Kendini dostlukta bulanlar bizim
Dostluğu bulursan, bil ki kardeşsin
Güneşi bekleme, sen bir güneşsin
Kendini hor görme, sen ona eşsin
Gidenler değil de kalanlar bizim
Kendinde ışığı bulanlar bizim
Kimseye zulmetmez adam öldürtmez
Dostunu ağlatmaz, düşman güldürtmez
Canını verir de yurdu böldürtmez
Kelleyi koltuğa alanlar bizim
Vatan sevgisiyle dolanlar bizim
Mikdat der birimiz binimiz için
Halkımız, ülkemiz dinimiz için
Bu yolda şerefle şanımız için
Parlayan yıldızlar, solanlar bizim
Birlikte devayı bulanlar bizim
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Bizim elin karpuzları
İçi başka dışı başka
Bizim elin karpuzları
Değer biçer günlük aşka
Bizim elin karpuzları
Gülüşleri ışıl ışıl
Uyuturlar mışıl mışıl
Görünüşte rengi yeşil
Bizim elin karpuzları
Tanımalı kelekleri
Şaşırtırlar felekleri
Fitne fesat dilekleri
Bizim elin karpuzları
Yerli yersiz ötüyorlar
Mantar gibi bitiyorlar
Sululuğu güdüyorlar
Bizim elin karpuzları
Renklerine kanılmasın
İnsanımız yanılmasın
Hele iyi sanılmasın
Bizim elin karpuzları
Delirtirer cini, insi
Ne de olsa hıyar cinsi
Saldırırlar sinsi sinsi
Bizim elin karpuzları
Mikdat Bal
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Bizim köy
Şu bizim köyümüzden biraz haber vereyim
Ahvali manzarayı göz önüne sereyim
Eski ismi gorgoras yenisi Eğridere
Çaykaradan yaylaya cennet gibi bir yöre
Su elektrik yok idi bir tek çeşmemiz vardı
Yollar çamur, patika, iki kişiye dardı
İnsanlar birbirini kardeş gibi severdi
Her kes arkadaşını gıyabında överdi
Çoğu fakirdi lakin gönüller zengin idi
Hürmet,saygı,muhabbet hoş görü engin idi
Birinde dert olunca herkes ortak olurdu
Komşuları mutlaka çaresini bulurdu
Dul,yetıim,fukaralar beyden iyi yaşardı
Yediden yetmişine yardımına koşardı
Biri evi yansaydı hiç üzülmezdi buna
Köylüsü daha güzel bir ev yapardı ona
Ne oldu bu millete bilen varsa söylesin
İnsanlık öldü ise Allah rahmet eylesin
Her şeyde el birliği, büyükler dinlenirdi
En basit örnek, yayla aynı gün şenlenirdi
Her şeyde ahenk vardı, saygı, sevgi olunca
Köy yaşanmaz yer oldu, hoşgörü azalınca
Omuz omuza iken, insanlar sırt çevirdi
Hiç kusura kalmayın haset bizi devirdi
Geçen yıl izin yaptım, sıla-ı rahim ettim
Arkadaşın birine, falancı nerde dedim
Dedi sen onu boş ver, itin teki, yaramaz
Dedi bu köyde kimse, birbirini aramaz
Vardım camiye gittim, baktım cemaatı çok
Namazı kıldık çıktım, bir de baktım kimse yok
Meğerse hiç bir kimse birbiriyle konuşmaz
Onun için kaçarlar aynı yerde buluşmaz
Ne oldu bu millete, nerede eski neşe?
Dönelim kendimize dur diyelim bu işe
“mu'minler yek vucuttur” diyen pegamberimiz
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Ümmeti olduğunu söylüyor her birimiz
Buyurur ki: “ giremez cennete inanmayan
İman etmiş olamaz birbirini sevmeyen”
Birbirine küs olan kavuşamaz rahmete
Rivayetler sarihtir çok zor girer cennete
Hayat cehennem oldu ahiret tehlikede
Bu işe son veriniz yazıktır memlekete.
Mikdat der sürci-lisan eylediysem affola
Umarım bu dargınlık hemen bertaraf ola
Mikdat Bal
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Bizim Radyo ozan
Her yüreğe hitap eder
Sestir bizim Radyo ozan
Adı yeter şanı yeter
Hastır bizim Radyo ozan
Şiir seli, duygu seli
Ozanların tatlı dili
Mehtaplarda seher yeli
Histir bizim Radyo ozan
Yanık olur her gazeli
Dostlukların en özeli
Radyoların en güzeli
Süstür bizim Radyo ozan
DJ’ler bülbül misali
Onlaradır imtisali
Tektir bunun yok emsali
Astır bizim Radyo ozan
Burda kültür burda iman
Saz burada burda keman
Bir şehit düştüğü zaman
Yastır bizim Radyo ozan
Kazılmıştır zihinlere
Kafa tutar şahinlere
Ayrılıkçı hainlere
Küstür bizim Radyo ozan
Çıktı yüksek mevkilere
Layık bütün övgülere
Bir iksirdir sevgilere
Tastır bizim Radyo ozan
Ne söylense asla yetmez
Gece gündüz yazsak bitmez
Örter suçu ifşa etmez
Sistir bizim Radyo ozan
DI’lerin ağır yükü
Panosundan selam oku
Gül bahçeden gelen koku
Mistir bizim Radyo ozan
Bir açanlar geceliyor
Şairleri heceliyor
Herkes bunda yüceliyor
Üstür bizim Radyo ozan
Der Mikdati öven haklı
Yüreğimiz bunda saklı
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Milletin vicdanı aklı
Ustur bizim Radyo ozan
Mikdat Bal
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Bİzİm Yerlİ Mİsyonerler
Misyoner var. senden benden
Müslümanlar çıkar dinden
Herkes mes’üldür kendinden
Sordukça hep böyle derler
Bunlar yerli misyonerler!
Herkes mes’ül bu olayda
Eyvah dememiz ne fayda
Hacı, hoca, bayan, bay da
Çoğu camiye giderler
Bizim yerli misyonerler!
Bağırıp çağırıyorlar
Boşa çene yoruyorlar
Her olayı görüyorlar
Ah ederler, vah ederler
Bizim yerli misyonerler!
Herkesin asık suradı
Gördük te neye yaradı?
Kim buna çare aradı?
Kalkıp şikayet ederler
Bizim yerli misyonerler!
Birçoğu camiye girmez
İbadetsiz bu din sürmez
Zenginler zekatı vermez
Fakirin hakkını yerler
Bunlar yerli misyonerler!
Din gitmez, dinsizler gider!
Her kim ki nemelazım der!
Hristiyana yardım eder!
Bilmeden yardım ederler!
Bizim yerli misyonerler!
Mikdat der ki okumayan
Çocukları okutmayan!
Hakkın emrini tutmayan
Dolaylı yardım ederler!
Bizim yerli misyonerler!
Mikdat Bal
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Boğaz tokluğuna
Eşek takip eder bir tutam otu
Sürekli bir adım önünden gider
İnsanın durumu bundan da kötü
Boğaz tokluğuna gününden gider
Mikdat Bal
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Borç yiğitin kamçısı
Büyüklük taslayana iki cihan dar olur
Mütevazi olana düşman bile yâr olur
Nefsini yok sayanlar amelleri var olur
Gözlerden kayıp olur yükseklerden uçanlar
Akıllı mutluluğu tembellikte aramaz
Hayallerde yaşayan düşlerini yoramaz
Cimriden hayır çıkmaz sefih işe yaramaz
Bir gün ele kul olur sağa sola saçanlar
Bazı deyimler var ki bizi utandırıyor
“Borç yiğitin kamçısı” diyenler kandırıyor
Kamçı kimlere layık, bu neyi andırıyor?
Dünyanın en yiğiti demek karakaçanlar
Bir ileri bir geri hoplayıp sekiyoruz
IMF dikte eder biz kemer sıkıyoruz
Bütün hakaretleri sineye çekiyoruz
Yumruğunu sıkamaz herkese el açanlar
Mikdat Bal
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Boru eğri, kazık dimdik
Boru eğri, kazık dimdik
Sokar isen deler geçer
kaşınana atma çimdik
Gıdıklanır güler geçer
Korsan dolu gemileri
Kaptan olur kimileri
Kötülerin hamileri
İyileri eler geçer
Köşe bucak engel dolu
Boş ver dostum sağı solu
Gösterirsen doğru yolu
Ayağını çeler geçer
Yazar ama bilmez oyun
Haksızlığa eğer boyun
Can derdine düşen koyun
Sürüsüne meler geçer
Şeytanların cinsi olan
Yalnız şeklen insi olan
Fırsat kollar sinsi olan
Dişlerini biler geçer
Şayet yoksa dirayeti
Derdin büyür sirayeti
Yanlış anlar şikayeti
Davacıyı siler geçer
Mikdat Bal
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Böldürtmeyiz yurdu var oldukça biz
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/05/www_antoloji_com_413705_781.MP3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......
Uyum yasası mı neydi derdiniz?
Kahpenin eline kozu verdiniz
Siz sebep oldunuz ipi gerdiniz
Böldürtmeyiz yurdu var oldukça biz
Bayrağa vatana yâr oldukça biz
Prova mı yapıyor hain örgütler
Sokaklar dar gelir havlarsa itler
Her zaman duyarlı bizim yiğitler
Böldürtmeyiz yurdu er oldukça biz
Bayrağa vatana yâr oldukça biz
AB diye diye sattınız bizi
Çıkılmaz bir yola kattınız bizi
Öyle bir girdaba attınız bizi
Böldürtmeyiz yurdu bir oldukça biz
Bayrağa vatana yâr oldukça biz
Tesadüf mü şimdi bu son olaylar
Nedir bu pişkinlik ne bu alaylar
Özgürlük diyecek sözü kolaylar
Böldürtmeyiz yurdu hür oldukça biz
Bayrağa vatana yâr oldukça biz
Özgürlük yoludur bu dava bizim
Denizi karası hem hava bizim
Şu dağlar şu tepe şu ova bizim
Böldürtmeyiz yurdu gür oldukça biz
Bayrağa vatana yâr oldukça biz
Der Mikdatî sarıl halkın gücüne
Sakın kulak verme elin piçine
Şehit düşen askerimin suçu ne
Böldürtmeyiz yurdu vuruldukça biz
Bayrağa vatana sarıldıkça biz
Mikdat Bal
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Bölündük iktidar gitti!
Ne bağırıp duruyorsun bu birliğe kastın mı var?
Senden uzak duracak kim, yapyanlızsın dostun mu var?
Bu tavrınla ne kazandın altın mı var üstün mü var?
Böyle ettik bundan önce, bölündük iktidar gitti
Sürü çobansız kalınca davaya itibar bitti
Gazabını anlıyorum, bunun devası susmaktır
Kime karşı bu sözlerin bu nice feryat basmaktır
Ülkücüden beklenenler, ne tafradır ne kusmaktır
Böyle ettik geçen sefer, gülündük iktidar gitti
Sürü çobansız kalınca, davaya itibar bitti
Neden bizden kaçıyorlar buna kafa yormak lazım
Vakit birlik zamanıdır yaraları sarmak lazım
Dertlerimizi anlatıp her kapıya varmak lazım
Böyle ettik her seferde, ilendik iktidar gitti
Sürü çobansız kalınca, davaya itibar bitti
Bilmeyene öğretmeli, sövüp saymak ile olmaz
Bu davanın gayesi bu, nefret yaymak ile olmaz
Çınarın dalları gitti, içten oymak ile olmaz
Böyle ettik rezil olduk, silindik iktidar gitti
Sürü çobansız kalınca, davaya itibar bitti
Mikdat Bal
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Böyle bir akibet,sanar ağlarım
Ömrümüz geçiyor garip bir yerde
Saçıma ak düştü,gözüme perde
Bu gurbet düşürdü beni bin derde
Geşmişi,mazimi anar ağlarım
Bu gurbet başıma bak neler açtı
Nice arkadaşım bekaya göçtü
Gençlik elden gitti hayaller uçtu
Boş geçen ömrüme yanar ağlarım
Bu gurbet insanı mezara sokar
Ayrılık ateşi canımı yakar
Hasret ateşiyle göz yaşım akar
Gözümün yaşıyle kanar ağlarım
Mikdatım özlemle şiir yazarım
Dünya yı istemem ondan bizarım
Tek arzum ülkemde olsun mezarım
Böyle bir akibet,sanar ağlarım
Mikdat Bal
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Böyle meclislerde eğleşip durma
Seninle ilgili olmayan şeyler
Konuşursan seni perişan eyler
Bırak el âlemi ne söyler söyler
Böyle meclislerde eğleşip durma
Dedikodu ancak cahile hoştur
Davulun sesi gür çünkü bomboştur
Herzaman güzele iyiye koştur
Böyle meclislerde eğleşip durma
Ne boş laflar söyle ne durup dinle
Abesle iştigal bağdaşmaz dinle
Muhasebe yi yap kendi kendinle
Böyle meclislerde eğleşip durma
Nice yamyam vardır ölü eti yer
Bu söylediklerim yalan değil der
İftiradan kaçar gıybeti eder
Böyle kişilerle eğleşip durma
Mikdat der cahiller ahkam kessinler
İster sağdan ister soldan essinler
Bırak konuşsunlar boş laf desinler
Böyle meclislerde eğleşip durma
Mikdat Bal
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Böyle Şeyler Var- Hacer Alioğlu'nun 'Böyle Beyler Var' şiirine atfen
Böylesi mahlüka bey deme “şey”.. de
İnsan diye gezen böyle şeyler var
Çağırırsa, buyur söyleme “ey” de
Garibanı ezen böyle şeyler var
Asaleti yok ki veled-i zina
Babasız, anası yapay bir ana
Buzların üstüne kurduğu bina
Her gün yalan düzen böyle şeyler var
Kendini beğenmiş değil vakur da
Düşük puan verir şimdi okur da
Kimseyi beğenmez kendi çukurda
Her pislikte yüzen böyle şeyler var
Bir şeyler geveler, sözleri kokar
Böyleleri her gün karşıma çıkar
Bütün insanlara tepeden bakar
İnsanları üzen böyle şeyler var
Kendi çukurudur kurduğu tuzak
Dolaşdığı yerler bataklık, sazak
İnsanlık adına her şeyden uzak
Kıvırıp yan çizen, böyle şeyler var
Mikdat Bal
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Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Yağlı börekleri lop diye yutar
Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Sorsanız bu adam orucun tutar
Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Sofrasına baksan Nemrut sofrası
Bir fakiri görse çoktur tafrası
Çiğeri değersiz, zehir safrası
Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Zaten duygusuzdu sene boyunca
Yoksulu düşünmez karnı doyunca
Vicdanı taşlaşır nefse uyunca
Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Evveli rahmettir Ramazan ay’ı
Bazısına göre mahdut bir sayı
Cimrinin bu ayda hüsrandır payı
Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Oruçlu oruçla tekvayı arar
Zulmeden sadece kendini yorar
Her kim ki dostunun gönlünü kırar
Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Der Mikdatî Allah için oruç tut
Az olsun öz olsun helal lokma yut
Gönül bahçesinde dikilir mi put
Böylesi bayramı hakkediyor mu?
Mikdat Bal
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Bu aşk beni kül eyledi!
Ağlayarak ah ederim
Bu aşk beni kül eyledi
Gâh dururum, gâh giderim
Bu aşk beni kül eyledi
Bazı dondum bazı yandım
Döndüm döndüm yine andım
Yudum yudum içtim kandım
Bu aşk beni kül eyledi
Günden güne eriyorum
Yana yana yürüyorum
Dertten derde giriyorum
Bu aşk beni kül eyledi
İçim yara dışım yara
Bu aşk beni yaktı nârâ
Ayrı düştüm bahtım kara
Bu aşk beni kül eyledi
Bundan gayri yolumsun sen
Dikenimsin gülümsün sen
Bana tatlı ölümsün sen
Bu aşk beni kül eyledi
Çölden geçtim dağdan aştım
Çaresiz bir derde düştüm
Hasretine yandım piştim
Bu aşk beni kül eyledi
Mikdat der ki ben aşığım
Ben bu derde alışığım
Güneş, ayım ey ışığım
Bu aşk beni kül eyledi
Mikdat Bal
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Bu ayrılık bana ölüm
Aklımda iken Çaykaram
Uyku bana olur haram
Her saniye buram buram
Kokusu burnumda tüter
Bu ayrılık bana ölüm
Bağlandı ayağım kolum
Düştü şu gurbete yolum
Hasret ölümden de beter
Şu hasretim bitse idi
Benden çıkıp gitse idi
Gidip gelmek yetse idi
Her kes her yıl izin eder
Kendim burda ruhum orda
Kah Kondu da,Kadohorda (Çaykaranın eski ismi)
Düşünmekten oldum hurda
Belki de hurda dan beter
Mikdat der ki ah vatanım
Sana feda olsun canım
Sena hasret her bir yanım
Ölürsem bu hasret biter
Mikdat Bal
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Bu ayrılık kahrı büyük (Şematik)
Aramadın....................hafta bitti……………nerdesin……………..bu gün Cuma
Hafta bitti……………ne beklersin…………bekleme……………..geç hücuma
Nerdesin……………..bekleme……………..artık,bir gül at……….baş uçuma
Bu gün Cuma……….geç hücuma.................baş uçuma……………geliver
Bu ayrılık……………kahrı büyük…………inan ki……………….çoktur acım
Kahrı büyük………...yaralıyım…………….bir tanem…………….ol ilacım
İnan ki………………bir tanem…………....bu gün, ağardı………işte saçım
Çoktur acım................ol ilacım…………….işte saçım……………yoluver
Teslim oldum………..vicdan senin………..ister sev……………..ister öldür
Vicdan senin………...ister ağlat…………..melikem……………..ister güldür
İster sev……………..melikem……………beni, gönlüme………..sevgi doldur
İster öldür…………...ister güldür…………sevgi doldur………….doluver
Mikdat der…………..bu kış da biter………beklenir……………..ilkbahar yaz
Bu kış da biter
………mutlaka…………….ne olur……………….esme ayaz
Beklenir……………..ne olur
……………..gülüm,bir gül at……..bana beyaz
İlkbahar yaz…………esme ayaz………....bana beyaz…………...gülü ver
Aramadın hafta bitti nerdesin bu gün Cuma
Hafta bitti ne beklersin bekleme geç hücuma
Nerdesin bekleme artık,bir gül at baş uçuma
Bu gün Cuma geç hücuma baş uçuma geliver
Bu ayrılık kahrı büyük inan ki çoktur acım
Kahrı büyük yaralıyım bir tanem ol ilacım
İnan ki bir tanem bu gün, ağardı işte saçım
Çoktur acım ol ilacım işte saçım yoluver
Teslim oldum vicdan senin ister sev ister öldür
Vicdan senin ister ağlat melikem ister güldür
İster sev melikem beni, gönlüme sevgi doldur
İster öldür ister güldür sevgi doldur doluver
Mikdat der bu kış da biter beklenir ilkbahar yaz
Bu kış da biter
mutlaka ne olur esme ayaz
Beklenir ne olur gülüm,bir gül at bana beyaz
İlkbahar yaz esme ayaz bana beyaz gülü ver
Mikdat Bal
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Bu da Öyle bir şey
<object width='425' height='350'><param name='movie'
value='http://www.youtube.com/v/A6NC8RlvXAA'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed
src='http://www.youtube.com/v/A6NC8RlvXAA' type='application/x-shockwave-flash'
wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object>
Arı eğer yanılıp da sokarsa
Bir kaşıntı verir, kendi geberir
Balı talan eden mumu yakarsa
Dibi ışık görünceye dek erir
Öyle ucuz sanılmasın bu dava
Yola çıktın ne bidon var ne kova
Sen mazotu vereceksen bedava
Sanma herkes koşup kemre süpürür
Kurt postunda kurbanlık bir koyundu
Köçek gibi oynanan bir oyundu
Hafif siklet kalkıp başa soyundu
Nefesi yok ip atlarken köpürür
Hıyar değil up uzun bir pırasa
Babam çaldı deyip kondu mirasa
Kan emmeye soyundu bu yarasa
Hazır buldu sağda solda zibarır
Cumhur derken bulanıyor midesi
Her fırsatta söyler sınır ötesi
Pusmuyor ki, görse güler dedesi
...Ne savaşı gölgesinden ürperir
Ağlattılar yetimleri dulları
Mum sönünce sıvadılar kolları
Der beraber yürüdük bu yolları
Kalabalık çok olunca kabarır
Mikdat Bal
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Bu dert beni hasta eder
Ah kaderim ne beterim
Bu dert beni hasta eder
Gam kederim, derbeterim
Bu dert beni hasta eder
Elemim çok çekilmiyor
Bu girdaptan çıkılmıyor
Yok diyorum yok olmuyor
Bu dert beni hasta eder
Ben hayatı hayat beni
Anlıyoruz yeni yeni
Her şey fani, dünya deni
Bu dert beni hasta eder
Bir azap ki eski çağlı
Darbe yedim sollu sağlı
Gözüm yaşlı kolum bağlı
Bu dert beni hasta eder
Hasret çektim ölüm gibi
Her lahzası zulüm gibi
Şiştim oldum tulum gibi
Bu dert beni hasta eder
Ah Mikdati halin nice
Hep çağlarsın gündüz gece
Ne söz kafi ne de hece
Bu dert beni hasta eder
Mikdat Bal
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Bu dönme
Yanılıp da adam, madam sanırsın
Göründüğü gibi değil, bu dönme
Daha önce ne gördün ne tanırsın
Öründüğü gibi değil bu dönme
İçi başka dışı başka, rengarenk
Aslı nesli belli değil, pezevenk
Ne Türk gibi ne araptır ne frenk
Süründüğü gibi değil bu dönme
Boyanayım derken düşer hataya
Benzemiyor ne kazık ne çıtaya
Bir bez takar uydum diye modaya
Sarındığı gibi değil bu dönme
Derme çatma azaları takmadır
Bu düpedüz insanlıktan çıkmadır
Ananeyi töreleri yıkmadır
Büründüğü gibi değil bu dönme
Mikdatî der hem saldırır, hem vurur
Pirsink takar dudağına gem vurur
İki de bir hoşgörüden dem vurur
Barındığı gibi değil bu dönme
Mikdat Bal
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Bu dünya fanidir biliyor insan
Gerçek zuhur eder lâl olur diller
Hayaller son bulur biter emeller
Hazan rüzgarı mı şu esen yeller
Dökülüyor bir bir, ölüyor insan
Bu dünya fanidir biliyor insane!
Hak yarattı, ama şeytan anıldı
Boşa geçen ömür bitmez sanıldı
Dünya benim dedi insan yanıldı
Yok oluyor bir bir ölüyor insan
Bu dünya fanidir biliyor insan
Sırası gelince düşer dalından
Çok sevdiği halde kopar malından
Nefsine uyarak sapar yolundan
Bükülüyor bir bir,ölüyor insan
Bu dünya fanidir biliyor insan!
Sürdü bizi boştan boşa bu dünya
Yordu bizi baştan başa bu dünya
Vurdu bizi taştan taşa bu dünya
Sökülüyor bir bir ölüyor insan
Bu dünya fanidir biliyor insan!
Mikdat der dünyanın yoktur muradı
Kurulalı beri kime yaradı
Mutluluğu yanlış yerde aradı
Yıkılıyor bir bir ölüyor insan
Bu dünya fanidir biliyor insan
Mikdat Bal
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Bu dünya.
Ne sefadır ne cefadır ne vefadır bu dünya
Bir ifadır, tek vefattır bir defadır bu dünya
Hoş safadır, iltifattır, bir afattır bu dünya
Düşünerek taşınarak yaşanarak, bilinir
Hem yüceltir, hem parlatır, hem soldurur bu dünya
Hasta eder, dert doldurur, saç yoldurur bu dünya
Hem ağlatır, hem güldürür hem öldürür bu dünya
Düşünerek taşınarak yaşanarak, bilinir
Bir yalandır, boş olandır, taş türaptır, bu dünya
Doğa ölmüş, sonu gelmiş, ne haraptır, bu dünya
Geldi geçti, o bir hiçti, bir seraptır, bu dünya
Düşünerek taşınarak yaşanarak, bilinir
Mikdat Bal
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Bu dünyada sefa yok
Saçlar bir bir dökülür
Diz bağları sökülür
Belin boynun bükülür
Bu hayat caddesinde
Bu dünyada sefa yok
Bundan büyük cefa yok
Mutluluk yok vefa yok
Dünyanın maddesinde
Olacak olan olur
Ölecek olan ölür
İnsan yarın ne bulur
Değil iradesinde
İnsan iman ederse
Doğru yoldan giderse
Kurtulmuş tehlil derse
En son ifadesinde
İmanla ruhu çıksa
Günahları da çoksa
Kurtulur haram yoksa
Rızkında midesinde
Bal der zulüm olmasın
Hiç kimse ah almasın
Hesabımız kalmasın
Dünyanın ötesinde
Mikdat Bal
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Bu dünyanın yüzünden
Başım alıp, çekip gideyim dedim
Gidemedim, bu dünyanın yüzünden
Biraz istirahat edeyim dedim
Edemedim, bu dünyanın yüzündem
Derdi bitmez, aklım yetmez sır nedir?
Salsam gitmez,kuruş etmez, kur nedir?
Kolum tutmaz, bülbül ötmez kır nedir?
Ötemedim bu dünyanın yüzünden
Bir zamanlar dünya bana yâr idi
Hayallerim, ilkelerim var idi
Nereye el atsam vakit dar idi!
Güdemedim bu dünyanın yüzünden
Bir kaç tane şiir yazmış Mikdat Bal
Kendini sanmıştı Pir Sultan Abdal
Olsam olsam şairlerden bir aptal
Gidemedim bu dünyanın yüzünden
Mikdat Bal
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Bu gece uzun idi
Bu gece uzun idi
Hep keder hüzün idi
Bana son sözün idi
Uygularımı bölen
Çok incindi gururum
Başkasını bulurum
Zannet me ki de ölürüm
Meraktan var mı ölen?
Bir gariban bulacak
Dünyası mahvolacak
Benim gibi olacak
Senin yanına gelen
Senin hiç yokmuş vefan
Evde kopartın tufan
Vehme kapıldı kafan
Üzülmez bunu bilen
Düşmanlar kuyu eşer
İçine düşen şişer
Gülünç bir hale düşer
Başkalarına gülen
Bal der yanlız kalınır
Hiç uygu mu bölünür?
Elbet bir gün bulunur
Göz yaşlarını silen
Mikdat Bal
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Bu gelen Türkeş’in varisleridir
Şimşekler çakıyor dokuz ışıktan,
Bu gelen Türkeş’in varisleridir
Yediden yetmişe hatta beşikten
Bu gelen Türkeş’in varisleridir
Aşk ile mest olup koşup geliyor
Bayrağı elinde coşup geliyor
Yüreği volkandır sönmek bilmiyor
Hedefe varmadan dönmek bilmiyor
Üç hilâl gönderden inmek bilmiyor
Bu gelen Türkeş’in varisleridir
Aşk ile mest olup koşup geliyor
Bayrağı elinde coşup geliyor
Vatanın, milletin güvenci bunlar
Onurlu, şuurlu Türk genci bunlar
Doğunun batının sevinçi bunlar
Bu gelen Türkeş’in varisleridir
Aşk ile mest olup koşup geliyor
Bayrağı elinde coşup geliyor
Der Mikdatî eller kalksın duaya
Herkes sahip çıktı kutlu davaya
Koşa koşa hepsi döndü yuvaya
Bu gelen Türkeş’in varisleridir
Aşk ile mest olup koşup geliyor
Bayrağı elinde coşup geliyor
Mikdat Bal
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Bu gurbet
Kellemiz koltukta savaşıyoruz
Ne şehit ne gazi, ne cihattır bu
Cinnet sınırına yanaşıyoruz
Ne sabır,ne sebat ne inattır bu
Bu nasıl tahammül şaşırıyoruz
Vatanı anınca yaşarıyoruz
En ağır işleri başarıyoruz
Ne takat, ne kuvvet ne sıhhattir bu
Yokluğu çekeriz servet içinde
Zehiri tadarız şerbet içinde
Yaşarız gurbeti, gurbet içinde
Ne geçtik, ne seçtik ne biattır bu
Ters gitti olmadı istediğimiz
Şimdi anlaşılmaz ne dediğimiz
İstikbal adına ödediğimiz
Ne değer, ne bedel ne fiyattır bu
Mikdatî der hergün kalbim kırılır
Gurbetçiye türlü akıl verilir
İşte cehenneme burdan girilir
Ne köprü ne geçit, ne sırattır bu
Mikdat Bal
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Bu gurbet ellerde
Gönlüm hicran dolu, mahzun boynumu
Bu gurbet ellerde büktüğüm yeter
Bağrımı, döşümü bütün koynumu
Ateşle doldurup yaktığım yeter
Dertler yığın yığın,yoktur devası
Beni hasta etti gurbet havası
Tutar mı ki bilmem anne duası
Yollara hasretle baktığım yeter
Özlemim sonsuzdur, içim yaralı
Gurbetçinin nasıl olur moralı
İstemesem bile oldum buralı
Ağlayıp göz yaşı döktüğüm yeter
Düşünce yoruyor sıkıyor beni
Eritip eritip yıkıyor beni
Memleket hasreti yakıyor beni
Yoruldum el aman çektiğim yeter
Mikdat der bu hasret sihire benzer
Aldığım nefesler zehire benzer
Akan göz yaşlarım nehire benzer
Ağlaya ağlaya aktığım yeter
Mikdat Bal
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Bu gurbet ellerde arefe günü
Yine geldi çattı hasret acısı
Bu gurbet ellerde arefe günü
İnfilak ediyor barut fıçısı
Bu gurbet ellerde arefe günü
Bayrama hazırlık ne giyeceğiz
Namazdan dönünce ne yiyeceğiz
Mesajı yazarken ne diyeceğiz
Bu gurbet ellerde arefe günü
Ziyaret edecek mezarımız yok
Gidip dolaşacak pazarımız yok
Dertleri yazacak yazarımız yok
Bu gurbet ellerde arefe günü
Bayramı bekleriz buruk bir hisle
Uğraşıp dururuz kordelâ süsle
Yürekten ağlarız duyulmaz sesle
Bu gurbet ellerde arefe günü
Mikdatî, Gurbetten sizi anarız
İşte gurbet elde böyle yanarız
Mutluluk dileriz selam sunarız
Bu gurbet ellerde arefe günü
Mikdat Bal
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Bu Gurbet Ellerde Bayram Sabahı
Ağlarım ağlarım gözlerim şişer
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Memleketim yurdum aklıma düşer
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Ne anne ne baba yolları gözler
Ne kalem muktedir ne kafi sözler
Gurbetçi sılayı, soyunu özler
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Anneler hazırlar baklava börek
Bayram var bayrama hazırlık gerek
Öyle bir hasret ki dayanmaz yürek
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
En mübarek günde, hasret çekeriz
İki büklüm olup boyun bükeriz
Ateş sönsün diye yaşlar dökeriz
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Gurbet elde gurbetçiler buluşur
Vatan hasretiyle keder bölüşür
Bayrama hürmeten söyler gülüşür
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Mikdat der gurbette bayramlar böyle
Hasretiz, uzağız burda her şeyle
İrtibat kesilmiş vatanla köyle
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Mikdat Bal
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Bu gün acı haber geldi
Bu gün acı haber geldi yârimden
Artık beni anma dedi o kadar
Başım döndü kalkamadım yerimden
Aklım bana yanma dedi o kadar
Koca adam nasıl yere çakılır
Bu dertten de herşey gibi çıkılır
Gök yüzünde ayla yıldız bakılır
Ulaşmayı onma dedi o kadar
Aramadın bunun için kınandın
Bu mevsimde sevda ile sınandın
Bir çiçeğe nasıl kanıp inandın!
Bahar gelir sanma dedi o kadar
Firak yaktı mangalında kül etti
İmzalanmış mühürlenmiş pul etti
Acı gerçek umudunu zül etti
Sakın daha kanma dedi o kadar
Mikdat Bal
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Bu gün benim doğum günüm! 20-02- 1954
Yaş altmış bir işte bugün plakamı bulmuşum!
“Bize her yer Trabzon”muş izin’i hatırladım.
Rakamda da kalsa bile Trabzonlu olmuşum!
Yaşadığım hasreti ve hüzün’ü hatırladım…
Bu yalancı dünyada ben murada ermediğim,
Çaykara benim kazamdır yıllardır varmadığım,
Aramızdan ayrılıp da bir daha görmediğim.
Onlarca yaşıtlarımın yüzünü hatırladım…
Şöyle geriye bir baktım çok azdır güldüklerim
Acılardan, hafızamda kalmadı bildiklerim
Daha da çoktur belki de aklımdan sildiklerim
Ölümlerin haricinde azını hatırladım..
Uzaklardan gören, beni mutlu, mesut sanıyor
Bilemez ki, gönlüm firak ateşiyle yanıyor
Bu gün en mutlu günümken başım neden dönüyor
Yuttuğum bunca hapların dozunu hatırladım…
Gölgeleri uzun olur ikindinin ışını
Yara açıkta kalmaz ki kabuk sarar dışını
Ömrümün son demlerinde yaşıyorken kışını
Baharını ve yazını, güzünü hatırladım…
Ey Mikdadî emeklisin artık yatıp uzandın,
Ah ömür sen baştan sona, bir Kamet bir Ezan’dın
Kendime şunu sormuşum, dünyadan ne kazandın?
Lailaheillellahu sözünü hatırladım…
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Bu gün benim doğum günüm, ne mutlu
Bu gün benim doğum günüm, ne mutlu
Yaşım elli iki, geçti bu dünya
Ne karamsar, ne üzgün ne umutlu
Bir rüyaydı geldi geçti bu dünya
Ne kazandım ne kaybettim bir yana
Mikdat ölür haber gider her yana
Çok az kaldı tenim döner üryana
Cesetime kefen biçti bu dünya
Benden once nicesini öldürdü
Teker teker sinesine doldurdu
Bir hayale saçlarımı yoldurdu
Anladım ki hepten hiçti bu dünya
Mikdat Bal
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Bu günden sonra
Hayhayın gitmiş lo vayvayın kalmış
Ne işe yararsın bu günden sonra
Koca ömür bitmiş kaç ayın kalmış
Kafa mı yorarsın bu günden sonra
Bitti neşelerin bitti hazların
Bitti mevsimlerin bitti yazların
Artık bundan böyle tutmaz dizlerin
Rahat mı ararsın bu günden sonra
Yaşadın ot gibi ne şen ne şakrak
Hayatında yok ki bir beyaz yaprak
Gözünü doyurur bir avuç toprak
Hayal mi kurarsın bu günden sonra
Yatırımlar yaptın dünyaya daldın
Nice fakirlerin ahına kaldın
Moda deyip kat kat elbise aldın
Bir kefen sararsın bu günden sonra
Mikdatî der geçti Bor’un pazarı
Eyle bu dünyadan sarfı nazarı
Sana çok görürler bile mezarı
Kulliyen zarasın bu günden sonra
Mikdat Bal
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Bu günler
Fitneler karanlık geceler gibi
Dünyanın üstüne çöktü bu günler
Mazlumlar kurbanlık cüceler gibi
Zalime boynunu büktü bu günler
Durmuyor kefere zalim ve taşkın
Müslüman nüfusü milyarı aşkın
Olana bitene bakıyor şaşkın
Yaşama hakları yoktu bu günler
Bu akan kanların kimdir suçlusu
İnsanlık perişan ezer güçlüsü
Yahudi, hristiyan terör üçlüsü
Sel gibi kanları döktü bu günler
Rabbim bu millete huzuru bahşet
Rahmet et bizlere bitsin bu vahşet
Gönüllerde isyan gözlerde dehşet
Ağlayan analar çoktu bu günler
Mikdati dikkat et her şeyi deme
Hak güçlünün artık adalet küme
Kahrolsun ABD kahrolsun BM
Her eve hüzünü soktu bu günler
Mikdat Bal
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Bu hale düştük
Bu dünyanın yüzünden.
Dinimizin özünden
Kuranın her sözünden
Saptık bu hale düştük
Bizden ne istediyse
Yapmadık ne dediyse
Neyi yasak ettiyse
Yaptık bu hale düştük
Bizim herşeyi atıp,
Ehli kitabın katıp
Kültürünü tıpatıp
Kaptık bu hale düştük
Hep çekiştik, darıldık,
Silahlara sarıldık,
Birbirinden ayrıldık,
Koptuk bu hale düştük
Geldi düşman erleri,
Aldı bizim yerleri,
O kanlı pis elleri,
Öptük bu hale düştük
Alimlerin vâ’zını,
Velev ki bir azını,
Uyarı, ikazını,
Teptik bu hale düştük
Mikdat der çağlanmışız,
Ağladık, ağlanmışız
Dünya ya bağlanmışız
Taptık bu hale düştük
Mikdat Bal
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Bu hale düştük!
Yüce Allah bakmıyor şekline şemaline
Gönülleri soydular sustuk bu hale düştük
Yakışmıyor darılmak insanın cemaline
Boş şeylere sarıldık küstük bu hale düştük
Havanda su dövmüşüz sadede gelmeyerek
Zalimi alkışladık bilerek bilmeyerek
Ezildik boyun eğdik hiç bir gün gülmeyerek
Ahu figan feryatlar bastık bu hale düştük
Herkes bilgiçlik taslar bakmaz kendi işine
Bizden olmayanların takılmışız peşine
Muhtaç iken komşunun külüne ateşine
Onlarla ilişkiyi kestik bu hale düştük
Köşe dönmek ilk hedef ilme verilmez değer
Niyetler her yürekte hep bana imiş meğer
Zengine düşman olmak moda olmuşsa eğer
Muhtaca ianeyi kıstık bu hale düştük
Boş yere bir gürültü bayrak edip turbanı
Bu kadar bağırmazken bu olayda kurbanı
Sorarım bu gürültü kaynatır mı çorbanı
Küçük şeylere surat astık bu hale düştük
Bu hız frenlenmezse lastik patlar virajda
Mutabakat ne demek gerginliktir revaçta
Medyanın derdi başka reyting ile tirajda
Fırtına boran gibi estik bu hale düştük
Demokrasi adına primleri unuttuk
Hep kötü örnek verdik kerimleri unuttuk
Sevgi hoş görü diye terimleri unuttuk
Kin nefret öfkemizi kustuk bu hale düştük
Mikdat Bal
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Bu hasret
Yedi iklim yedi devlet dolaştım
Yer üstünde yer altında çalıştım
Her cefaya her eleme alıştım
Alışılmaz, dayanılmaz bu hasret
Gönlüm yara bağrım hicran doludur
Bu hasretim yerden gökten uludur
Ben ölmedim umutlarım ölüdür
Alışılmaz, dayanılmaz bu hasret
Bilmeyenler anlayamaz derdimi
Gölge olur olmaz bana yardımı
Hasret ile sayıkladım yurdumu
Alışılmaz, dayanılmaz bu hasret
Ben ülkemi severim çok canımdan
Bayrağımı hiç ayırmam yanımdam
Otuz yıldır uzağım vatanımdan
Alışılmaz, dayanılmaz bu hasret
Der Mikdatî her vakitte ordayım
Ben burdayım, hayalimde yurttayım
Diyardayım, ben dardayım, zordayım
Alışılmaz, dayanılmaz bu hasret
Mikdat Bal
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Bu hayat devam eder
Gönlüm can çekişiyor, sebebi dil yarası
Ameliyat olmalı ulaşılmaz orası
Şunu da söyleyeyim gelmiş iken sırası
Beni infaz ettiler iki celse arası
........Bu hayat devam eder, bensiz de döner dünya
........Kimine karanlıktır, kimine fener dünya
Yollar çamur olursa, seçemezsin izleri
Yapışır ya batarsın, geçemezsin düzleri
Üzerinde olunca başkasının gözleri
Yer etmiyor kafama, híç kimsenin sözleri
.......Bu hayat devam eder bensiz de döner dünya
.......Gecesi gündüzü var yanar da söner dünya
Bilmem ki sayısını arda kalan nefesim
Bu yalncı dünyada kalmadı hiç hevesim
Bazen içime doğar dizlerimi dövesim
Gelmiyor yüreğimden, hiç kendimi övesim
........ Bu hayat devam eder, bensiz de döner dünya
........Ondan uzaklaştıkça sırtıma biner dünya
Elimizde mi sanki bu dünyayı terketmek
Ne ölüm iksirini bulup cana zerketmek
Fani olduğumuzu ne güzeldir farketmek
Sevmek sevişmek güzel, olmasaydı çarketmek
……. Bu hayat devam eder, bensiz de döner dünya
..........Zalime cennet olur, zayıfı yener dünya
Mikdatî dilim yandı, içim yandığı kadar
Ama zayıf değilim eller sandığı kadar
Tahammul ediyorum gönlüm kandığı kadar
Kalbim yerinde dönmez, başım döndüğü kadar
....... Bu hayat devam eder, bensiz de döner dünya
........Biter bu fırtınalar, mutlaka diner dünya
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu hayat..Şematik
Bu hayat........azizdir.........olsun.............bir nefes
Azizdir...........yaşanır........ancak............bir heves
Olsun...........ancak...........dünya, bize.....bir kafes
Bir nefes.......bir heves......bir kafes.......olsun!
Kafire............cennettir......değil............bir kodes
Cennettir.......dememiz......bize.............çok abes
Değil.............bize.............göre, kısa....bir adres
Bir kodes.......çok abes.......bir adres.......olsun!
Tevhitse.........son kelam.....öyle............hoş bir ses
Son kelam......mükemmel....olsa............ne enfes
Öyle...............olsa..............ölüm olur.....mukaddes
Hoş bir ses......ne enfes.......mukaddes....olsun!
Mikdat Bal
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Bu insanlar neden hala uyuyor
Bu insanlar neden hala uyuyor
Kuşluk geçti güneş zavale geldi
Bu bitkinlik bizi derde koyuyor
Dünya kaydı her şey ihmale geldi
Kitabımız vardır ondan ne kaptık
Sözde müslümanız hep yoldan saptık
Kan ağlıyor orta doğu ne yaptık
Elin oğlu kalkıp iğfale geldi
Kendi içimizde birlik mi kurduk?
Silahlandık ama biz bizi vurduk
Uğraştık fuzuli, çekiştik durduk
Artık her şeyimiz ihmale geldi
Mikdat der gafletten neden bıkan yok?
Çok okumuş var da adam çıkan yok
Arazi erozyon oldu bakan yok
Yıllık buğdayımız ithalle geldi
Mikdat Bal
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Bu kadar
O kadar hasretim anlayışına
Sorduğum çokmudur, zor mu bukadar?
Bir mana veremem yanlayışına
Bu naciz bedenim hor mu bukadar?
Beni anlayacak yâr arıyorum
Adını anarken sararıyorum
Bu katı duruştan kararıyorum
Bitanem gözlerin kör mü bukadar?
Bilirsin ben seni severim gayet
Nazı at inata etme riayet
Aşık maşukunu sevmese şayet
Bu sevda insana kor mu bukadar?
Hâlâ kararını veremedin mi?
İnatın sonuna eremedin mi?
Beni her cihette göremedin mi?
Ufkun mu karardı, mor mu bukadar?
Mikdat Bal
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Bu kadar basit mi?
Denizin dışında balık yaşar mı?
Ummana susadım suya sal beni
Bu kadar bir ihsan seni aşar mı
O halde çektirme taşa çal beni
Her sözü unuttun bana verdiğin
Yetmedi mi halâ beni kırdığın
Çekilmez bu kadar uzak durduğun
Ya gel öldür beni, ya gel al beni
Dinle niyazımı, dinle çağrımı
Yıkma umudumu, yakma bağrımı
Bu senin yaptığın söyle doğru mu?
Ya bana sahip çık, ya da sil beni
Sevmemişim asla başka birini
Hiç kimse alamaz senin yerini
Seviyorsan hâlâ göster serini
Yerimi bilirsin gel de bul beni
Deva ol, derdimin sensin çaresi
Bu kadar basit mi aşkın töresi
Sevgimden kalbinde varsa zerresi
Dön gel bekliyorum öyle bil beni
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/75/www_antoloji_com_545675_647.MP3'>
........Okuyan Mustafa EREN........
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Bu kadar iş gücü
Bu kadar iş gücü bu kadar millet
Yatarak mı yükselecek Türkiye?
Kremalı bisküvit naneli çiklet
Satarak mı yükselecek Türkiye?
Her şey hemen hemen ithal oluyor
Yabancı ne varsa yurda doluyor
Bütün öz kaynaklar ihmal oluyor
Atarak mı yükselecek Türkiye?
Ne makine bizim, ne yedek parça!
Ne verdik ipotek açılan borca?
Yarın Allah Kerim, sen bu gün harca!
Batarak mı yükselecek Türkiye?
İMF oynuyor her gün bizlerle
Yüzümüze güler hain gözlerle
Birbirini itham eden sözlerle
Çatarak mı yükselecek Türkiye?
Kendin ye torunun öder hesabı
Nasılsa açılmış böyle bir kapı
AB’nin bizlere sunduğu hapı
Yutarak mı yükselecek Türkiye
Yeni borçlar yapıp, bir borç bitmeden
Bu da faiz borçlarına yetmeden
On iki ay oruç iftar etmeden
Tutarak mı yükselecek Türkiye?
Mikdat der suçlular kaçar ikrardan
Kimse emin değil bu iktidardan
Çorbanın suyuna suyu tekradan
Katarak mı yükselecek Türkiye?
Mikdat Bal
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Bu kadar karamsar olmamalıyız M.Ç.Çetinkaya ya selamla
Bu kadar karamsar olmamalıyız
Bü dünya da saygı vardır sayarsan
Hakikatten geri kalmamalıyız
O yol da mevcuddur vardır uyarsan
Kumara içkiye, inanan dalmaz
Haramı bilenler, bunlardan almaz
Ben adamım diyen, demekle olmaz
Bunda bir eksiklik vardır duyarsan
Mizan doğru, ama kefeye bakma
Kabeye dön direkt, Küfeye bakma
Mutfağın önemli büfeye bak ma
Dünya da halaller,vardır doyarsan
Mu’minler kardeştir bilirsen eğer
Allah’ın sözüne verirsen değer
Mu’min teslim olur boynunu eğer
Yolun suçu nedir, kendin cayarsan
Mikdat der son elçi peygamberimiz
Sünnetine uyar hangi birimiz
Kur’andan sünnetten yok haberimiz
İyi hasletler de vardır uyarsan
Mikdat Bal
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Bu kadar olur!
(Uslübumu sorgulayan birine cevaptır o kendi bilir)
Bilmediğim tatmadığım bir şeyi
Yazarsam bu kadar olur arkadaş
Hiç tatmadım zevku sefa neşeyi
Kızarsam bu kadar olur arkadaş
Üç beş satır yazdım şair dediler
Bir umman bir deniz nehir dediler
Bazısı sözleri zehir dediler
Üzersem bu kadar olur arkadaş
Herkesin ayrıdır ağız tatları
Taş atarım ama vermem adları
Yüzlerine vurup kaba hatları
Çizersem bu kadar olur arkadaş
Duydum da anlamam sözün özünden
Yazarım hasretten dertten hüzünden
Hayattan dünyadan gurbet yüzünden
Bezersem bu kadar olur arkadaş
Mikdatî der farkındayım halimin
Bir olmaz mevkısı cahil alimin
Hollandadan asabını zalimin
Bozarsam bu kadar olur arkadaş
Mikdat Bal
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Bu kişi - Muhattabına....
Kimini tart eder kimini kovar
Çalışmaz beynini yorar bu kişi
Mübarek sanki bir ülkücüsavar
Kalması davaya zarar bu kişi
Bitti artık bitti kalan hayalet
Olur mu bu kadar gaflet delalet
Bizi kendisine edemez alet
Her gün gönlümüzü kırar bu kişi
Ne yazık ki onu erkek sandıydık
“Erkek, ürkek” dermiş ona kandıydık
Evlatlık gidince çok utandıydık
Şimdi başka baba arar bu kişi
Konuştuğu zaman bilmiyor lafı
Genel af demesi ufak bir gafı
Daha kim güvenir böyle bir safı
Apo’yla hükümet kurar bu kişi
Genel seçim dedi ipleri gerdi
Demek meclis ona yanlış bir yerdi
Ektiğimiz gülü başkası derdi
Duruşunda olmaz karar bu kişi
Mikdatî’yim artık bence ölmüştür
Melekler üzüldü şeytan gülmüştür
Yeter sabrettiğim içim dolmuştur
Bir bakın kimleri sarar bu kişi
Mikdat Bal
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Bu medya
Reklam: “bosh”
Haber: “Bush”
Değil hoş
Bu medya
Aşırır,
Pişirir,
Şişirir.
Bu medya
Yok eder,
Çok eder
“Şok” eder
Bu medya
Talan der,
Çalan der,
Yalan der
Bu medya
Bastırır,
Susturur,
Küstürür.
Bu medya
Yazıyor,
Bozuyor,
Üzüyor.
Bu medya
Saldırır,
Yıldırır,
Çıldırır
Bu medya
Yarışır,
Karışır,
Kırışır.
Bu medya
Bedensel,
Eş cinsel,
Ne dinsel.
Bu medya
Ne sizden,
Ne bizden,
Merkezden.
Bu medya
Mikdat Bal
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Bu medyadan ne beklenir?
Her şey sahte öz kalmadı
Söylenecek söz kalmadı
Utanacak yüz kalmadı
Bu medyadan ne beklenir?
Yalan yanlış informasyon
Açtım baktım televizyon
Oldu bir kanalizasyon
Bu medyadan ne beklenir?
Dili bizden,dini kafir
Bu kargalar kime sefir?
Bir çoğunda ahlak sıfır
Bu medyadan ne beklenir?
Başlarken bizden göründü
Hani Türklük kültüründü
Dehşet,vahşet her görüntü
Bu medyadan ne beklenir?
Mikdat der ki yağ yakamam
Bu programlara bakamam
Kontrolsüz eve sokamam
Bu medyadan ne beklenir.
Mikdat Bal
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Bu merkep
Güdülmez gidilmez yola girilmez
Yola girse zaten mola verilmez
Bu merkep çok inat boşa yerilmez
Yalanı dolanı pilanı çoktur
Bu merkep kolanı palanı yoktur
Maharetleri çok sayayım daha
Altı üstü merkep kalkar mı şaha
Ne de bereketli girdiği saha
Çalanı, talanı olanı çoktur
Bu merkep kolanı palanı yoktur
İnatı sürekli herkesi üzer
Fırsat elindeyken ezer de ezer
Etrafında çakal tilkiler gezer
Yılanı, alanı, bulanı çoktur
Bu merkep kolanı palanı yoktur
Mikdat der ki fazla kafanı yorma
İnat etmiş gitmez üstüne varma
Bahcivan acemi, güllerden sorma
Yolanı, solanı, kalanı çoktur
Bu merkep kolanı palanı yoktur
Mikdat Bal
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Bu meydan boş değildir
Bu meydan boş değildir, biz varız çiğnetmeyiz
Bir kaç tane kargaya hele hiç pes etmeyiz
Vakti geldiği zaman, olur olmaz ötmeyiz
Onların suratına tükürmek bir zahmettir
Hoşlarına da gider, onlar için rahmettir
Göz göre Kıbrıs gitti, sıra soykırımında
Ecdadım yargılandı, bir sanık durumunda
Ben böyle fikirlerin, böylesi yorumunda
İçine tükürüşüm, benim için zahmettir
Onlar bundan hoşlanır, onlar için rahmettir
Memleket adım adım, kayıyor kaymaktadır
Misyonerler sinsice dinini yaymaktadır
Bir taraftan rantçılar, ülkeyi soymaktadır
Tükür,bir daha tükür, ancak boşa zahmettir
Onlar bundan hoşlanır, onlar için rahmettir
Ne oldu böyle bize, uysal olduk bir anda
Aydınlar ki sustular, gizli bir sır var bunda
Dış mihraklar durmuyor, iç düşmanlar bir yanda
Bunların suratına, tükürmek bir zahmettir
Onlar bunu istiyor, onlar için rahmettir
Sövene misli ile sövmek caiz o kadar
Eşek inat ederse, dövmek caiz o kadar
Bu yolda caht edeni övmek caiz o kadar
Tükürmek bizim için, hem ayıp hem zahmettir
Çünkü faydası olmaz, onlar için rahmettir
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Bu millet iyi bilir
Siyasinin farklarını
Kızanları iyi bilir
Demokrasi çarklarını
Bozanları iyi bilir
Makam için satılanı
Her fitneye katılanı
İşi bitip atılanı
Azanları iyi bilir
Atasını dedesini
Soyu sopu çetesini
Kütüğünü fidesini
Uzanları iyi bilir
Kışkırtarak kurumları
Değiştirip yorumları
Zalimane durumları
Mizanları iyi bilir
Dezgahında fitne dokur
Dedikleri çakır çukur
Aynı şeyi tekrar okur
Yazanları iyi bilir
Söyler halkı uyusuna
Sesler hayal duyusuna
Düşmüş mazot kuyusuna
Sazanları iyi bilir
Neron’unu Sezar’ını
Yakıp şehri pazarını
Onun bunun mezarını
Kazanları iyi bilir
Adam değil, cudam gibi
Rol yaparken adam gibi
Hep kıvırır madam gibi
Suzan’ları iyi bilir
Mikdat Bal
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Bu millet uyuyor koyuna benzer
Bu millet uyuyor koyuna benzer
Ne hallere düştük, ne olacağız! .
Özenti çocuksu oyuna benzer
Ne hallere düştük, ne olacağız! .
Kanıyor yalana göz göre göre
Bozuldu ahlakı bozuldu töre
Ne ideal kaldı ne de mefkûre
Ne hallere düştük, ne olacağız!
Nice şehit düşer millet görüyor
Aval aval bakıp şaşıp duruyor
Başka biri için kalkıp yürüyor
Ne hallere düştük, ne olacağız!
Gereken tedbiri alamadık biz
Şu teröre çare bulamadık biz
El açmaktan yumruk olamadık biz
Ne hallere düştük, ne olacağız!
Mikdat Bal
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Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Yakacak yıkacak öldüreceksin
Gece baskınıyla saldıracaksın
Kalanları hapse dolduracaksın
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
İtlerin hapiste verir şokları
Nasıl tefsir olur insan hakları
Anlatta bilelim bilmez çokları
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Düğün evlerine bomba yağdırdın
Bebekleri kan içinde boğdurdun
Ölüleri dozerlerle yığdırdın
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Ateş yağdırdınız gözlerde dehşet
Yüz binlerce ölü almıyor meşhet
Kanları dondurur salınan vahşet
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Kendince dünyayı yıldırıyorsun
Bunu da açıkça bildiriyorsun
Vicdandan yoksunsun çıldırıyorsun
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Zulmünle dağları inletsen bile
Baskıyla sözünü dinletsen bile
Utanmadan çıkıp anlatsan bile.
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Uşakların seni bir gün satacak
Güvenme mülküne elbet batacak
İnsanlık birleşip size çatacak
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Zevalin yakındır kesilir ardın
Bir ahtapot gibi her yanı sardın
Hangi hakla kalkıp İrak’a vardın?
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Gaddarca dünyayı kana buladın
Karşı gelenlere haber yolladın
Barışı diline nasıl doladın?
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Bağımsız ülkeyi işgal ettiniz
Nice bayanları iğfal ettiniz
Ahlaktan ne varsa ihmal ettiniz
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
Bombalar yağdırır her gün uçaklar
Havalarda uçar kollar bacaklar
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Ölmüş bir bebeği ana kucaklar
Bu mu demokrasi, Mister bay başkan?
.
.
.
.
.
.
.<embed src='http://www.ravdanet.com/manset/kimsenin_sesi_cikmayacak.wmv'>
.
.
.
.
.
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Bu mudur vefa?
Seni canım gibi sevdiğim halde
Bırakıp gitmişsin bu muydu vefa?
El üstünde tutup övdüğüm halde
Sen yere atmışsın bu mudur vefa
Neler çattık neler neler görmüştük
İğne deliğine bile girmiştik
Hani ölünceye dek söz vermiştik
Ne diye satmışsın bu mudur vefa?
Böyle işe nasıl tenezzül ettin
Bir tanem diyordun şimdi zül ettin
Gidişinle beni yakıp kül ettin
Dertlere itmişsin bu mudur vefa?
Bir zaman gönlünde konuk ben oldum
Vefasız sen iken tanık ben oldum
Suçlu sen güçlü sen sanık ben oldum
Hem bana çatmışsın bu mudur vefa?
Der Mikdati bunu hiç etmedim hak
Reva mıdır bana yüreğimi yak
Şöyle bir düşün de vicdanına bak
Bana ne etmişsin bu mudur vefa?
Mikdat Bal
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Bu nasıl bir yaratık?
.......... <embed src='http://www.clocklink.com/clocks/0032-white.swf?
TimeZone=Russia_Abakan&' width='130' height='130' wmode='transparent'
type='application/x-shockwave-flash'>
Duyduğuna duyarsız gördüklerine âmâ
Bakar ama görmüyor, bu nasıl bir yaratık?
Tehlikeli anlarda başını sokar kuma
Kendi yere girmiyor, bu nasıl bir yaratık?
Eşinir çukurlarda çürük dallara konar
Zalimi alkışlarken mazlumu kalkıp kınar
Bütün dünya düşmanken dostum diyene kanar
Esrarına ermiyor, bu nasıl bir yaratık?
Ağzı var dili yoktur ketum kalır ses etmez
Bencilliğe yeniktir kabul edip pes etmez
Akıl edip düşünmez, duygulanmaz, hissetmez
Kafasını yormuyor, bu nasıl bir yaratık?
Ya yolsuzluk, ya rüşvet, ya da bir yerden çalma
Savurkan mirasyedi herşey dededen kalma
Ahkam keser habire bilgi kulaktan dolma
Bir bilene sormuyor, bu nasıl bir yaratık?
Uyudu uzun zaman bütün bir asır olmuş
İlerlemek ne gezer işleri kısır olmuş
Biçare zavallıdır nefsine esir olmuş
Zincirini kırmıyor, bu nasıl bir yaratık?
Cayar iki adımda ifa etmez andını
İçi dışı başkadır bilemezsin fendini
Alemi araştırır unutarak kendini
Ona dili varmıyor, bu nasıl bir yaratık?
Uygar denen dünyada oluk oluk kan akar
Yanıbaşında patlar o bön bön topa bakar
Ruhu yok ilgilensin düştüğü yeri yakar
Çünkü onu vurmuyor, bu nasıl bir yaratık?
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Bu nasıl duyarsızlık
Gurbet elde yaşamak ne kadar da zor imiş
Huzurlu bir şekilde burda kalamıyorum
Duydum ki memleketi, yönetenler kör imiş
Oraya da dönmeyi göze alamıyorum
Dış kalıbı insan da içerden çürüyenler
Ne demek istiyorlar sokakta ürüyenler
Şehit verdiğimizde nerede yürüyenler?
Bu nasıl duyarsızlık, cevap bulamıyorum
Mikdat Bal
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Bu nasıl siyasetçi? .. Muhataplarına! ! !
Kendine güveni yok
Bu nasıl siyasetçi?
Seveni öveni yok
Bu nasıl siyasetçi?
Kim ne etsin sakarı
Kalmamış ki vakarı
Öne geçmiş çıkarı
Bu nasıl siyasetçi?
Hak hak der şak şak eder
Ak ak der cak cak eder
Bak bak der lak lak eder
Bu nasıl siyasetçi?
Hepsi aynı batından
Utanıyor adından
İnmiş kendi atından
Bu nasıl siyasetçi?
Değil kendine buyruk
Kâh baş olur kâh kuyruk
Sanki bir başka uyruk
Bu nasıl siyasetçi?
Elma, armuttan pekmez
Benim iştahım çekmez
Bir ağaç bile dikmez
Bu nasıl siyasetçi?
Kabullenerek tuşu
Artık uçmuyor kuşu
Bakın şu başı boşu
Bu nasıl siyasetçi?
Konuşur abuk subuk
Ağzından çıkar köpük
İş yapar halktan kopuk
Bu nasıl siyasetçi?
Dünya görüşü madde
Menfaat için lehte
Başka her şeyi sahte
Bu nasıl siyasetçi?
Mikdat Bal
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Bu ne bicim hasret
Bu ne bicim hasret bir türlü bitmez!
Uzadıkça gurbet büyüyor anam
Ayrıldığım her şey aklımdan gitmez
Ah dedikçe herkes duyuyor anam
Her yolu denedim, geleyim diye
Kendi vatanımda öleyim diye
Nefsime, neslime köleyim diye
Çaresizlik bana koyuyor anam
Ne olur insanlar halimden bilse
Kim ağlar garibi gurbette ölse
Oğlun yılda bir ay tatile gelse
Sanma ki sılaya doyuyor anam
Çekilir mi bunca gönül darlığı
Çok görmeyin bana bir mezarlığı
Geçici, yalandır dünya varlığı
Bazen gözümüzü boyuyor anam
Mikdati ağladık, artık körleştik
Evllat torun dedik burda yerleştik
Bir kaç hane olduk, sanma birleştik
Büyüyen yanımdan tüyüyor anam
Mikdat Bal
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Bu ne biçim hak aramak murai!
Hakkı bilmez, hak yiyor hak arıyor
Bu ne bicim hak aramak, murai!
Her tarafı karartıyor ak diyor
Bu ne biçim hak aramak, murai!
Sabahtan akşama okey peşinde
Evinde partiyi kurmuş eşin de
Çalışmadan hak arama düşünde
Bu ne biçim hak aramak, murai!
Toplantınız kahve köşelerinde
Umut mu var bilet gişelerinde
Şeytan uyur rakı şişelerinde
Bu ne biçim hak aramak, murai!
Kalpazana çanak tutar ellerin
Her baharda sahte açar güllerin
Zevzekliğe birebirdir dillerin
Bu ne biçim hak aramak, murai!
Mikdatım dinle gel bak senin işin
Tembel tembel yatmak, zenginlik düşün
Yazın dolaşırsın, üşürsün kışın
Bu ne bicim hak aramak, murai!
Mikdat Bal
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Bu ne haldir?
Derdim yokken dert eylerim
Atıyorum bu ne haldir?
Boş söylerim, sert söylerim
Çatıyorum bu ne haldir?
Boş kelamlar ham hum gibi
Akıyorum ben kum gibi
Yanıyorum bir mum gibi
Bitiyorum bu ne haldir?
Kovaladım dünya kaçmış
Takat bitti benden geçmiş
Sanki toprak ağzın açmış
Batıyorum bu ne haldir?
Mahkemem var ben bir sanık
Bu sayede bağrım yanık
Ne uyurum ne uyanık
Yatıyorum bu ne haldir?
Ben ne yazar ne okurum
Yol engebe ya uçurum!
Günden güne cürme cürüm
Katıyorum bu ne haldir?
Hazırlandım uzun yola
Daha minnet etmem kula
Bu dünyayı iki pula
Satıyorum bu ne haldir?
Mechul denen yöne doğru
Adım adım öne doğru
Bundan gayri sona doğru
Gidiyorum bu ne haldir?
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu ne tutum, bu ne hâl?
Bu ne tutum, bu ne hâl?
Gidişat yüzkarası
Yok olmamız ihtimal
İki nefes arası
Yanlış ülkede miyiz?
Türkiye mi burası?
Medyanın tahribi çok
Deva bulmaz yarası
Figüranlar sahnede
Alemin maskarası
Kontrosüz lakırdılar
Fırlatır farfarası
Özgürlük var kimseyi
İlgilemez orası!
Maneviyata hucüm
Her geldikçe sırası
Bu mudur bu ülkede
Yaşamanın kirası?
Nerede müdahiller
Yok mu bunun şürası?
Ya Hak desin ya sussun
Hayvanlar orkestrası
Bize ne Mikel Jackson
Bize ne Sinatrası
Dünya güzeli imiş
Şilinin Barbarası
Kahraman gösterilir
Sokağın zamparası
Loto, toto yarışma
At yarışı kurası
Ümit gariban aşı
Kırılır kumbarası
Yatırılır kumara
Varsa birkaç lirası
Elbette tutturamaz
Alır ona sarası
Böyle boş hayallere
Gider ekmek parası
Eli boş eve döner
Kalmadı sigarası
Hanım ses çıkarırsa
Artık yandı çırası
Yaklaşır bir muhabir
Elinde kamerası
Kurbanını etkiler
Ustaca manevrası
Ben senden yanayım der
Bol olur palavrası
O bu işin uzmanı
Hazırdır kadavrası
Kadının sesi mi ne?
Enayiler havrası....
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu nurlu caddeyi bul yeter sana
Umítvar ol kardeş kesme umudu
Rabbin rahmetini bil yeter sana
İsyanı terkeyle, aşma hududu
Beş vakit namazı kıl yeter sana
Harama elini sakın uzatma
Yatsı namazını kılmadan yatma
Anlamam diyerek kenara atma
Eline Kur’anı al yeter sana
Kur’anı Kerimi oku mealden
Zamanla bir farkın olmaz bülbülden
Mescitlere uğra geldikçe elden
Hele Cuma günü gel yeter sana
Alah’tan sor bir şey sorduğun zaman
Onun divanına durduğun zaman
Ağlayan bir yetim gördüğün zaman
Gözünün yaşını sil yeter sana
Bu dünya malında yok fazla değer
Hepsi geçiciymiş faniymiş meğer
Rahmetle anılmak istersen eğer
Sadece bir tatlı dil yeter sana
Allah rızasını şundadır bulmak;
Anneye babaya saygılı olmak
Basittir annenin gönlünü almak
Tatlı tebessümle, gül yeter sana
Mikdatî, Dinimiz müjdeyle dolu
Allah yanındadır, anınca kulu
Cennete ulaşır, nurani yolu
Bu nurlu caddeyi bul yeter sana
Mikdat Bal
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Bu odundan bir şey çıkmaz vadandaş!
Ne
Bu
Ne
Bu

ters tavan oldu ne sandık çıktı
odundan bir şey çıkmaz vadandaş!
atan üzüldü, ne bulan yaktı
bizim sobayı yakmaz, vadandaş!

O gelince başlamıştı imsakın
Ne güneşler battı, iftardır hakkın
Vaatlere kanma, inanma sakın
Yalan söylemekten bıkmaz, vadandaş!
Milleti yalanla uyutmak var ya!
Zalimlerden yana yön tutmak var ya!
Nemelazım deyip yan yatmak var ya!
Bizi başka bir şey yıkmaz, vadandaş!
Vakit geçmiş değil, kül olup yanma!
Artık bundan böyle bir daha kanma!
Zikri fikri belli değişti sanma!
Dereler yokuşa akmaz vadandaş!
Methedenler derler iyi kişidir
Derler ki Fatihin dengi, eşidir
Kişinin aynası bil ki işidir
Ayrık otu güzel kokmaz vadandaş!
Bal der anlayana sivri sinek saz
Yazdıklarım doğru, buda bile az
İster nasıhat et, ister hiciv yaz
Senin sözlerine bakmaz vadandaş!
Mikdat Bal
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Bu sabah ilk sefer gülerek kalktım
Bu sabah ilk sefer gülerek kalktım
Her şeyden teselli alır gibiydim
Sıhhatin kadrini bilerek kalktım
Şükrün kıymetini bilir gibiydim
Allah’ın ihsanı ne kadar engin
Nice nimet gördüm yok benden zengin
Dedimki kendime yok senin dengin
Ruhum tertemizdi bilür gibiydim
Bunu daha önce düşünsem keşke
Gönlümü kaptırdım ilahi aşka
Her şey geçicidir imandan başka
Dünya hevesinde ölür gibiydim
Dünyaya üzülmek ne büyük cinnet
Aldığım her nefes canıma minnet
Yaşamaya değer bu dünya cennet
Cennet bahçesinde kalır gibiydim
İlahi meşrepten içerek kandım
Ya Bismillah deyip Allah’ı andım
Birazcık tefekkür kendime döndüm
Ebedi huzuru bulur gibiydim
Düşündükçe insan anlar aslını
Bu dünya aldadır insan neslini
Keşfettim sonunda gaflet faslını
Nihayet kendime gelir gibiydim
Mikdat Bal
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Bu sabah Tuncay Akdeniz'in ' Dün Gece ' şiirine nazıre
Okudum dostumun intizarını
Gönlüm karanlıkta kaldı bu sabah
Duyunca feryadı ah-u zarını
Beni hüzünlere saldı bu sabah
Gönlünde sevdanın nakışı vardı
Semalara dönüp bakışı vardı
Sözleriyle canı yakışı vardı
İçimden neş’emi aldı bu sabah
Dertlerini yazıp bize sayınca
Haklı olabilir kendi payınca
Ama ben bir dostum onu duyunca
Tehlike çanları çaldı bu sabah
Gözlerim yaşardı içim vah dedi
Sana umut yoktur bu sabah dedi
Dostum ilenirken gönlüm ah dedi
Keder deryasına daldı bu sabah
Mikdatî her şeyin vardır hikmeti
Onun çektiğini kimse çekmedi
Hala ayaktadır boyun bükmedi
Tuncay’a ağlayan BAL’dı bu sabah
Mikdat Bal
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Bu Sanadır Sanal Mikrop! !
Bu gün bayram bu vesileyel hepinizin bayramını kutlarım ancak Mikropun
biri hariç,
Aylardır bana ve arkadaşlarıma musallat olan bir Mikrop var şiirlerimize kendince kendi
gibi düşük puan vermekle hasar edeceğini sanarak her astığım şiire mutlaka bir puanı
var, halbuki onun verdiği tek puanı telafi etmek için arkadaşlar arkasından daha çok
puan vererek verdiği hasarı düzeltiyorlar, vah zavallı kötülük yapayım derken iyilik
ediyor, gerçi onun verdiği puan şiirimin ne değerini artırır ne de azaltır ama bunun
yaptığı sümüklüktür mide bulandırıyor, bayram günü bile mesaide bıktım bu ne idüğü
belirsiz sanal mikroptan ona bir taşlama yazdım bakalım kendine ne puan verecek
bu.......
Başkasını kıskanır, şerefini kıskanmaz
Bitsin, bitsin şerefsiz, yazık derim zavallı
Abone miyim sana, ulan yüzsüz utanmaz
Karekterin alçaksa yanana yazık olur
Eğer eksik görmüşsen, yorumunu yaz sana
Senin bu hareketin dokunur her insana
Yazık emeklerine, yazıklar olsun sana
Emeğin zayi yazı kanana yazık olur
Senden ne beklenir ki sinek pisliğe konar
Ne bicim mahlükatsın adamın kanı donar
Ne idüği belirsiz herkes ananı anar
Kem gözü kanlı iri sanana yazık olur
Kimseyi çekemezsin, kimseyi göremezsin
Bu yüzle insanların içine giremezsin
Sanal bir kafestesin, adını veremezsin
Kümesi pis e tipi sanana yazık olur
Mikdat Bal
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Bu sefer sevinçten yaşlar dökülsün
Bunca elem ateş olur kor olur
Azına dayanmak bile zor olur
Gözyaşı tuzundan gözler kör olur
Kör etme gel artık gözlerim gülsün
Bu sefer sevinçten yaşlar dökülsün
Uzaktan seyretme içten yanışı
Cehennemin bile vardır sönüşü
Her gidişin olsun geri dönüşü
Zor etme gel artık gözlerim gülsün
Bu sefer sevinçten yaşlar dökülsün
Bilirsin ben sana yandım tüterek
Yanan ateşime üf püf ederek
Bırakıp da beni çekip giderek
Kor etme gel artık gözlerim gülsün
Bu sefer sevinçten yaşlar dökülsün
Ne edeyim diye elleri çıpıp
Önemsizmiş gibi gözleri kırpıp
Fışkırtıp ateşi küllerim serpip
Nâr etme gel artık gözlerim gülsün
Bu sefer sevinçten yaşlar dökülsün
Çektiğim ıztırap ölümden beter
Sana da bana da bu hasret yeter
Gönlünü açarsan bu sorun biter
Dar etme gel artık gözlerim gülsün
Bu sefer sevinçten yaşlar dökülsün
Mikdat Bal
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Bu sevda
Nice canlar verdik bitmedi hala
Taptaze dipdiri yaşar bu sevda
Yediden yetmişe çoğu müptela
Bayrağı elinde koşar bu sevda
Mevcut yaraları sarana kadar
El ele hedefe varana kadar
Koşar adımlarla Turana kadar
Bütün hudutları aşar bu sevda
Yüksekte tutarak milli şuuru
Gönlümüze ışık İslamın nuru
Tanımadan hiç bir engeli suru
Yıkarak bendini aşar bu sevda
Mikdatî bu bayrak yere inmeden
Koşarız bu yolda geri dönmeden
İçerden içerden yanıp sönmeden
Ölmüyor yaşıyor çoşar bu sevda
Mikdat Bal
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Bu seven neyi sever?
Sevenler sevdiğini
Severken gülü över
Gülü dalı bülbülü,
Bu seven neyi sever?
Kişi sevdalı iken,
Ona ne gülle diken
Neden onlara döner,
Onlar mı acı çeken?
Gülü yâre benzet te,
Benzetme güle yâri
Gülün dikeni olur
Dikensin söyle bari!
Bülbül uçar gül solar,
Diken ise kanatır
Bu gözle bakılan aşk,
Yok olmaktan yanadır!
Fuzuli, faydasızdır,
Yârden başka andığın
Seni yârinden eder,
Yaklaştırır sandığın!
Mikdat Bal
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Bu sevgi, sevgi değil! .
Kesinkes sevmek lazım tereddütte yok hayır
Kalbinde şüphe varsa Bu sevgi, sevgi değil!
O engin yüreğinde başkasına yer ayır!
Eğer o gönül darsa, Bu sevgi, sevgi değil!
Cahiliye dönemi sözleri duyar isen!
Mahalle baskısıyla bunlara uyar isen!
Kazak mazak sözünü erkeklik sayar isen!
Kılıbık olmak ar’sa Bu sevgi, sevgi değil!
Çalkalanıp durursun yayık olduğun kadar!
Etrafını sezersin ayık olduğun kadar!
Seni severler elbet layık olduğun kadar!
Tek mes'ûl sence yârsa Bu sevgi, sevgi değil!
Gönül pencereni aç ayrıca da tekrar et
Mimiklerle yetinme izhar et, aşikar et
Hâl ve tavrın yanında dilin ile ikrar et
Bu durum eğer sırsa, Bu sevgi, sevgi değil!
Sabrın engin olacak cefakâr olacaksın!
Özün sözün bir olup, vefakâr olacaksın!
Bencilliği terk edip, fedakâr olacaksın
Serdengeçtilik zorsa, Bu sevgi, sevgi değil!
Mikdadi, sevgi ancak yakar, yakar pişirir
Bazen dağı deldirir, bazen dağdan aşırır
İnsanı mecnun eder Sevda çöle düşürür
Elde avuçta korsa Bu sevgi, sevgi değil!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Bu şiir de senin için
Yazdım dağa taşa kurda
Bu şiir de senin için
Andım seni orda burda
Bu şiir de senin için
Şiirin her sırasında
Orasında burasında
Satırların arasında
Bu şiir de senin için
Tek emelim arzum sensin
Gönlüm hicran özrüm sensin
Davranışım, tarzım sensin
Bu şiir de senin için
Kalbim sana esir gelir
Sensiz bir gün asır gelir
Hece hece nesir gelir
Bu şiir de senin için
Vefa umdum cefa buldum
Çöle düştüm sefa buldum
Ağlamada şifa buldum
Bu şiir de senin için
Ateşten bir gömlektir aşk
Bu uğurda ölmektir aşk
Sevmek nedir bilmektir aşk
Bu şiir de senin için
Anlatmaya diller aciz
Sevda baki sözler naçiz
İşte yazdım hazin, veciz
Bu şiir de senin için
Mikdat Bal
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Bu tabanlar nice çarık eskitti
Bu tabanlar nice çarık eskitti
Neler çektim bu kafanın yüzünden
Nereye tuttuysam işim ters gitti
Bezdim bıktım bu kafanın yüzünden
Çektiklerim yüreğimi dağlattı
Kör eyledi zalimlere bağlattı
Dost sandığım çoğu beni ağlattı
Çok yaş döktüm bu kafanın yüzünden
İki yüzlü yüzsüzlerden bin beter
Sana güler ama kalpte kin güder
Riyakarda madde için din gider
Yanlış baktım bu kafanın yüzünden
Maske ile bana kanca taktılar
Gafletimden boğazımı sıktılar
Adam sandıklarım “madam” çıktılar
Hep bön çıktım bu kafanın yüzünden
Mikdat’ım ben gönlüm harap çok gördüm
Ne kafamı çalıştırdım ne yordum
İyi adam müslümandır diyordum
Çok borç taktım bu kafanın yüzünden
Mikdat Bal
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Bu taraf tutmanız acaba nedir? Hüseyin Gümüş'ün Şiirinin Pasif hale
gelmesine
Nazım Hikmet şair, bu bir gerçektir
Hüseyin Gümüş bey, acaba nedir?
Görüşünüz yanlış, tersten merçektir
Bu taraf tutmanız acaba nedir?
Hani sansür yoktu, karşı idiniz
Herkesin Türküsü, marşı idiniz
Şairlere pazar, çarşı idiniz
Şiirleri silip, atmanız nedir?
Kolay mı yetişir, şair ya ozan
Falancı tamam da, falana yazan
Nasıl bir tutum bu, nasıl bir nizam!
Şaire alenen çatmanız nedir?
Yazılmışsa eğer, böyle bir şiir
Kimine bal gelir, kimine zehir
Nedir bu tavrınız, nedir bu kahır?
Halkı birbirine katmanız nedir?
Mikdat der ben sevmem, Nazım Hikmeti
Sorma bana niye, vardır hikmeti
Onun fikirleri, size hükmetti
Herkesi bir ayar tutmanız nedir?
Mikdat Bal
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Bu vatan boş değil burdayız burda
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/05/www_antoloji_com_281105_541.MP3'>
Bu vatan boş değil burdayız burda
Sanmasın gafieller uyuyoruz biz
Kim ihanet etmiş ise bu yurda
Hainin gözünü oyuyoruz biz
Yediden yetmişe hazırız dünden
Kazırız inşallah zulmü kökünden
Türk mücahit doğar doğduğu günden
Her şeyi ortaya koyuyoruz biz
İlanımız olsun düşmana dosta
Dimdik ayaktayız değiliz hasta
Başbuğum öleli yastayız yasta
Bu zamanı fetret sayıyoruz biz
Eskisinden daha heyecanlıyız
Necip bir milletiz, Türküz şanlıyız
Her gün daha güçlü, daha canlıyız
Silkindik, titredik ayıyoruz biz
Bütün ülkücüler vermiş el ele
Gönülden gönüle tatlı dil ile
Ya Allah Bismillâh dememiz hele
Hainleri böyle bayıyoruz biz
Hazırdır dedemiz, delikanlımız
Savaşa hazırız açık alnımız
Mikdat der beklesin yâr, nişanlımız
Ahirette nikah kıyıyoruz biz
Yürüyor yürüyor yürüyoruz biz,
Savulun dağlın varıyoruz biz
Mikdat Bal
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Bu vatan kimin?
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/50/www_antoloji_com_264650_282.MP3'>
Türkiyem Türklerin dersem ırkçıyım
Bir yanlışım mı var bu vatan kimin?
Dilimiz gidiyor, dersem Türkçüyüm
Bir yanlışım mı var bu vatan kimin?
“Bu vatan toprağın kara bağrında”
Geç kardeşim onu, senin çağrın da!
Senin gerçeklerin, senin doğrun da!
Bir yanlışım mı var bu vatan kimin?
“Sıra dağlar gibi duranlarındır”
Hayır dostum, vurgun vuranlarındır
Türk’ün gururunu kıranlarındır
Bir yanlışım mı var, bu vatan kimin?
“Kendini tarihe verenlerindir”
Şimdi dolar ile girenlerindir
Geçici saltanat sürenlerindir
Bir yanlışım mı var, bu vatan kimin?
Ne için savaşmış atalarımız?
Affedilmez bizim hatalarımız
Artık duyulmuyor nidalarımız
Bir yanlışım mı var, bu vatan kimin?
Türkiyemde yer var Türkler göremez!
Bir çoğu satıldı, kimse giremez
Kime sorarsan sor, cevap veremez
Bir yanlışım mı var, bu vatan kimin?
Tercih ediyorlar Hansı, Hasana
Ellerine düşme sıra yok sana
Üstelik hakaret, feryat basana
Bir yanlışım mı var, bu vatan kimin?
Papaz cübbesiyle gezer sözüm yok
Ama türbanlıya hala çözüm yok
Biri bana sus der, buna lüzüm yok
Bir yanlışım mı var bu vatan kimin?
Sıkıysa bir imam, dolaşsın böyle
Başına yıkılır, kazası köyle
Ne olur kızmayın bakmayın öyle
Bir yanlışım mı var, bu vatan kimin?
Mikdatî uyuduk, uyanan nerde?
Yeni dirilişe inanan nerde?
Allaha güvenip, dayanan nerde?
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Bir yanlışım mı var, bu vatan kimin
Mikdat Bal
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Bu yeter bize
Yediden yetmişe, Türkiyem benim
Müslümanım diyor, bu yeter bize
Az da olsa cemaata gidenim
Her Cuma gidiyor bu yeter bize
İçten dıştan uğraşıldı milletle
İçki kumar, çok çektik bu illetle
Kuşatıldık, her türlü rezaletle
İmanı gitmiyor bu yeter bize
Sağda solda çatlak sesler ötmekte
Boşa zahmet, umutları bitmekte
Müslümanın nesli devam etmekte
Bitmiyor bitmiyor bu yeter bize
İslam nuru kalbimizi bürüdü
Üstümüze imansızlar yürüdü
Ateyistler felsefesi çürüdü
Beş para etmiyor bu yeter bize
Mikdat der ki odun bizde kor bizde
İslam nurunu yok etmek zor bizde
Millet bir gün uyanacak, gör bizde
Müslümanım diyor bu yeter bize
Mikdat Bal
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Bu yoldan geçer!
Gün günü takip eder, iç içe geçe geçe
Yirmi dört saattir gün, içinde gündüz gece
Yaşadığın sürece, gidersin bir süreçe
Bu süreç hayat memat, herkes bu yoldan geçer!
Cansız can bulur ölür, ölen yine dirilir
Dirilen hesap için, huzura getirilir
Hesap çetin, ya ateş, ya cennete girilir
İnanan inanmayan, herkes bu yoldan geçer!
Bu dünyaya gelmene, sana soran olmadı
Her gelen gönderildi, burda duran olmadı
Gidenlerden haber yok, geri varan olmadı
Bu kervan tek yönlüdür, herkes bu yoldan geçer!
İnanmak işte burda, ne olur inanmazsan? !
Farzet dirilmek yoktur, ateşte de yanmazsan!
Hiç ibadet etmezsen hiç Allah’ı anmazsan!
Yine de öleceksin, herkes bu yoldan geçer!
İnanan ne kaybeder, hesabını yaptın mı?
Hiç mahrum kalır mısın, bir Allah’a taptın mı?
Pişmanlık faydasızdır, sen bu yoldan koptun mu!
Takip et nurlu yolu, mü’min bu yoldan geçer!
Mikdat der neden varım, kendine bunu bir sor
Kendini iyi tanı, kendinde gerçeği gör
Kendini tanımayan, Allah’ı bilmesi zor
Akıllı olan herkes, yine bu yoldan geçer
Mikdat Bal
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Bu zalim gurbet
1 nisan 2005 tarihinden bu güne 500. şiirimi yazmış oldum.
Yurdumdan ayrıldım, ağladım durdum
Öldürüyor beni, bu zalim gurbet
Özledim aklımda vatanım yurdum
Solduruyor beni bu zalim gurbet
Rihlet eylesemde ersem murada
Çözümsüz ikilem kaldım arada
Hasretten bol bir şey yoktur burada
Dolduruyor beni bu zalim gurbet
Dertler düşürdüler beni bu hale
Tanımam meyhane bilmem piyale
Emeller dolmadı, derin hayale
Daldırıyor beni bu zalim gurbet
Bal der hasret kaldık yerlerimize
Sormayın ne geçti ellerimize
Ağlanacak bozuk hallerimize
Güldürüyor beni bu zalim gurbet
Mikdat Bal
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Buhranlar içindeyken
Buhranlar içindeyken aylarım hafta gibi
Geçiyor da farkına varamıyorum dostlar!
Yatarken de dizlerim ayakta safta gibi!
Acıyor da ağrısız duramıyorum dostlar!
Gurbet, maişet kırar kanadını kolunu
Düşün dur evlat, ayal parasını pulunu
Bunca özel özenden sonra kendi yolunu
Seçiyor da ben hayra yoramıyorum dostlar!
Nasıl da bağlanmıştım dünya denen andere
Posamı çıkarmıştır hayat denen cendere
Kuralları çiğnedim yapıştırdı mindere
Biçiyor da bir anlam veremiyorum dostlar!
Belimi bükmüş benim gurbet denen şu namert
Zordur yatak beğenmek kuş tüyünde yatsan, sert
Git doktora dön eve yaşlılık başıma dert
Açıyor da bir sebep göremiyorum dostlar!
Belki ölürüm diye her gece korkuyorum
Korkunç kabuslar görüp yataktan sarkıyorum
Telefon çaldığında dehşetli ürküyorum
Kaçıyor da uykuma giremiyorum dostlar!
Mikdati buna rağmen yaşama inadında
Ancak gözüm kalmamış dünyanın iradında
Dostlarımın bir çoğu uçağın kanadında
Uçuyor da sırrına eremiyorum dostlar!
Mikdati
Mikdat Bal
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Bul beni
Kanyonları ormanları tararsan
Ağaçların gölgesinde bul beni
Ey vefalım hala beni ararsan
Denizlerin dalgasında bul beni
Bir çınar ki kökleriyle sökülmüş
Hazan esip yaprakları dökülmüş
Bir seraba bakıp boynu bükülmüş
Gariplerin bölgesinde bul beni
Mazlum sanık, katile de hakim’lik
Zalimlerin bu ettiği zıkkımlık
Ne şahsiyet kalır artık ne kimlik
İnsanların yılgısında bul beni
Serden geçti vatanını vermedi
Göz dikenler muradına ermedi
Şehitlerin yüzü suyu hürmeti
Gazilerin tolgasında bul beni
Canım feda vatanımı korurum
Her oynanan oyunları görürüm
Ayaktayım hala dimdik dururum
Tarihin her belgesinde bul beni
Şaşkın kaptan hedefini şaşınca
AB’yi çok sevmiş, tuhaf düşünce!
Alfabemiz iki harfe düşünce
Hecelerin ilgisinde bul beni
Der Mikdadi ne dersek de az olur
Anlayana sivrisinek saz olur
Kimi saz anlamaz belki Laz olur
Karadeniz çalgısında bul beni
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Bulunduğumuz asır!
Hani derler ki “Ateş düştüğü yeri yakar! ”
Bunun mantığı varsa taşlar için geçerli
Etrafında duranlar ya ısınır, ya bakar!
Akıl sahibi değil keşler için geçerli
Böyle bir atasözü hem handikap hem sakar!
Hani derler ki “Ateş düştüğü yeri yakar! ”
Kul hakkı duygusunu sadece malda gördük
İftira, hile yalan mal değil de “kal” imiş
Helalleşme işini tabutta salda gördük!
Bu işi insanlara hatırlatan sal imiş
Kalbin sükunetini hep kılükalda gördük!
Kul hakkı duygusunu sadece malda gördük
Şiddet, zulme, vahşete tanıklık ediyoruz!
Melekut alemini sarsacak derecede!
Yardıma koşmak varken bana ne mi diyoruz?
Zalimin gölgesinden tırsacak derecede!
Kimse durup da sormaz nereye gidiyoruz?
Şiddet, zulme, vahşete tanıklık ediyoruz!
Sevgi, saygı, merhamet dönüştüler fosile
Kimi tahavvül etmiş sömürü aletine!
Bu güzel hasletleri aktarmadık nesil’e
Yakışmıyor onların gerçek siluetine
Şamata çıkarmaya gerekmiyor vesile!
Sevgi, saygı, merhamet dönüştüler fosile
Bulunduğumuz asır yutuyor hepimizi
Buna hazır değildik yakalamış ansızın!
Esaret zinciriyle tutuyor hepimizi
Sanırsın ki zincirler boynunda bir cansızın
Hiç farkına varmadan ütüyor hepimizi
Bulunduğumuz asır yutuyor hepimizi
Manevi değerlere rağbet ve ilgimiz kıt!
Beynini kullanmamış heder etmiş bir çoğu!
Bize ışık tutacak tarihi bilgimiz kıt!
Der Mikdadi: “gugılı” (google) rehber etmiş bir çoğu!
İdealler virüslü mefkûre algımız kıt
Manevi değerlere rağbet ve ilgimiz kıt!
Ozan Mkdadi
Mikdat Bal
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Buna Örnek
Bir sivri sinek bile koca devi hoplatır
Büyük Türkiye’mizin durumu buna örnek
Burnundan giriverir hop hop diye zıplatır
Kargalar korosunun yorumu buna örnek
Mayamız sağlam bizim iman ile karılı
Demokrasi, siyaset duvarlarla örülü
Fitne yayan düşmanla etrafımız sarılı
Yahudi, Hristiyan, Urumu buna örnek
Halkın iradesiyle bir vatandaş seçilse
O iradeye göre eğer roller biçilse
Hayırlı bir iş için harekete geçilse
Terörün, anarşinin sürümü buna örnek
Millete belâ olur torpille atananlar
Kanun yasa tanımaz büroya dadananlar
Bir Nemrut olup çıkar o güce tutunanlar
Gittikçe zirve yapan cürümü buna örnek
Servis olur sürekli dünden kalan bir haber
Her gün başka senaryo her gün yalan bir haber
Seçilmez bu arada doğru olan bir haber
Fitne odaklarının forumu buna örnek
Der Mikdatî bozulur milletimin asabı
Park cezasına af yok, besliyorken kasabı
Beyler çalar, yer, içer millet öder hesabı
Yeraltı dünyasının kurumu buna örnek
Mikdat Bal
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Bunca yıldır şehit verdik ağladık
Bunca yıldır şehit verdik ağladık
Yeter diye diye bu güne geldik
Yaslara büründük kara bağladık
Biter diye diye bu güne geldik
Dünya bize düşman olduğu halde
Vatan evladımız öldüğü halde
Analar saçını yolduğu halde
Kader diye diye bu güne geldik
Kahpece sinsice kıyılan canlar
Şehitler gaziler, dökülen kanlar
Sabredip bekledik, boş geçen anlar
Heder diye diye bu güne geldik
Mayın tuzağına düşen gaziler
Ağlayan analar, dullar kuzular
Vicdanlar rahatsız, yürek sızılar
Keder diye diye bu güne geldik
Millete yapılan binlerce suçlar
Kan döken hainden alınmaz öçler
Terör örgütünü besleyen güçler
Ne der diye diye bu güne geldik
Bunlarda gördüler gaddar kasabı
Ölen insanların bir çoğu sabı
Katiller mutlaka bir gün hesabı
Öder diye diye bu güne geldik
Sabrın bitmesine az bir şey kala
Aklını başına almıyor hala
Yıllar öncesinden bulaşmış bela
Gider diye diye bu güne geldik
Der Mikdatî her gün acı törenler
Orduya güvendi şehit verenler
Türk milleti coşup bir gün sirenler
Öter diye diye bu güne geldik
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Kırk yıl bu şeleği taşıdım durdum
Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Omuzlarım çöktü, çürüdü sırtım
Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Böyle kuru otu nasıl yük ettim
Yoruldum, peşinde ömür tükettim
Onda umudumu artık yok ettim
Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Dönüp de bakmaz ki ineğe versem
Sırtıma yapıştı taşıyan sersem
Ondan bir kurtulup rahata ersem
Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Ömrünü harcatır alır zamanı
Her tarafı isler onun dumanı
Yapıştımı sana vermez amanı
Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Her gittiğim yerde mutlaka vardır
Bir uçu zifirdir bir uçu nardır
Onun sayesinde nefesim dardır
Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Ne kötü bir ottur kurusun kökü
Üzerime siner verdiği koku
Bilmiyorsan nedir bir daha oku
Bundan bir kurtulsam oh diyeceğim
Mikdat Bal
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Bundan gayrí
Yetti, gayri sustuğumuz
Yürümeli bundan gayri
Canilere küstüğümüz
Kürümeli bundan gayri
Bozmalıyız işlerini
Takip edip peşlerini
Yere serip leşlerini
Çürümeli bundan gayri
Yok etmeli keneleri
Viran olsun haneleri
Karaları anneleri
Bürümeli bundan gayri
Köklerini kaldırmalı
Gece gündüz saldırmalı
Bataklığı doldurmalı
Kurumalı bundan gayri
Der Mikdatî yazda kışta
Yorulmadan bu savaşta
Bu vatanı içte dışta
Korumalı bundan gayri
Mikdat Bal
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Bunlar
Memleketi parsel parsel eyleyip
Satarak milleti kandırdı bunlar
Öz kaynağı kara delik söyleyip
Tüten bacaları söndürdü bunlar
Sözleri hayaldir düşleri yoktur!
Doğruyla gerçekle işleri yoktur
Yalan söylemede eşleri yoktur
Gideni rahmetle andırdı bunlar
Açları hiç kimse anlamaz tokken
Tüccarlar iş yapmaz malları stokken
Milletin cebinde beş kuruş yokken
Sözde enflasyonu dondurdu bunlar
Cem evinden kaçmış, kilise açmış
Milletin arzusu kim demiş haçmış
Bilmezler mi bu halk neye muhtaçmış
Kimin yarasını dindirdi bunlar
Bal der bu halk uyur acaba niçin
Sadaka bir aylık mümkünse geçin
Yaptıkları kanun IMF için
Hak talep edeni sindirdi bunlar
Mikdat Bal
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Bunlar mıdır bizim yarınlarımız?
Bir çok gençte yoktur saygının S’si
Bunlar mıdır bizim yarınlarımız?
Büyüklere karşı, çatlaktır sesi
Bunlar mıdır bizim yarınlarımız?
Büyüklerle dalga geçer, hiç saymaz
Onları bir insan yerine koymaz
Nasıhat edersin birine uymaz
Bunlar mıdır bizim yarınlarımız?
Otobüste trende kalkmaz yerinden
Üstelik yaşlılar korkar şerrinden
Budur düşündüren beni derinden
Bunlar mıdır bizim yarınlarımız?
Çarşıda pazarda yardım etmezler
Dikilip dururlar yoldan gitmezler
Bir şey diyeceksin laf söyletmezler
Bunlar mıdır bizim yarınlarımız?
Mikdat der var yine helal süt emen
Onlara yetiyor işaret vermen
Büyüğün emrine koşuyor hemen
Umarım bunlardır yarınlarımız
Mikdat Bal
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Bunlar neyi satıyorlar?
Reklam kafa karıştırır
Bunlar neyi satıyorlar?
Canlı canlı kırıştırır
Bunlar neyi satıyorlar?
Araba mı, arap’ı mı?
Baldırı mı, çorabı mı?
Serap’ı mı, şarabı mı?
Bunlar neyi satıyorlar?
Çıplak göğüs, çıplak baldır
Olmadı az daha kaldır
Satılacak hangi maldır!
Bunlar neyi satıyorlar?
Sömürürler duyguları
Yok bunların saygıları
Gençler kaçar uykuları
Bunlar neyi satıyorlar?
Reklam bir şey için hoştur
Çıkınca WC’ye koştur
Başka her bir şeyi boştur
Bunlar neyi satıyorlar?
Mikdatî der işte yazdım
Ben bunlara zaten kızdım
Reklamlarda hile sezdim
Bunlar neyi satıyorlar?
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Bunu bilmiyorsan
Milliyetçi demek, müslüman demek
Bunu bilmiyorsan, yuh der geçerim
Vatana bağlılık, din iman demek
Bunu bilmiyorsan, yuh der geçerim
Maçarların aslı Türktür, bizden mi?
Bulgarların aslı Türktür sizden mi?
Bizim uğraşımız sırf bu yüzden mi?
Bunu bilmiyorsan, yuh der geçerim
Başka dine asla karşı değiliz
Ama biz onlara çarşı değiliz
Kimsenin borusu, marşı değiliz
Bunu bilmiyorsan, yuh der geçerim
Kendi evladına sahip çık dedik
Hem bunu aşikar, çok açık dedik
Onların dostluğu yapmacık dedik
Bunu bilmiyorsan, yuh der geçerim
Türk’üm müslüman’ım, Türk kalacağım
İman deryasına gark olacağım
Ebedi yaşayan ırk kalacağım
Bunu bilmiyorsan, yuh der geçerim
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Bura benim yerim değil
Gönülden gelen bir sestir
Bu benim becerim değil
Şairlik arzu, hevestir
Bura benim yerim değil
Her gün bir şeyler yazarım
Bu ahlağımdan bizarım
Var mı bir zararım, kârım
Sorarsanız derim değil
Önce tatlı başlıyorum
Sonra birden taşlıyorum
Kimisini haşlıyorum
Hep insanlar kerim değil
Gülüm var, dikenlerim de
Var boş geçen günlerim de
Şiir benim genlerimde
Bu kendi hünerim değil
Kendi sözüm kahır olur
Sonra bilgim zahir olur
Bildiklerim şiir olur
Bu benim eserim değil
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Burda böyle
Kaldırıma çıkıp durdum
Sokakta bir işçi gördüm
Selam verdim hatır sordum
Dedi sorma, ah arkadaş
Belediye belediye
Çalıştırır köle diye
Hakkını ara deyince
O der burda böyle diye
Dedi iş çok duramazsın
Hiç hakkını soramazsın
Sorar isen yaramazsın
Neden sorma ah arkadaş
Belediye belediye
Çalıştırır köle diye
Hakkını ara deyince
O der burda böyle diye
Hafta yedi izin olmaz
İstemeye yüzün olmaz
Sövseler de sözün olmaz
Neden sorma ah arkadaş
Belediye belediye
Çalıştırır köle diye
Hakkını ara deyince
O der burda böyle diye
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Buyur içeri
Yerden gökten daha geniş gönlümü
Senin için açtım, buyur içeri
Üç harflik kelime, ünsüz ünlümü
Ben kalbime saçtım, buyur içeri
Bütün yıldızarı güneşi ayı
Gönlümden çıkardım hatta dünyayı
Ruhumla kalbimle senin olmayı
Yanlız seni seçtim buyur içeri
Ruhumun cismimin her neresinde
Senin firakın var her zerresinde
İsmin anılınca her kerresinde
Hep kendimden geçtim, buyur içeri
Mikdat der ki gönlüm hep sana açık
Onu işgal ettin ya gir ya da çık
Beni mecnun ettin değilim kaçık
Artık sana kaçtım, buyur içeri
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Bülbül değil karga değil
Bülbül değil karga değil
Gul der gülü tanımadan
Bilet değil marka değil
Pul der pulu tanımadan
İnsanlığa emeli yok
Bilgisinin temeli yok
İbadeti ameli yok
Kul der kulu tanımadan
Kasılıyor geriniyor
Sanmış iri görünüyor
Emekliyor sürünüyor
Yol der yolu tanımadan
Aydınım der, ilgisi yok
İdeali ülküsü yok
Kara cahil bilgisi yok
Sol der solu tanımadan
Hayal deryasında yüzer
Akıl yok, mantık ne gezer!
Uydurukça yazar çizer
Dil der dili tanımadan
Karşısınnda durduğumda
Hiciv edip vurduğumda
Gerici kim sorduğumda
Bal der Bal’ı tanımadan
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Bülbül güle (Şematik)
Bülbül güle (Şematik)
Kim dediyse…………bülbül güle………….ağlamış……………..yanılmıştır
Bülbül güle………….dert yandıydı………..hep böyle……………sanılmıştır
Ağlamış……………..hep böyle……………denmiş, masala……...kanılmıştır
Yanılmıştır………….sanılmıştır……………kanılmıştır………….değil mi?
Ağlıyorsa……………güle değil……………ne dala……………...ne eşkine
Güle değil…………...yâr aşkına……………veyahut…………….Hak aşkına
Ne dala……………...veyahut………………ne de dünyevi………bir şaşkına
ne eşkine……………Hak aşkına…………...bir şaşkına………….değil mi?
Ah! Mikdatî………..değil her şey………….değildir……………….ahım şahım
Değil her şey……….değildir……………….ki mutlaka ….………..var günahım
Değildir ……………ki mutlaka……………bir gün doğacak………sabahım
Ahım şahım ……...var günahım……….. sabahım …...…………..doğar bir gün
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Bülbülüm
Göğsünü dikenlere battırma ey bülbülüm
Güller koksa da açmam kururum senin için
Kırmızı güle inat beyazlardan bir gülüm
Eller baksa da seçmem çürürüm senin için
Fedakar kuşum benim yanında kalacağım
Gönül kapımı açıp içeri salacağım
Kurusam da beklerim sana dal olacağım
Çöller yaksa da uçmam dururum senin için
Dertlenirim derdinle ötüp şişersin diye
Kırık kanatla uçma yere düşersin diye
Gül dibine bahcıvan tekrar yeşersin diye
Küller dökse de saçmam vururum senin için
Mikdatî’yi mecnuna divaneye döndüren
Sensin benim bülbülüm, sensin beni yandıran
Köprülerin altından bir tufanı andıran
Seller aksa da kaçmam yürürüm senin için
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Bülbülün ben olayım
Yüreğinde gül açan sevgi saçan güzelim
O gülistan yürekte bülbülün ben olayım
Dolaşalım el ele gülistanı gezelim
Nice güller içinde bir gülün ben olayım
Sevda mahallesinin kapısında duralım
Müebbet bir sevginin tokmağına vuralım
Gaf dağını aşarak son hedefe varalım
Noktaladığın yerde virgülün ben olayım
Bana doğru gelirken yardımcın Hüda olsun
Bana yârim deyişin duyduğum seda olsun
Sana bütün renklerden çiçekler feda olsun
Lalezar bahçesinde sümbülün ben olayım
Mikdatî der aşkımız, ebede kadar bitmez
Sevenler sevgi güder başka hiç bir şey gütmez
Gönlüme güneş gibi doğdun bu bana yetmez
Şiirimde hecemsin türkülün ben olayım
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Büyük Buluşma!
Bir dizi safsata bakmayın beyler
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
İslam inancından çıkmayın beyler
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
Kimdir o yılışan ihtiyar adam
Melekse olamaz ne bey ne madam
Çıksın biri desin var ise hatam
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
Söylesinler kimdir hesabı soran?
Anlatsınlar bana ne diyor Kur’an
Bunu hemen anlar kafayı yoran
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
Bu kadar basit mi islam inancı?
Filim güzel ama dine yabancı
Bunu icat eden büyük yalancı
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
Nerede ibadet nerede zikir
Nerede akide, nerede fikir
Bizler dinimizi biliriz şükür
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
Allah değil midir en büyük Hakim?
Büyük buluşma da, o büyük de kim
Böylemi yazıyor Kur’anı hekim
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
Gerçeği yazdım ya artık gülmezler
Berzah alemini bile bilmezler
Bu sapık fırkalar yola gelmezler
Gayri islamidir dikkat eyleyin!
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Büyük mahkeme
<image src='http://img147.imageshack.us/img147/5985/zikirkalbpf5.gif'width='266'
<embed
Eden ettiğini kâr mı sanıyor
En büyük mahkeme kurulur bir gün
Dünyayı kendine yâr mi sanıyor
İğneden ipliğe sorulur bir gün
Zekatı unutmuş aşmış nisaptan
Kimse kurtulamaz ince hesaptan
Herkes ettiğini okur kitaptan
Ameli yüzüne vurulur bir gün
Güvenme gençliğe kuş gibi uçar
Bu gaflet başına ne dertler açar
Sıhhatin her şeyin elinden kaçar
O güçlü bedenin yorulur bir gün
Dünya senin olsa er geç alınır
Vade tamam olur kapın çalınır
Kalbi durdu diye haber salınır
Buradan defterin dürülür bir gün
Hayatının tümü ziyan mı olsun?
Kaybettiğin sana ayan mı olsun?
Varacağın makam beyan mı olsun?
Herkes menziline sürülür bir gün
Ebedi bir hayat başlar orada
Yakıttır insanlar taşlar orada
Faydasız ağlamak yaş’lar orada
Gözlerin pınarı durulur bir gün
Hayatın kıymeti bilinmelidir
Ölenlerden ibret alınmalıdır
Tövbeyle Allah’a gelinmelidir
Her şeyin hesabı görülür bir gün
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Büyüklerin Hallerini severim
Haline şükreyleyip boyun büktüğü zaman
İçin için yanarak yaşlar döktüğü zaman
Derdini gizleyerek bana baktığı zaman
Büyüklerin tevazu hallerini severim.
Dıştan mutlu görünp içten yanıp tüterler
Gülmeye zorlanırlar gizlenerek kederler
Ufacık bir ihsana bin teşekkür ederler
Büyüklerin o tatlı dillerini severim.
Bekler sizi dört gözle, yanına girin diye
Nasıhatı tekrarlar sırrına erin diye
Malı için vasıyet eder ki verin diye
Büyüklerin Hak için mallarını severim.
Gezer bir tarih gibi mazi onlarda saklı
Her sözleri doğrudur, onlar her zaman haklı
Tecrübeyle bilirler, hem kullanarak aklı
Büyüklerin petegi ballarını severim.
Mikdatî der büyükler dünyamızın gülleri
Yolculuğa hazırlık hakka döndü yolları
Allaha ibadette dua eder dilleri
Büyüklerin duada ellerini severim.
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Büyüklük taslayan
Şeytan iblis oldu, kibri yüzünden
Nâr’ım deyip gurur duydu özünden
Lanete uğradı tek bir sözünden
Büyüklük taslayan, sonu böyledir
Kibir taslayanlar boşa gerinir.
Maymun yerde hoştur, gezer sürünür
Yükseğe çıkınca kıcı görünür
Artık arkasıyla önü böyledir
Ben buyum ben şuyum, deyip avunan
Her meziyetini sayıp savunan
Sonra birden gözden kayıp dövünen
Çatlak ses çıkarır tonu böyledir
Tavus kuşu gibi gösteriş yapar
Malına mülküne işine tapar
Gururu yüzünden toplumdan kopar
Kabesi nefsidir, yönü böyledir
Mikdat der makamlar adam etmez ki
Dünya onun olsa yine yetmez ki
Onun bu gururun hoşa gitmez ki
Öylesi alçaktır, ünü böyledir
<embed
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Büyüledin beni beni İstanbul
Hep seni okudum hep seni yazdım
Hala anlamadım seni İstanbul
Çağları dolaştım tarihi gezdim
Her zaman her çağda yeni İstanbul
Sevdik, seviyoruz şehirimizi
Büyüledi ozan, şairimizi
İsmiyle süsledi şiirimizi
Dilden dile şanı, ünü İstanbul
Ne yazsam az gelir kalemim aciz
Seni anlatamaz, sözlerim naciz
Mikdatî der ben de yazarım veciz
Büyüledin beni beni İstanbul
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Caddede iki yol var
Bu hayat caddesinden, insan yaşar da geçer
Bu yolda yürüyenin dizinde derman gerek
Caddede iki yol var, çoğu şaşar da geçer
Doğru yolu bulmaya ilahî ferman gerek
Hayat diye bu ömrü, harcıyoruz durmadan
Varılacak yer mechul buna kafa yormadan
Girdik çıkmaz bir yola, adres bile sormadan
Yol alma ey akıllı, arada sorman gerek
Farkına varmasak da vakit akıp da gider
Her geçen an bizlerden bir şey yakıp da gider
Son noktaya varınca ruhun çıkıp da gider
Ne için yaratıldın üstünde durman gerek
Bir de dönüp bakarsın, yaşadığın bir yalan
Acaba nerelerde ömrünü ettin talan
Ne varsa hepsi gitmiş, geride neymiş kalan
Eğer iflas etmişsen başına vurman gerek
O kadar acı olur son ayrılık anları
Kesin tatmış olursun yaşadığın zanları
Çok şeyleri es geçtin biliyorken onları
Artık sırat göründü karşıya varman gerek
Ebedi makamın bu geriye dönüşün yok,
Eğer yerin cennetse ebedi yanışın yok
Cehennemse yanarsın bir daha sönüşün yok
Allah’ın rahmeti bol, önceden iman gerek
<embed
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Cahil Ukala!
Bir çok konularda sıfıra düşmüş
Kafadan atıyor bilgisi noksan
Dini anlatırken küfüre düşmüş
Din ile imana ilgisi noksan
Hep kulaktan dolma nasıl yetinir
Sözde uğraşıyor, boşa didinir
Milli davaları konu edinir
Dinelyeni olmaz ülküsü noksan
Aciz kaldığında hazırdır çıngar
Bilmiyor tarihi, ne han ne hüngâr
Aslı, ecdadını ederken inkâr
İddası sakat, bulgusu noksan
Aslında kokuyor, esans sürünür
Tanınması zordur maske bürünür
Her boyaya girer senden görünür
Yüzde yüz sahtekar, belkisi noksan
Meydan boş kalınca şişip kasılır
Bilenin yanında sesi kısılır
Sevdayı sorana Ferhat kesilir
Dağa bakıp durur delgisi noksan
Çarpması, bölmesi toplaması var
Pire gibi zıp zıp hoplaması var
Belki de torpille diploması var
Gıpta edilecek olgusu noksan
Mikdatî cahilde ne arar yürek
Belki kazık olur, olamaz direk
Anlayana davul zurna ne gerek
Sivri sinek sazdır çalgısı noksan
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Cahille dostluk kurma
Cahille dostluk kurma
Beyazı kara olur
Fazla yanında durma
Herşey beş para olur
Tepeden inme sözler
Kim kestirir kim özler
Birden kızarır yüzler
Marazın sara olur
Suçlanırsın aniden
Herşey başlar yeniden
Farkın olmaz cani’den
Dostluk maskara olur
Kâh susarsın, kâh dersin
Öyle değil ah dersin
Üzülürsün vah dersin
Yüreğin yara olur
Kendi sözü alınca
Seni sessiz bulunca
Önyargılı olunca
Hitabı nâra olur
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Cama dönmüş bazısı
Akıllı zır çıkıyor
Her yerde hır çıkıyor
Sesleri gür çıkıyor
Bama dönmüş bazısı
Bayılanlar ayanlar
Adamlıkdan kayanlar
Horozlaşan bayanlar
Dama dönmüş bazısı
Şehirde kanser varmış
Her yeri mikrop sarmış
Gelirler hayli darmış
Koma dönmüş bazısı
Yırtık pırtık bir yasa
Gerek yokki kıyasa
Artık serbest piyasa
Zama dönmüş bazısı
Dönüştü hep özeler
Gerçektir bu dizeler
Kaldırıldı vizeler
Şama dönmüş bazısı
Sanal sapıklık moda
Çoğu kalkmış amuda
Benden duyun onu da
Cama dönmüş bazısı
Mikdat Bal
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Can çıkar da huy çıkmaz
Topraktan yaratıldım, topraktandır temelim
Toprak toprak üstüne, yine ona gömelim
Afakı hayalimin,ötesinde emelim
Can çıkar da huy çıkmaz, insan dünyadan bıkmaz
Vücudum iki nefes arasında mahkümdur
Ölüm Alla’ın emri,değişmez bir hukümdür
Her canlı tadacaktır,bu gerçek bilumumdur
Can çıkar da huy çıkmaz, insan dünyadan bıkmaz
Dünya yı kovaladım, ancak kendimi yordum
Kendime güvenirdim, gençliğim var diyordum
İş işten geçti artık, heyhat gerçeği gördüm
Can çıkar da huy çıkmaz, insan dünyadan bıkmaz
Çalıştım, çabaladım, bütün zahmetler boş’a
Yordu beni bu dünya, peşinden koşa koşa
Bilirim kalacağım amelimle baş başa
Can çıkar da huy çıkmaz, insan dünyadan bıkmaz
Oturup da düşünsem, acaba nasıl kulum?
Hazırlanmam gerekli, aniden gelir ölüm
Ne kadar da yaşasam, oradan geçer yolum
Can çıkar da huy çıkmaz, insan dünyadan bıkmaz
Mikdat der ki dünyadan koptum, o benden kopmaz
Yaşamanın bedeli, eller sena iş yapmaz
İnsan çalışsın dursun, nasipten fazla kapmaz
Can çıkar da huy çıkmaz, insan dünyadan bıkmaz
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Can çıkar, huy çıkmaz!
Bir gün dere kıyında kurbağa geziyordu
Arada suya dalıp bir güzel yüzüyordu
Bir akrep çıkagelir kurbağaya seslenir
Derenin karşısına geçmeye heveslenir
Kurbağaya gelerek yalvarır dil dökerek
Ne olur sırtına al karşıya geçmem gerek
Bana bir iyilik yap çok minnettar olurum
Eğer yardım etmezsen akan suda ölürüm
Kurbağa der güvenmem bilirim ne mikropsun
Huyun kurusun senin zehirli bir akrepsin
Akrep tekrar yalvarır söz verir yemin eder
Kurbağa der ki bana o verdiğin söz yeter
Akrebi sırtlayarak hemen yüzmeye başlar
Akrep kuyruk kaldırıp, onu çizmeye başlar
Kurbağa can havliyle su dibine dalınca
Akrep ne ettin dedi su yüzünde kalınca
Kurbağa der ne idi o kuyruk kaldırışın
İşareti değil mi bir cana saldırışın
Söz verdin yemin ettin, neden ahdinden caydın
Ne idi düşündüğün beni ahmak mı saydın
Akrep der ki arkadaş ne edeyim huyum bu
Ben başka bir iş bilmem asaletim soyum bu
Kurbağa der doğrudur benim de huyum yüzmek
Senin gibi mikrobu gördüğü yerde ezmek
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Can çıkınca gerisi hiç bir şeye yaramaz
Madde ile manadan muhtevi olan insan
Maddesine bakınca etle kemik bir de kan
Manevi varlıkları, nefsi ruhu birde can
Can çıkınca gerisi hiç bir şeye yaramaz
Çanlısın sıhhatlisin, zenginsin yaşıyorsun
Küçük bir et parçası göğsünde taşıyorsun
Mutsuzsun, huzursuzsun, buna çok şaşıyorsun
Ruh sıkınca gerisi hiç bir şeye yaramaz
Nefsin kabrislerine, kapılıp kaçamazsan
Sevgi, saygı hürmeti, etrafa saçamazsan
Hüzün, keder tasadan, gözünü açamazsan
Nefs bıkınca gerisi hiç bir şeye yaramaz
Bal der hilkat sebebi, kulluk istenen bizden
Dil verildi zikriçin, kaçınmalı boş sözden
Hilkatinin zıttına bakmak yerine gözden
Yaş akınca gerisi hiç bir şeye yaramaz
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Can sağlığı olsun!
İçim hicran dolu kanayıp durur
Hasretin gönlümü deler de geçer
Sevdayı bilmeyen kınayıp durur
Perişan halime güler de geçer
Ellerin gördüğü, biçare, şaşkın
Sevdadan sürgünün, çöllere düşkün
Pare, pare etti gönlümü aşkın
Kalan parçaları diler de geçer
Saplandığı yerden kan çıksın diye
Yivli eğri büğrü yan çıksın diye
Acılar içinde can çıksın diye!
Okun uçlarını biler de geçer
Bir inat uğruna sevda yıkılır
Gemiler yakılır, köprü yıkılır
Can sağlığı olsun her dert çekilir
Zaman acıları siler de geçer
Der Mikdadi görme aşkı dans diye
Sahiplenip bunu bir avans diye
Hayata bakarsan eğer şans diye
Felek ayağını çeler de geçer!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Canım sana feda olsun vatanım
Varım yoğum sensin sensiz olamam
Tanım sana feda olsun vatanım
Senden başka yerde huzur bulamam
Tınım sana feda olsun vatanım
Sana göz koyana karşı dururum
Kelle koltuğumda arşa yürürüm
Yolunda ölmektir şan ve gururum
Şanım sana feda olsun vatanım
Ölürüm yolunda seni böldürtmem
Mücahit ruhum var onu öldürtmem
Kan ağlarsam bile düşman güldürtmem
Kanım sana feda olsun vatanım
Dünya üzerinde bir cennetsin sen
Bize atalardan emanetsin sen
Başımın tacısın bir zinnetsin sen
Sanım sana feda olsun vatanım
Mikdatî der tarih yaprağın güzel
Al kana boyanmış toprağın güzel
Hilâlli yıldızlı bayrağın güzel
Canım sana feda olsun vatanım
Mikdat Bal
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Canım sana varsın gitsin
Ölmek için yaşıyorum
Canım sana varsın gitsin
Seven bir kalp taşıyorum
Kanım sana varsın gitsin
Dertlerimi sen hallettin
Rızık verdin halal ettin
Doğru yola sen ilettin
Yönüm sana varsın gitsin
Ömür verdin ibadette
Darlıkta ve saadette
Her mescitte her mabette
Anım sana varsın gitsin
Esmanda ki Rahman ile
Rahmetini güman ile
Son nefeste iman ile
Sonum sana varsın girsin
Mikdat Bal
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Canımıza kast ettiler malımızı gasp ettiler
Canımıza kast ettiler malımızı gasp ettiler
Neslimizi hapsettiler acımasız bu zalimler
Karıştırıp aklımızı suçlu sayıp haklımızı
Dini kisve şeklimizi, tartışıyor şu alimler
İbadet yok yüzde doksan barış huzur yerle yeksan
İnanç zayıf bilgi noksan unutuldu tüm ilimler
Saldırıldı her bir koldan yeni nesil çıktı yoldan
Hiç kontrol yok sağdan soldan sanal oldu hep bilimler
Aynı kazık aynı zoka, her seferde bastık faka
Ezberledik baka baka siyah beyaz bu filimler
Mikdat Bal
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Canlı Bomba!
Gördüğümüz manzara,saldı bizi dehşete
Yeniden teröristler,yeltendiler vahşete
Arkasında ki güçler, gizlidir bir köşede
Biri karıştırıyor,gelmeyelim oyuna
Biraz nefes almıştık, biraz rahata erdik
Böyle huzursuzluklar, bir daha olmaz derdik
Nice canlar kaybettik, nice şehitler verdik
Düşmanlar içten dıştan, kurcalıyor boyuna
Daha önce denemiş, sezilince yok oldu
İki yıl gizlenmişti,bu ne kadar çok oldu!
Sonradan rahat rahat, bakanlığa sokuldu
Bomba ayakta gezer, geçmiş canlı yayına
Utanılası bir şey, tüm Türkiye bakıyor
Fünyeyi ateşleyip, gömleğini yakıyor
Elleri kelepçeli bakanlıktan çıkıyor
Gözlerim takılmıştı, koynunda ki mayına
Nasıl içeri girmiş, nasıl gelmiş oraya?
O kadar görevliler, toplanmış Ankara ya!
Bereket ki terörist takıldı kameraya
Akıl erdiremedim bu bomba olayına
En büyük tehlikeyi, içerde atlatmışlar
Dışarı çıktı onu, vurarak uzatmışlar
Oturmuş, kafasına, bir el daha atmışlar
Polisler neden gitmiş, bu işin kolayına?
Canlı yakalansaydı, kimi verirdi ele?
Kafam bunu almıyor, bu işte var mı hile?
Gerek miydi ölümü, yakalanmışken hele
Vurmuşlar, uzatmışlar, yatmış boylu boyuna
Mikdat der ülkemize, düşmanların var kastı
Onu hemen öldürmek,birine iltimastı!
Bu bilinen bir gerçek, biri düğmeye bastı
Türkiye biraz olsun girmiş iken rayına
Mikdat Bal
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Cazibe-i Dünya
Her şeyiyle bizi kör göz etmiştir
Nedir bilen varsa ileri gelsin
Kendini bizlere merkez etmiştir
Nedir bilen varsa ileri gelsin
Yıldız mı yukarda biz mi yukarda
Yukardayız dersem doğru çıkar da
Alttayız diyenler çok insan var da
Doğru bilen varsa ileri gelsin
Basit bir soru bu şaşırtan nedir
Bizi birbirine düşürten nedir
Hak hukuk, hududu aşırtan nedir
Sorarım bilenler ileri gelsin
Her anımız onun etkisindedir
Bizi köle alma yetkisindedir
Taşı, toprağında bitkisindedir
Nedir bilen varsa ileri gelsin
Mikdat der biçecek, her kim ne eker
Dünya cazibesi, kendine çeker
Uğrunda insanlar kan bile döker
Değil diyen varsa ileri gelsin
Mikdat Bal
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Cehalet diz boyu, bir çoğu mennun
Cehalet diz boyu, bir çoğu mennun
Açıp okuyan yok, yazıklar olsun
İşi gücü taklit sanırsın maymun
Geçip okuyan yok yazıklar olsun
Boru gibi yaşar Allah’ın otu
Kalbi boş olunca kalıbı kötü
Okuduğu varsa hep dedikodu
Seçip okuyan yok yazıklar olsun
Devamlı kahveye gider oturur
Biraz oku dersen hemen kudurur
Porno’yu görünce orada durur
Kaçıp okuyan yok yazıklar olsun
Maneviyat bilmez aklı maddede
Kör gözlü dolaşır çıkmaz caddede
Avrupalı gibi tuvalette de
......okuyan yok yazıklar olsun
Mikdat Bal
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Celal Odabaş'ın (Gördüm şiirine nazire)
Çok gezdim dolaştım, ben bu dünyada
Hakiki dostların azını gördüm
Ömür denen bu geçici rüyada
Çoğunu uyudum bazını gördüm
Neler gördüm kimi acı, kimi hoş
Oraya git, buraya git, şuna koş
Gurbet elde uzun yıllar, başıboş
Rüzgara kapıldım, tozunu gördüm
Gençlik elden uçup gitti habersiz
Hayat geçti ömür bitti habersiz
Nefsim nice derde itti habersiz
Dert mi bunlar, derdin cüz’ünü gördüm
Bu dünya ya başka oldu bakışım
Ani olmuş yükselişim çöküşüm
Aşılır mı bilmem, benim yokuşum
Şimdiye dek zor’un düz’ünü gördüm
Mikdat Bal’ım hep ağladım boşuna
Kaderde ne varsa, gelir başına
Ömrümün mevsimi, varmış kışına
İlkbahar, yaz, bir de güzünü gördüm
Mikdat Bal
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Cemrem
Gayri ihtiyari naciz gönlüme
Bir sabah vaktinde düş hadi cemrem
O anı yaşamak bedel ömrüme
Deme bundan gayri kış hadi cemrem
Gönlüm mutluluğu bir daha görsün
Cemrem düşsün dallar çiçeğe dursun
Seher yeli essin yüzüme vursun
Gönül bahçeme gir çoş hadi cemrem
Hava su topraktan naciz bedenim
Sana çok muhtacım hele bu tenim
Umudu kalmamış yanıp tütenim
Yürü bana doğru koş hadi cemrem
Sen bana bu günler sor neler ettin
Bu devran çekilmez zor neler ettin
Kör gönlüm sen bana gör neler ettin
Yakman da yıkman da hoş hadi cemrem
Bal eylesin Mikdat nasıbin alsın
Envai mahlükat niyaza dalsın
Kurbandır bu canım al sende kalsın
Dalımda bülbül ol kuş hadi cemrem
Mikdat Bal
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Cennete varacaksın
Hayatın her anında
Allah vardır yanında
Sen ömrünün sonunda
Yanına varacaksın
Günahkar isen eğer,
Ateş gördüğün her yer
Rabb’in hesabı ver der
Dikilip duracaksın
Hesabın kolay bitmez
Diler ise affetmez
Pişmanlık fayda etmez
Başına vuracaksın
Kimse kurtarmaz seni
Yapmazsan vazifeni
Dünyaya gönder beni
Diye yalvaracaksın
Mes’ulsün yükün ağır
Sabret, bağır ya çağır
Zebaniler hep sağır
Kime duyuracaksın
Bil hayatı ganimet
Tövbe ne büyük nimet
Eğer dilersen rahmet
Dünyada soracaksın
Bal der tövbe edersen
Doğru yoldan gidersen
Allah’ım affet dersen
Cennete varacaksın
Mikdat Bal
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Cılkı çıkan şiir değil Kamil Durmuşoğlunun 'Şiirlerin cılkı çıktı' şiirine atfen
Cılkı çıkan şiir değil
Ne son ne de ilk’i çıktı
O yazanlar şair değil
Kalem tutan tilki çıktı
Dolu boşu yoktur bunun
Mahareti çoktur bunun
Hep yediği... bunun
Ağızından salgı çıktı
Yazdı çizdi yalanları
Yoktur ondan alanları
Ters anlattı olanları
Hepsi yanlış bilgi çıktı
Sahtekardır kalpazandır
Ne şairdir ne ozandır
Ötüp duran borazandır
Neticede çalgı çıktı
Yazdıkları eza keder
Devam eder demez yeter
Göre göre inkar eder
Gerçeklere silgi çıktı
Mikdatî der ki bu karga
Ona kimse çıkmaz arka
Dili akar sarka sarka
Dişleri de dolgu çıktı
Mikdat Bal
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Ciddi ol ahdinde dur (ÖĞÜT)
Ciddi ol ahdinde dur, boş laf karın doyurmaz
Sözünün eri ol ki, yalanda paşa olma!
Adaletten ayrılma, adil olan kayırmaz.
Hükmünde seri ol ki, talanda maşa olma!
Fakirsen sabırlı ol, bu haline dövünme
Mal mülk sahibi isen, bir gün biter övünme.
Güzellik geçicidir, ona sakın güvenme
Herkesin yâri ol ki, solanda şaşa kalma!
Sevip sevilmeyende, hakiki iman olmaz
Mütevazi olmalı, kibir hiç yaman olmaz.
Gösterişten uzak dur, böyle müslüman olmaz
Kirlerden ari ol ki, kılanda boşa kılma!
Karanlık yolda gitme, al eline feneri
Gözünü boyatmasın, yolsuzların hüneri!
Bahşiş diye sunulup çok çirkin bir öneri
Gönülde diri ol ki, olanda haşa alma!
Tatlı dil ile düzelt, yolundan sapanları
Toplaması zor olur iplikten kopanları
Fırsat eline geçip kötülük yapanları
İyilik piri ol ki, bulanda taşa çalma
Der Mikdatî, Bu hayat fanidir, ömür biter
Mükerrem bir varlıksın, olma hayvandan beter!
Ne için yaratıldın bunu bil sana yeter
Adamın biri ol ki, ölende boşa ölme!
Mikdat Bal
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Cínas -Haram yiyen bakkal
Bakkal da veresiye, hasret kalmış peşin’e
Peşine takılmıştır, maliyenin işi ne!
İşine hile katar az rastlanır eşine
Eşine haram alır o bunu helal bulur
Bulur yeni bir kılık işler gidince kesat!
Kes at sahte sakalı, ciddi ol, bir de fes at
Fesat yakışmaz hacım haram olmasın hasat
Has at bizde bulunmaz araptan ithal olur
Olur mu hiç unutmak öğretip okutanı
Oku tanı kefensiz bu vatanda yatanı
Ya tanı ya benden duy düzelt artık hatanı
Ha tanı ha tanıma aksine vebal olur
Olur mu bu yaptığın insafa uyuyor mu?
Uyuyor mu? müşteri, hatırın sayıyor mu?
Sayıyor mu parayı itimat duyuyor mu?
Duyuyor mu kulağın duymazsan ihmal olur
Mikdat Bal
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Cinas Nedir?
Sorsam sana arkadaş bilir misin cinası
Cin asi, gördün işte değişince mana’sı
Manas’ı imha etmek ziraatın binası
Bin asi böcek yeyip talan eder ekini
Ekini yozlaştırma, geliştirip bilgi’ni
Bilgin’i herkes sever kimse sevmez yılgın’ı
Yılgı’nı belli etme içinden at, sil kin’i
Silkinince görürsün bağlacını ek’ini
Ek ini mantar bitsin bayram etsin karınca
Karınca toprağı gör, su dönüşür pirince
Pir incedir, zariftir hele bir de erince
Erince aklın buna öğrenirsin tekin’i
Tek’ini bile bilmek ufkunda bir seyyare
Seyyar’e rağbet olmaz bağlanmalı bir yâr’e
Yârenin olur senin, işte budur idare
İdare’ye uğra da uzatsınlar çekini
Çekiniyorsan eğer düşün almadan karar
Karar deme aklımı okumakta var yarar
Yarar usta sözcüğü ya da ortadan kırar
Kırar gider bilmeyen bulamazsın yek’ini
Mikdat Bal
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Cumhuriyet
<image src='http://img352.imageshack.us/img352/3897/trkiyekw9.gif'width='398'
height='240'>
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src='http://www.antoloji.com/siir/media/04/www_antoloji_com_1048504_313.MP3'>
Dünya bildi cengimizi
Al bayrakta rengimizi
Cumhuriyet yankımızı
Kan vererek ilan ettik
Ülkemizin kuruluşu
İstiklali, kurtuluşu
Dirilişi, varoluşu
Can vererek ilan ettik
Despotların zulümüne
Direnerek, ölümüne
Tarihin her bölümüne
Şan vererek ilan ettik
İnsanlığın bakışına
İnişine çıkşına
Olayların akışına
Yön vererek ilan ettik
Aldırmadık furyasına
Boğduk Türk’ün deryasına
Düşmanların hülyasına
Son vererek ilan ettik
Derde derman hekim olup
Özgürlüğe hakim olup
Yirmi dokuz ekim olup
Gün vererek ilan ettik
<image src='http://img223.imageshack.us/img223/8411/2q8q3ahoa7.gif'width='558'
height='380'>
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Çağ atladı insanlar yalaka çağındayız
Çağ atladı insanlar yalaka çağındayız
Kuruma göre insan tavrını belirliyor
Orta yolda dikkatli ne sol ne sağındayız
Duruma göre insan tavrını belirliyor
Dedim ki zamanıdır yazayım bir devriye
Nasıl geçti insanlık böylesi bir evreye
Ne yanlış der ne doğru önce bakar çevreye
Yoruma göre insan tavrını belirliyor
Menfaati uğruna çamurlara batan var
Müşteri bulunmasın her şeyini satan var
Bir nokta çıkar için yedi takla atan var
Sürüme göre insan tavrını belirliyor
Bukalemun misali renkten renge giren var
Öyle bet çehreler ki mil öteden gören var
Sen kimsin dendiğinde yanlış cevap veren var
Soruma göre insan tavrını belirliyor
Grup grup kurulur loca loca yığılır
Nerde bir saf var ise beraberce sağılır
Gün gelir güneş doğar karanlıklar dağılır
Foruma göre insan tavrını belirliyor
Der Mikdatî ara bul artık insanlık kayıp
Herşeyimiz bir tuhaf herşeyimiz acaip
Zengin yaparsa normal fakir yaparsa ayıp
Cürüme göre insan tavrını belirliyor
Mikdat Bal
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Çağa göre bir şey söyle
Faiz haram deriz ama
Günümüzde sürüp gider
Halal bulsak yeriz ama
Muslumanlar sorup gider
Der ki hocam medet eyle
Çağa göre bir şey söyle
Düzen böyle devir böyle
Hayret eder durup gider
Elin oğlu dolarıyla
Bizimkiler fularıyla
Kara borsa mallarıyla
Vurgununu vurup gider
Vurgun olur domar domar
Rüşvet, torpil, faiz, kumar
Sülük, kene, gider damar
Alimler de görüp gider
Birlik olup alem ile
Oynayarak kalem ile
Halkımızı elem ile
Enflasyonla kırıp gider
Böyle olmuş kanun düzük
Dostluk bitti bağlar çözük
Der Mikdatî zaman bozuk
Kafasını yorup gider
Mikdat Bal
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Çağrı
Bu böyle devam etmez,yaş akacak yakında
Kılıç çekildi artık, ya şakacak ya kın’da
Ya baltaları gömüp saplarını yakın da
Dağdan bağa dönünüz, bu size son uyarım
Savaş barış farketmez ben her şeye uyarım
Çağırdık dönün diye bu sizin son ay’ınız
Uyanın yeter artık bu gafletten, ayınız
Dağda ne işiniz var İmralıda ayı’nız
Dağdan bağa dönünüz, bu size son uyarım
Savaş barış farketmez ben her şeye uyarım
Bir asker şehit oldu, ya bahardı, ya kış’tı
Annesinin feryadı yürekleri yakış’tı
“Teröre lanet olsun” sözü ne de yakıştı
Dağdan bağa dönünüz, bu size son uyarım
Savaş barış farketmez ben her şeye uyarım
Mikdat Bal
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Çaldı çırptı haram yedi, bu hacı
Çaldı çırptı haram yedi, bu hacı
Uzandığı dalı haram, ne yazık!
Geldi gitti, yalan dedi, bu hacı
Kazandığı malı haram, ne yazık!
Sözde kaldı sevgi, vefa, adalet
Fakir çeker eza cefa sefalet
Parayla mı onur, şeref asalet
Dadandığı balı haram ne yazık!
Haksız yere stok eder malları
Bu konuda bilir bütün yolları
Abdest almak için sıvar kolları
Takunyası nalı haram ne yazık!
Sahtekâr hu çeker sanırsın ermiş
İran’dan getirtmiş camiye vermiş
Kendi elleriyle bir güzel sermiş
Bahşettiği halı haram ne yazık!
Yığdı, yığdı hiç kimseye vermedi
Fakirleri insan diye görmedi
Yanlarına kibir etti girmedi
Bezi tülü, şalı haram ne yazık!
Beyaz bir kefene sarıldığında
“Nasıl bilirsiniz” sorulduğunda
Mezarın başına varıldığında
Kefeni hem salı haram ne yazık!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Çalmıyor sevdanın eski türküsü
Çalmıyor sevdanın eski türküsü
Caz geldi, saz gitti, naz bitti gayri
Gönül penceremin paslı sürgüsü
Toz geldi, söz gitti, haz bitti gayri
Sağda solda eder ömrünü zayi
O yanda bu yanda geçiyor hay’ı
Nişan takıp on yıl düşünme payı
Az geldi, yaz gitti, güz bitti gayri
Nerede gözlerden parlayan ışık
Yok eskisi gibi yürekten âşık
Cefa yok, vefa yok, maskeler düşük
Poz geldi, yüz gitti, öz bitti gayri
Güzellik boyada hep allı pullu
Hangi bara gitsen Leylalar dolu
Suyoluna dönmüş sevdanın yolu
Buz geldi, iz gitti, düz bitti gayri
Biri bana sevgi şimdi yok dedi
Varsa da bedensel artık yok tadı
Bu fani dünyaya Ozan Mikdadi
Laz geldi, kaz gitti, yoz bitti gayri!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Çanakkale geçilmez
Yedi düvel birleşip sebep olmuş eleme
İstiklâl marşımızı hemen aldı kaleme
Şehit olurken bile haykırmştı âleme
Çanakkale geçilmez dedi şanlı Mehmedim
Türk’e kefen biçilmez dedi şanlı Mehmedim
Sabırla metanetle, cesaretle taşarak
Vatan, millet aşkıyla, kükreyerek coşarak
Düğüne gider gibi şehadede koşarak
Çanakkale geçilmez dedi şanlı Mehmedim
Türk’e kefen biçilmez dedi şanlı Mehmedim
Etten duvar olmuştu kurşuna göğüs gerip
En cömret bir şekilde aziz canını verip
Bu uğurda savaşıp yüce şerefe erip
Çanakkale geçilmez dedi şanlı Mehmedim
Türk’e kefen biçilmez dedi şanlı Mehmedim
Birleşmişti düşmanlar bekliyorken zaferi
Tahmin etmemişlerdi cehenneme seferi
Türk mağlüp olur mu hiç ölmeden son neferi?
Çanakkale geçilmez dedi şanlı Mehmedim
Türk’e kefen biçilmez dedi şanlı Mehmedim
Dünya gördü mü acep destanın böylesini?
Ters çevirdi Mehmedim düşmanın hilesini
Tarih boyu devirdik yedi silsilesini
Çanakkale geçilmez dedi şanlı Mehmedim
Türk’e kefen biçilmez dedi şanlı Mehmedim
Bütün dünya bilir ki kahraman Türk adımız
Tarihe mühür oldu o şanlı tokatımız
Rahmetle anıyoruz şadolsun ecdadımız
Çanakkale geçilmez dedi şanlı Mehmedim
Türk’e kefen biçilmez dedi şanlı Mehmedim
Mikdat Bal
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Çanakkale geçilmez!
Gazi olmuş her taşı kan ile toprakları
Arındığı mekândır Çanakkale geçilmez!
En kanlı ve en şanlı tarihin yaprakları
Barındığı mekândır Çanakkale geçilmez!
Kınalı kuzu gibi başa kına yakarak
Mermisi bile yokken süngüsünü takarak
Şehadet aşkı ile öne doğru çıkarak
Yüründüğü mekândır Çanakkale geçilmez!
Topa silaha karşı etten duvar örülüp
Mağrur düşman askeri bir bir yere serilip
İmanın karşısında bel kemiği kırılıp
Süründüğü mekândır Çanakkale geçilmez!
Şehadede koştular komutuyla atanın
Gönlümüze taht kurdu ruhları şühedanın
Kanları pahasına şan, şerefi vatanın
Korunduğu mekândır Çanakkale geçilmez!
Topları sindirmişti Ya Allah naraları
Gazi beziyle sardık alınan yaraları
Türkün destan yazdığı dünyanın karaları
Büründüğü mekândır Çanakkale geçilmez!
Türk askeri kürüdü binlerce kadavrayı
Ellerinin tersiyle teptiler palavrayı
Türke kefen biçenin sonunda paçavrayı
Sarındığı mekândır Çanakkale geçilmez!
Kurtarıldı bu vatan cesaretle imanla
Bu gün dünümüz gibi değişmeyiz zamanla
Şahane abidenin harcı irfanla, kanla
Karındığı mekândır Çanakkale geçilmez!
Mikdat Bal
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Çanakkale zaferi
Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler
Bizi yok etmek için sürülerle geldiler
Türk’ü tanımadılar gafletlere daldılar
Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu
Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu
Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı
Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı
“Çanakkale geçilmez” o ne müthiş destandı
Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu
“Ya ölüm Ya istiklâl” buydu şartı şurutu
Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu
Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu
Ölüme emir almış dualar okuyordu
Taarruz için değil ölmek için yürüdü
Düşmana dehşet saldı vatanını korudu
İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler
Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler
Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler
Onları aynı anda büyük korku bürüdü
Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü
Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit
Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit
Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit
Şadolsun ecdadımız vatanını korudu
Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü
Mikdat Bal
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Çaresiz kaldığın anda
Çaresiz kaldığın anda
Çareyi kendinde ara
Senden başka bu cihanda
Dostun para, düşman para
Allah düşürmesin dara
Bir çoğunu dost sanırsın
İyi diye inanırsın
Dostu zor günde tanırsın
Allah düşürmesin zora
Düşünürsün kara kara
Engelsizse gittiğin yol
İşte onda dikkatli ol
Bir yerde yoksa karakol
Eşkıyası sıra sıra
Şehirse de benzer kır’a
Küçük şeylerin peşinde
Olan hayır yok işinde
Gelişinde gidişinde
Kazandığı bere yara
Zarardadır geçmez kâra
İnsan sağa sola koşar
Düşündüğü gibi yaşar
Başka şeyler onu aşar
Değişmez ki dura dura
Öğrenmez ki sora sora
Hayat kısa der dururuz
Gene de boş otururuz
Ölmeye doğru yürürüz
Boş hayaller kura kura
Nihayete vara vara
Seviyorsan hayatını
Zaman koymuşlar adını
Değerlendir fırsatını
Tembelliği at kenara
Zulumatı çevir nura
Mikdat Bal
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Çaykara benim kazam
Çaykara benim kazam
Ona sevgim muazzam
Affolur benim cezam
Hasretiyle ölende
Aklımdan hiç gitmiyor
Yaza yaza bitmiyor
Bir şey fayda etmiyor
Yaşlarım dökülende
Dil söylerken kalp atar
Yazdıkça hasret artar
Uzak olduğu kadar
Her aklıma gelende
Söylersem yaman derim
Çaykaram, aman derim
Bunu her zaman derim
Duracağım ölende
Bu dünya doldu cahil
Dinsiz dolu sevahil
Hocalar değil ehil
Sözüm olmaz bilende
Misyonerler dolaşır
Her tarafa ulaşır
Bu hastalık bulaşır
Hocalar çekilende
Çalışır elin oğlu
Çantası para dolu
Şaşırtabilir yolu
Paralar dökülende
Demeden nemelazım
Çare aramak lazım
Fayda versin bu yazım
Yazsın yazabilen de
Mikdat selam der durur
Ömrü gurbette çürür
Bu kervan böyle yürür
Helal gelebilende
Mikdat Bal
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Çaykara Kurt dağı şenliği (ağustosun ayının ilk pazarı)
Bir kaç tane diyeyim
Çıkarken Likoraşa (Kurt dağının eski ismi)
Benim hatıram olsun
Eş,dosta arkadaşa
İşçisinden erinden
Çaykara köylerinden
Dünyanın her yerinden
Geldiler koşa koşa
Bu bir buluşma günü
Dayanışma düğünü
Yayıldı şanı ünü
Yazıldı dağa taşa
Buluşur ayrılanlar
Hasretle sarılanlar
Bu yolda yorulanlar
Zahmeti gitmez boşa
Hem oynar hem coşarız
Nice engel aşarız
Aynı yöne koşarız
Dağları aşa aşa
Belediye reisi
Yanlız bırakma bizi
Görmek isteriz sizi
Sen de gel Likoraşa
Oynar çocuklarımız
Gençi ihtiyarımız
Çok sağol muhtarımız
Bu aklınla çok yaşa
Mikdat sizi özlüyor
Avrupadan izliyor
Dönya bizi gözlüyor
Alkışlar baştan başa
Mikdat Bal
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Çaykara rum değildi
Çaykara rum değildi
Aslı Türk oğlu Türktür
Yanlış bilgisi olan
Kütük oğlu kütüktür
Aslını inkar eden
Rum zanneden yılanlar
Açıpta okursanız
Tarih sizi yalanlar
Ürür bir kaç tane it
Rum değildir neslimiz
Kahpeliğe lüzüm yok
Türk oğlu Türk aslımız
Üç beş tane soytarı
Rum hayranı olmuşlar
Türklüğü inkâr edip
Ürüp ürüp durmuşlar
Rahatlık batmış ise
Kolayı var deşeriz
Kahpeliğe lüzüm yok
Ardınıza düşeriz
Laz falan da değiliz
Aslı yok astarı yok
Cahillik etmeyiniz
Artık taraftarı yok
Kitap okumazsınız
Türkü tanımazsınız
Islatmadan sizleri
Rahat duramazsınız
Mikdat Bal
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ÇAYKARA USÜLÜ...Mikdadi-Osman ŞAHİN
Diyelim konuşalım
Sözümüz belli olsun
Biraz da atışalım
Özümüz belli olsun! .....Mikdadi
El sallayalım düne
Mazimiz belli olsun
Konu atışma mı ne
Tezimiz belli olsun...Osman Şahin
Ölüm hak sıradayız
Yoldayız aradayız
Madem ki buradayız
İzimiz belli olsun! ..... Mikdadî
Çiçek gibi açalım
Güzellikler biçelim
Kem işlerden kaçalım
Tozumuz belli olsun..Osman Şahin
Hayranım bir kaç dosta
Bu atışmaya hasta!
Herkes olamaz usta
Bazımız belli olsun! ..... Mikdadî
Bazen rol çalar durur
Kibri tavana vurur
Ödül alır bu gurur
Dizimiz belli olsun...Osman Şahin
Yük ağır eğilse de!
Fikrimiz dağılsa da
Bir çoğu değilse de
Azımız belli olsun! ..... Mikdadî
İnsanı sevelim ki
Barışçıl olalım ki
Elektrik alalım ki
Fazımız belli olsun..Osman Şahin
Bu iş mühim olaydır
Ne horon ne halaydır
Piknik yapmak kolaydır
Kuzumuz belli olsun! ..... Mikdadî
E vay beni vay bana
Horonları say bana
Çal bir sık saray bana
Düzümüz belli olsun....Osman Şahin
İşimize bakalım
Birkaç mani yakalım
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Yaylalara çıkalım
Yazımız belli olsun! ..... Mikdadî
Yaylam ıssızlanmasın
Yaşlılar sızlanmasın
Mevsimler hızlanmasın
Güzümüz belli olsun...Osman Şahin
İçelim son çorbayı
Dolduralım kırbayı
Bağlayalım torbayı
Tuzumuz belli olsun! ..... Mikdadî
Sevgi ile bakalım
Meş'aleyi yakalım
Cehaleti yıkalım
Hizamız belli olsun....Osman Şahin
Tepinip hoplayalım
Likarba toplayalım
Biraz da zıplayalım
Gezimiz belli olsun! ..... Mikdadî
Sev hatırın soranı
Say yaranı saranı
Oku yad et Kur'anı
Cüzümüz belli olsun..Osman Şahin
Gönüller nur dolmalı
İçtenlikle olmalı
İnsan huzur bulmalı
Hazımız belli olsun! ..... Mikdadî
Kimseyi sokma dara
Açma bağırda yara
Garip kaldı Çaykara
Kazamız belli olsun.....Osman Şahin
Hasret bir yüktür bizde
Şımarmak yoktur bizde
Latife çoktur bizde
Nazımız belli olsun! ..... Mikdadî
Şeklimiz düzgün olur
Arada üzgün olur
Genelde gezgin olur
Pozumuz belli olsun...Osman Şahin
Görülmeyen yoklanmaz
Duygular yasaklanmaz
Hep içerde saklanmaz
Sezimiz belli olsun! ..... Mikdadî
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Eleleyiz horonda
Hem seyire duranda
Yol havası vuranda
Sazımız belli olsun....Osman Şahin
Oynayıp oh diyorsak
Yorulup vah diyorsak
Arada ah diyorsak
Sızımız belli olsun! ..... Mikdadî
Oynamaz hiç başımız
Muhkem olur işimiz
Sağlamdır kumaşımız
Bezimiz belli olsun.....Osman Şahin
İhtiyarladık meğer
Gençler bilir mi değer
Yaralanırsak eğer
Gazimiz belli olsun! ..... Mikdadî
Yiğitlik olsun serde
Sormayız nasıl nerde
Kapansa bile perde
Kozumuz belli olsun...Osman Şahin
Bir savaş olsa haşa!
Gideriz koşa, koşa
Sevinçle coşa, coşa
Gazamız belli olsun! ..... Mikdadî
Sivriliklerden kaçın
Herkese kucak açın
Aşırılıklar için
Dozumuz belli olsun...Osman Şahin
Der Mikdadi hoş idi
Bu bende bir düş idi
Bu gün vaktim boş idi
Giz'imiz belli olsun! ..... Mikdadî
Esen sıla yeliydi
Osman'ın emeliydi
Kürtle Çerkes belliydi
Laz'ımız belli olsun...Osman Şahin
Mikdat Bal
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Çaykara ya sİtem
Selam sana Çaykaram,selam gurbet elinden
Şimdi hasretim sana,kaçtıydım evvelinden
Methini çok okudum aşikların dilinden
Ben sana doyamadım,sen beni doyurmadın
Mecburi göç eyledim sebebini sormadın
Korkarım benim için bir mezar ayırmadın.
Sende doğdum büyüdüm senin suyunu içtim
Yollarında dolaştım köprülerinden geçtim
Elbisem kırk yamalı yarı tok yarı açtım
Ben sana doyamadım sen beni doyurmadın
Göçeli yıllar oldu hali nice sormadın
Korkarım benim için bir mezar ayırmadın
Kendinde saklıyorsun bütün sevdiklerimi
Düşün gurbet ellerde neler çektiklerimi
Anlatsam üzülürsün bütün bildiklerimi
Ben sana doyamadım sen beni doyurmadın
Göçeli yıllar oldu hali nice sormadın
Korkarım benim için bir mezar ayırmadın
Yaylaların çok güzel temizdir suyun havan
Çok yaylacılık yaptım kışın yemekler yavan
Çiçekler açıp solar ne petek var ne kovan
Ben sana doyamadım sen beni doyurmadın
Ele saldın Çaykaram daha beni sormadın
Korkarım benim için bir mezar ayırmadın
Ömrümün baharını sinende yaşamadım
Kaç sene oldu seni gezip dolaşamadım
Kabul mü etmiyorsun sana ula&#254; amadım
Ben sana doyamadım sen beni doyurmadın
Bana hep gel diyorsun hiç kendin buyurmadın
Korkarım benim için bir mezar ayırmadın
Mikdattır benim adım Eğrideredir köyüm
Sayım olur saymazlar seçimde yoktur oyum
Burada yabancıyım orada bilmem neyim
Ele saldın Çaykaram sen beni doyurmadın
Göçeli yıllar oldu nice oldu sormadın
Yatacak yerim de yok bir mezar ayırmadın
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Çaykara’nın Hali pür melali
Dağları kayaları sağlam tutar ilçeyi
Rengarenk ormanları ferahtır Çaykara’nın
Kumları, çakılları kıskandırır külçeyi
Bunun bariz delili Şerah’tır Çaykara’nın
Güzelim tabiatı feda ettik paraya!
Gösteriş olsun diye villa kurmuş meraya
Aslında bu bir çığlık siz bakmayın naraya
Duyduğum işittiğim bir ahtır Çaykara’nın!
Hırs, tamah ve cehalet bizi esir alınca
Sonradan görmelere Çaykara’mız kalınca
Azdı bazı insanlar biraz para bulunca
Sandılar ki talanı, mubahtır Çaykara’nın!
Düzensiz evler diktik dağına yamacına
Yarışa giriştiler dönmüş “ego” maçına
Akıl ermez bir türlü onların amacına
Doğasını kirletmek, günahtır Çaykara’nın!
Paraya, gösterişe kuvvete tapılmıştır
Ecdadın yürüdüğü izlerden sapılmıştır
Doğal bitki örtüsü tahribi yapılmıştır
Hali pür melalini izahtır Çaykara’nın!
Der Mikdadi bunları sağır sultan biliyor
Tabii güzelliği günden güne ölüyor
Ağlanacak haline acı, acı gülüyor!
En büyük özelliği mizahtır Çaykara’nın!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Çaykara’nın Resmi
Huzur verir can verir, insana güzelliği
Destan olmuş dillere dolaşıyor Çaykaram
Sarp ve dağlık yapısı başka bir özelliği
Başı değip yellere, gülüşüyor Çaykaram
Doğa harikasıdır cennetten bir köşedir
Ormanları yemyeşil, çam, kestane meşedir
Onda gezip dolaşmak, mutluluktur neşedir
Şanı ünü ellere, ulaşıyor Çaykaram
Çaykara’da mevsimler çoğu yağışlı geçer
Rutubet eksik olmaz, topraklar suyu içer
İnsanlar tedbir alır almazsa yerler göçer
Meydan okur sellere, çalışıyor Çaykaram
İlim irfanda önder, hem köylüsü hem dağlı
Her gün daha ileri, ama aslına bağlı
Mert, zeki, asil, dürüst, insanları bu çağlı
Döner başka hallere, oluşuyor Çaykaram
Mikdatî, Çaykaramın işte böyledir resmi
Yazmakla bitiremem, anlatıldı bir kısmı
Küçük şirin bir kaza, ama büyüktür ismi
Kafa tutar illere, gelişiyor Çaykaram
<image src='http://img264.imageshack.us/img264/7784/cayk016dv.jpg'width='500'
height='350'>
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Çaykarada sel olmuş
Çaykarada sel olmuş
İyi ne varsa almış
Geride izi kalmış
Çakıl değil taş değil
Akıllar sele gitmiş
Çaykara aşkı bitmiş
Gösterin kim ne etmiş
Yaptığınız iş değil
Nerede insanları
Nerde çalışanları
Yok mudur vicdanları
O göğsünüz boş değil
Ne oldu böyle birden
Her taraf battı kirden
Dedem çıksa kabirden
Diyeceği hoş değil
Almış gitmiş her şeyi
Kim düzeltmiş bir şeyi
Deffetse bu şer şeyi
Şimdi yazdır kış değil
Bürokratlarımız tam
Kendine bulmuş ortam
Çıksa da bir kaç adam
El çırpmam alkış değil
Adam mı çıkanları
Nerde bakanları
Gözümden akanları
Bunlar kandır yaş değil
Millet nasıl yetinir
Sade bilgi edinir
Birileri didinir
Siz gibi ayaş değil
Kim bu işi anacak
Halk nasıl uyanacak
Başınıza konacak
Karga olur kuş değil
Taşlar dolmuş ırmağa
Sel olursa bir daha
Kalanlar kaçar dağa
O kadar yokuş değil
Bu iş böyle kalırsa
Bir daha sel olursa
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Çaykarayı alırsa
Bu kabustür düş değil
Sen karışma derlerse
Hakaret ederlerse
Böyle nane yerlerse
Oha derim çüş değil
Bir yolunu bulmalı
Kazma kürek almalı
Her şey sağlam olmalı
Sade bir rutuş değil
Çaykarayı sel aldı
Kalan ömrü kısaldı
Kazma kürek misâldi
Kazmayı tutuş değil
Yok mu üstüne alan
Yapılsın proje pilan
Bunu yapacak olan
Bizim kiler, Buş değil
Çıkmayacak mı biri
Temizlesin nehiri
Ben yazdım bu şiiri
Klavye değil tuş değil
Mikdat Bal
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Çaykaralı dostlarla ''chat'' ederim gurbetten
Çok uzun zaman geçti, özlemini çektiğim
Güzel Çaykaramızı, yad ederim gurbetten
Onu andığım zaman, ağlayıp yaş döktüğüm
Ona varmaya yolu, kat ederim gurbetten
Hala unutamadım, otuz iki senedir
Hasret öldüremedi, bu ne güçlü sinedir
Çıkarken mutlu çıktım, bu dünya tersinedir
Çaykaralı dostlarla chat ederim gurbetten
Nasıl ayrıldım diye dizlerimi döverim
Çaykara benim kazam her alanda överim
Hakkında methiyeler duymayı çok severim
Ona ters düşenleri mat ederim gurbetten
İnsanları sevecen, hapishanesi boştur
Orada asker olmak hem kolay hem de hoştur
Deli gönlüm yaralı, gurbette garip kuştur
Tekrar ona dönmeyi va’t ederim gurbetten
Mikdatî der hasreti tütüyor buram buram
Hatırladım bu gece yine kanadı yaram
İlimde yıllar boyu, ışık saçtı Çaykara’m
Geçmişlerin ruhunu şad ederim gurbetten
Mikdat Bal
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Çaykaraspor'un şampiyonluğuna
Çaykarasporumuz şampiyon oldu
Maksada ulaştı hedefi buldu
Şirin çaykaramız neşeyle doldu
Keşke orda olsak bayram etseydik
Sizi teker teker tebrik etseydik
Bu mutlu olaya çok sevinmişiz
Çaykaraspor ile çok övünmüşüz
Bu gurbet ellerde çok dövünmüşüz
Keşke orda olsak maça gitseydik
Sizinle beraber bayram etseydik
Severiz hocayla onbirinizi
Trabzonsporum kadar severiz sizi
Buradan öperiz herbirinizi
Keşke orda olsak maça gitseydik
Sizi terli terli alıp öpseydik
Çaykaram sizinle gurur duyuyor
Her yeri kırmızı beyaz boyuyor
Orada olanlar size doyuyor
Keşke orda olsak maça gitseydik
Sizinle beraber bayram etseydik
Size sahip çıksın kaymakamımız
Törene katılsın her makamımız
Sizlere helâldır her imkanımız
Keşke orda olsak teşvik etseydik
Bağıra bağıra yaşa deseydik
<image src='http://img264.imageshack.us/img264/7784/cayk016dv.jpg'width='500'
height='350'>
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Çaykara'ya Hasret.
Tarlalar belleniyor, bahara giriyorken
Şimdi başka mesgale vardır Çaykaramızda
Cemre toprağa düştü her şey yeşeriyorken
Yüksek yüksek tepeler kardır Çaykaramızda
İnsanları sevecen hiç bir yerde yok eşi
İş bitmez Çaykarada yok baharı yok kışı
Gurbetçi var her evden kalanların çok işi
Geçim kaynakları kıt dardır Çaykaramızda
Medarı iftiharı Uzungöle çok yakın
Çaykaraya gelenler unutmasınlar sakın
Cenneti bilmezseniz Uzungöle bir bakın
O cennetten bir bahçe yerdir Çaykaramızda
Ormanlar sakız kokar, her bir derde devadır
Okşijeni bol olur o ne temiz havadır
Orada yaşayana bu nimet bedavadır
Yaylaya gidip gelmek kârdır çaykaramızda
Yardımlaşmada buldu, insanımız çareyi
Dünyanın fitneleri bozmadı bu yöreyi
Gençler evden alırlar ananeyi töreyi
Büyüğe saygısızlık ardır Çaykaramızda
Orda doğdum büyüdüm, gurbet girdi araya
Otuz dort sene oldu hasretim Çaykara’ya
Bazen sıla-I rahim merhem olur yaraya
Ebedi kalabilmek zordur Çaykaramızda
Mikdatî’yim uzaktan hasretiyle yanarım
Hep onu düşünürüm, sık sık onu anarım
Yediden yetmişine selam sevgi sunarım
Her canı benim için yârdir Çaykaramızda
Mikdat Bal
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Çayla alakalı Atışma
Çayla alakalı
Atışma
Sabah kalktığımızda çayla başlarız güne
Bu sadece bize has sanki bin yıllık töre
Genç, ihtiyar kız, kızan bakmaz makama, üne
Herkes buna müptela bu içki Türk’e göre………Mikdadi
Her öğün çay sofrada, tabaklar elimizde,
Yanında ayran, DİDİ hararet dilimizde,
Yaşayanlar dermansız, marifet ölümüzde,
Teneşir kaçınılmaz, Allah geçinden vere……….…Hoşoğlu
İçmeyen sarhoş olur gerisini sen anla
Tavşan kanı gibiymiş ilgisi yokken kanla
Yediden yetmişine içilir her insanla
Her yerde her köşede keyfine ere, ere………Mikdadi
Soğuk-sıcak içmekten ağzında diş kalmadı,
Mide çay ile doldu ekmekte iş kalmadı,
İçimiz yana yana baharla kış kalmadı,
Bu Türk’ün meziyeti, değişmez yöre yöre…….Hoşoğlu
Eğer bir gün içmezsek hasret kalır sinemiz
Şu çay nerede kalmış der de durmaz çenemiz
El yapımı çayları yapar Fatma ninemiz
Kurutur yeşil çayı damlara sere, sere………Mikdadi
Artık geri dönüş yok herkes alıştı çaya,
Müftüsü de içiyor, kızılır mı hocaya?
Uçakta çay servisi, ne etsin garip yaya,
Reklam afişlerini asmış olduk her yere……Hoşoğlu
Çay insana zevk verir hele de çok sıcağı
İşsiz kalan insanlar açar bir çay ocağı
Şehrin buna müsait her köşe her bucağı
Her bölgede bulunur ülkemde kare, kare………Mikdadi
Dar yerlere sıkıştı portakal-mandalina,
Kabuğu sararmıyor, güve indi dalına,
Eski tadı kalmadı gören bakar yoluna,
Herkes çay parası der, yüzüne süre süre……..Hoşoğlu
Der Mikdadi ben çaya alışığım aşığım
Elimden eksik olmaz çay bardağı, kaşığım
Çay duyunca parlıyor gözlerimde ışığım
Eğer onsuz kalırsam yüreğim pare, pare………Mikdadi
Artık kimse açmıyor merdaneyle hamuru,
Herkes marketten alır kiloyla ıhlamuru,
Evimize girmiyor tarlaların çamuru,
Koyunları sağan yok, kurtlar tünemiş pere…….Hoşoğlu
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Eskiden içiyorduk ayranın en hasını,
Bakraçları unuttuk, attık bakır tasını,
Nesil çoktan unuttu ibriğin modasını,
Gidişat belli değil, rotamız bilmem nere? .........Mikdadi
Çayı normal içersen damarları açarmış,
İçindeki kafein bazen neşe saçarmış,
Cini, periyi kovar, şeytanlar da kaçarmış,
Cine çarpıldı diye geçilmez yedi dere…….Hoşoğlu
Mikdat Bal-Mustafa Hoşoğlu
Mikdat Bal
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Çek elini üzerimden
Kara bahtım nedir senden çektiğim
Çek elini üzerimden vefasız
Yetmiyor mu hayatımdan bıktığım
Çek elini üzerimden vefasız
Gülmedin ki hayatımda yüzüme
Hep es geçtin ateş koydun özüme
Su dökmedin hep üfledin közüme
Çek elini üzerimden vefasız
Dert ekledin kat kat ettin derdimi
Eze eze yere vurdun sırdımı
Çal başına edeceğin yardımı
Çek elini üzerimden vefasız
Başkasına neler verdin gözüm yok
Kara bahtsın ak demeye lüzüm yok
Ret etmekten başka hiç bir çözüm yok
Çek elini üzerimden vefasız
Mikdatî der bir faydanı görmedim
Vefan yok ki, neşe, sefa sürmedim
Ömrüm bitti muradıma ermedim
Çek elini üzerimden vefasız
Mikdat Bal
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Çeker giderim
Sevme, naz üstüne naz edeceksen
Nazından bıkarak, çeker giderim
Ufak defek şeyden söz edeceksen
Önüme bakarak çeker giderim
Hoşgörü içinde dostluk güderek
Acılar içinde yanıp tüterek
Gözümün yaşını takip ederek
Ummana akarak çeker giderim
Bir daha umudum kalmasın diye
Beni başka derde salmasın diye
Geriye dönüşüm olmasın diye
Gemiyi yakarak çeker giderim
Benim bu sevgimi gözün görmezse
Ne ederim senin aklın ermezse
Bunca yakarışlar fayda vermezse
Canımı sıkarak çeker giderim
Dinlemezsen eğer bahtı karayı
Açarsın bağrıma derin yarayı
Harabeye döner gönül sarayı
Her şeyi yıkarak çeker giderim
Boynumu bükerim karalar giyip
Böyle bir sevdanın canına kıyıp
İçimi çekerek elveda deyip
Göz yaşı dökerek çeker giderim
Mikdat Bal
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Çekil de bilenler gelsin
Yapacağım derken yıkma
Her taşın aldından çıkma
Boş yere canını sıkma
Çekil de bilenler gelsin
Durup durup adres sorma
Aklın almaz kafa yorma
O makamda boşa durma
Çekil de bilenler gelsin
İyi niyet kafi gelmez
Çok alim var lafı bilmez
Rehberin etrafı bilmez
Çekil de bilenler gelsin
Kaptansın lakin acemi
Laf ile yürümez gemi
Kabul eyle dilekcemi
Çekil de bilenler gelsin
Mikdat Bal der anlayana
İşin ehli olmayana
Yalvarırım yana yana
Çekil de bilenler gelsin
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çekilmiyor bu hasret!
Yine gece yine hüzün yine gam
Bitsin artık, çekilmiyor bu hasret!
Yine hazan, yine rüzgar, yine sam
Yetsin artık çekilmiyor bu hasret!
Ölüme denk, ayrılığın zorluğu
İşte böyle bir mezarın darlığı
Rahat vermez şu gurbetin varlığı
Batsın artık çekilmiyor bu hasret!
Dua etsin Arafat’ta hacılar
Arkadaşlar tüm ahiler bacılar
Yüreğimden dayanılmaz acılar
Gitsin artık çekilmiyor bu hasret!
Bitmez ki gurbetin kahrı, çilesi
Sanki olduk evlat, torun kölesi
Kaderin sınavı, ince hilesi
Yatsın artık çekilmiyor bu hasret!
Ağlamakla değişmez ki bu kader!
Gözyaşını etmeyesin sen heder
Çökertiyor gönlümdeki gam keder
Yitsin artık çekilmiyor bu hasret!
Mikdadî der gülemedim kazara
Gülmek beni aldı sarf-ı nazara
Biri beni alıp canlı, mezara
İtsin artık çekilmiyor bu hasret!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Çelişki
Çok kişi aydınım, söylüyor ama
Patavatsız, konuşurlar katiller
Puştların kalpleri kör yani âmâ
Pespayeler kokuşurlar katiller
Entrikadır, başka değil sözleri
Pislik kokar kalıpleri hem özleri
Pervasız kahpedir, kansız yüzleri
Perişanca kakışırlar katiller
Lanet olsun insanları yaktıran
Parçalatıp, kardeş kanı akıtıran
Planlayarak köyler yakıp yıktıran
Pisler, kemik kapışırlar katiller
İşte böyle, bazı aydın nursuzlar
Kalemleri kiralık uğursuzlar
Kalpleri kapalı bu onursuzlar
Kışkırttarak, konuşurlar katiller
Şirretlikte en ileri saftalar
Kandırmakta, konuşmada laftalar
Kendi karındaşlarını aftalar
Karşı savdan kaçışırlar katiller
Kalmadı onlara artık inanan
Kardeşleri bile, ErmeniYunan
Kapılmışlar körü körüne, inan
Karışmışlar, kopuşurlar katiller
İşte böyle bazısı satılmıştır
Mikdat der ki çoğu aldatılmıştır!
Fikirleri çöplüğe atılmıştır
O çöplükte kokuşurlar katiller
Mikdat Bal
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Çevirme
Beni yine bana bırakma canan
Hasretinle yakıp küle çevirme
Del’olur ayrılık nârında yanan
Gönlümü kavurup çöle çevirme
Mutluyum seninle bahtiyar oldum
Dünyamsın, ben sana bir diyar oldum
Alemde kayıptım, sende var oldum
Bir el gibi görüp züle çevirme
Acılar vererek dağlatma beni
Azabı tattırıp ağlatma beni
Üzüntü içinde çağlatma beni
İki pınarımı sele çevirme
Dünya’ya bedeldir bir tatlı sözün
İncitir gönlümü ekşitme yüzün
İflahımı keser verdiğin hüzün
Sirkeyle karışmış Bal’a çevirme
Mikdat Bal
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ÇevreBİLİNCİ
İnsanlar işlediği kötülükler yüzünden
Karada ve denizde fesat zuhur etmiştir
Belki dönüş yapıp da gitmez şeytan izinden
Yaptıkları hasarın bazısından tatmıştır!
Dünyayı imar etmek dinî bir vecibedir
Dengesi bozulursa vahşi ve ucubedir
Toprak, su, hava güneş hayati acibedir
Saygısız davrananlar zararını çatmıştır
Bütün nimetleriyle herkese yârdir dünya
Yaşanılacak mekan yegane yerdir dünya!
Doğası bozulunca zehirdir şerdir dünya
Dengeyi korumayan zehre zehir katmıştır!
En büyük nimet olan sıhhat altüst olmadan
Yaşadığımız ortam necasetle dolmadan
Sorumluluk alalım belamızı bulmadan
Nemelazımcıların gemileri batmıştır!
Günümüzde sanayi artıkları her yerde
Açık davetiyedir her hastalık her derde
Ne zaman kalkacaktır gözümüzde ki perde
Çevremiz tahrip olmuş mesuller yan yatmıştır!
Bu dünya her şeyimiz içinde yaşıyoruz
İsrafta ön saftayız hududu aşıyoruz!
Hem büyük sorumluluk hem görev taşıyoruz!
Doğayı kirletenler insanlığı satmıştır!
Doğal denge bozulmuş perişan, tarumarız
Böyle bir tahribata ne diye göz yumarız?
Der Mikdadî çarçabuk uyanmayı umarız
Doğa kirletilmesin diyeceğim bitmiştir
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Çıkışım
Bir gun çalışırken bana işveren
Yazıhaneme gel Bal dedi bana
Mektup salacaktım şifahi öğren
İş bitti çıkışın al dedi bana
Beynimden vuruldum işsiz kalınca
Beklenmedik anda çıkış alınca
Hele ellisinden sonra olunca
Git başka bir kapı çal dedi bana
Başka kapı çaldım girdim belaya
İş yok demiş aldı beni alaya
İş bulma kurumu, vakıf olaya
Biraz daha evde kal dedi bana
Bu işsizlik benim canımı yaktı
Bir memure bana kafayı taktı
Ben iş yok deyince yüzüme baktı
Haftada beş mektup sal dedi bana
Çıkıştan dolayı çoktur zararım
Başka bir işim yok, hep iş ararım
Her hafta uğrayıp haber sorarım
Gene bozuk çıktı fal dedi bana
Çalışırken iyi pek yaman idim
Aranan sayılan eleman idim
Daha bir ay once tercüman idim
Şimdi beğenmiyor lal dedi bana
Ne rahatım kaldı ne de sükünet
Kim işsiz kalırsa getirir cinnet
Dedim ki iş verin yeter bu minnet
Daha derinlere dal dedi bana
Bal der işsizlerin derdi bitmiyor
Ne dersen de bunlar insaf etmiyor
Dedim bu ödenek bana yetmiyor
Bana ne, istersen öl dedi bana
Mikdat Bal
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Çıksın söylesin!
Emperyalistlerin sözcüsü müdür?
Değilse Türk gibi çıksın söylesin!
Onların casusu, gözcüsü müdür?
Değilse Türk gibi çıksın söylesin!
Bizim gerçeklere önem vermezler
Ermeni hayali kadar görmezler
Ezeli düşmanlar yola girmezler
Değilse Türk gibi çıksın söylesin!
Onlar bize çoktan etmişler veda
Hala dost zannetmek en büyük hata
Her şeye amenna, ses yok, ne seda
Değilse Türk gibi çıksın söylesin!
Mikdat Bal
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Çoban mısın be arkadaş
İbrahim COŞAR’IN Aşağıda ki yorumuna ithafen
'Doğru vallahi, Hollanda'ya karşı ıslık çalmıyorum ki
Mikdat ıslık şiiri yazmasın diye. Güçlü kalemin susmasın dost'
Rumuz: İbrahim COŞAR
Yok bu işin A’sı B’si
Esirgeme benden sesi
Islık çalmak neyin nesi
Çoban mısın be arkadaş
Yorum yazdın kafa yordun
Anlamadım neyi sordun
Şimdi bana ağ mı kurdun
Kapan mısın be arkadaş
Balı topla çiçeklerden
Sakınarak böceklerden
Bu arada gerçeklerden
Kopan mısın be arkadaş
Hiç çekinme açık söyle
Latife yap mizah eyle
Şaka diye her an böyle
Yapan mısın be arkadaş
Selam sevgi sunuşarak
Yazışarak tanışarak
Anlaşırız konuşarak
Yaban mısın be arkadaş
Kime neyi hatırlattın
Biraz kendini zorlattın
Türkiyeden taş fırlattın
Sapan mısın be arkadaş
Beni böyle bakacaksan
Şiirime takacaksan
Benzin döküp yakacaksan
Keban mısın be arkadaş
Mikdat Bal
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Çocukluk Anılarımdan
Bir tek inek beş çocuklu aile
Sütten kesilince aç kalıyorduk
“Vita” yağı sabah yerdik çay ile
Mısır ekmeğinden güç alıyorduk
Ne giyeyim diye kafa yorardık
Çok fakirlik vardı çare arardık
Bakkalcıya gidip çuval sorardık
Boşu bulunmasa bocalıyorduk!
Nüfus kalabalık doymazdı karın
Kenara koymazsak ne yerdik yarın!
Annem derdi şunu bir şeyle sarın!
Bir “sirikta” yerken üç çalıyorduk!
Sofranın başında kavga ederdik
Tavayı kazımak hakkımdır derdik
Yemekle birlikte dayak da yerdik
İşte bazen böyle biçiliyorduk!
Mısırı tavana seriyorduk biz
Çorba yapmak için kırıyorduk biz
Herkes tavlanırken eriyorduk biz!
Büyüyecek yerde küçülüyorduk!
Oynarken çamurdan, tozdan batardık
Ot dolu döşekte çift, çift yatardık
Üstümüze ancak bir çul atardık
Yazın iyi, kışın açılıyorduk
O günlerde çoktu aç, çıplak gezen
Ancak bulunmazdı canından bezen!
Genelde komşuluk iyiydi, bazen,
Bir şey ister diye kaçılıyorduk!
Der Mikdadi işte budur hakikat!
Köyde birkaç kişi verirdi zekat
Biz de fakir diye çekmezdik dikkat
Bundan dolayı da geçiliyorduk!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Çocukluk hatıralarımdan
Ben de her insan gibi, bir zamanlar küçüktüm.
Yaramazdım, zekiydim, afacan bir çocuktum
Talebelik yıllarım,Sene dokuzyüz yetmiş
Başıboş Sorumsuzdum, Babam gurbete gitmiş
Dedim kendi kendime Var mı başına vuran
Bu yazın sıcağında ezberlenmez bu Kur'an
Arkadaşlarım dedi Kalk Rizeye gidelim
Şöyle sahile doğru bir seyahat edelim
Zaten kaçmak isterdim bir kaç arkadaş buldum
Artık yola koyulduk onlara öncü oldum
Çaykara, Of, Rizeden gitik Hopa ya kadar
Dönülmez yola girdik Dört yaramaz kafadar
Çocukluk arkadaşım Mehmet Pamuk, Ali Boz
Yolda bize eklendi Ekrem Dere açıkgöz
Arhavi de gezerken Kapıldık bir sarhoşa
Yirmi gün dört arkadaş kürek salladık boşa
Çalıştırdı zor işte Güneş altında yaktı
O cimri adam bizi günlerce aç bıraktı
Bu hal dayanılmazdı Bir gün bıraktık işi
Sanki her hakka sahip greve gittik dört kişi
Tenekeler üst üste Bir gürültü koparttık
Her şeyi göze aldık çalışmıyorduk artık
Evinden, ta uzaktan Patron bizleri gördü
Hemen tarlaya geldi is başına diyordu
Nedir derdiniz dedi, Yemek ver acız dedik
Aç halde çalışılmaz en son dün öğlen yedik
Komşulardan utandı hemen evine koştu
Elleri titriyordu dünden kalma sarhoştu
Biz yemek bekliyorken Aldı geldi bir tepsi
Birkaç “ztirikta” yaptı iste yemeğin hepsi
Anladık ki yemek az, Hemen saldırıverdik
Tepside ki yemeği birden kaldırıverdik
Başka yemek var diye Ali Boz yavaş yedi
Bir de dönüp baktı ki aniden yemek bitti
Alinin bu haline çok eğlendik çok güldük
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Oylece akşam ettik yorgun argın döküldük
Kendine faydası yok Patron kahvede içer
Zil zurna sarhoş olur sonra evine geçer
Gelir nara atarak Ağzında bir pis koku
Herhalde hastalandım Der, Mikdat beni oku
Tatlı uykumdan beni Kaldırırdı her gece
Pis kokan Ağzı köpük sırıtırdı delice
Çekerdim bir besmele geri kalanı Lazça
Sövmeme amin derdi, sanıyordu arapca
Bu komik halimize Arkadaslar gülerdi
Şüphelenmesin diye bir yandan amin derdi
Hakkı yenmesin diye Ekrem bir yalan attı
Başladı ağlamaya göğe çıktı feryatı
Patron dedi neyin var Dedi hastadır babam
Bu gün çayı satarken haber verdi akrabam
Paramı ver gideyimYetişmem lazim dedi
Helal olsun uyanık, hesapı kesti gitti
Ekrem gittikten sonra üç gün daha çalıştık
Bitsin diye sabrettik ne de olsa alıştık
Hakkımızı istedik pazara gelin dedi
Pazarda kaçıverdi hakkımızı vermedi
Akşam evine gittik, o hala gelmemişti
Bizden kurtuldu sanıp, o gün çok içki içti
Gece eve gelince bir kavgadır başladı
Evine aldı diye karısını haşladı
Sabah aynı hikaye yine gittik pazara
Sözde bankada imiş, yanında yoktu para
Bankaya girdi çıktı Sonra gittik denize
Günlük otuz konuştuk, yirmiden verdi bize
Dedik hakkımızı ver, dedi yakarım sizi
Uçurumu gösterdi burdan atarım sizi
Hemen geri çekildik aklımıza şaşarım
Aklıma her vurdukca o günleri yaşarım
Mikdat Bal
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Çoğu bitti az kaldı
Açıldı gözüm gönlüm yeşerdi umutlarım
Uyanan bu gençliği, tebrik eder kutlarım
Dağılıp gitti diye boş imiş korktuklarım
Şahlanışa geçtiler yeniden bozkurtlarım
Çoğu bitti az kaldı, biraz daha dayanın
Günleri sayılıdır bu milleti soyanın
Çok şeyler kaybederiz, şiddete karışarak
Anlaşıldı, bu dava yürümez vuruşarak
Her biriniz biriyle, dost olsun barışarak
Güven, hoş görü, saygı, sevgide yarışarak
Çok güzel yerdesiniz, biraz daha uyanın
Panzehiri sizsiniz bu milleti soyanın
Ok yaydan fırlamıştır, hedefi bulacaktır
Davamız tek başına ikdidar olacaktır
Türktür dilin kültürün, yine Türk kalacaktır
Bu millet sülüklerden hakkını alacaktır
Dikkati çekilmeli, sizleri yok sayanın
Hesabı sorulacak bu milleti soyanın
Adalet sözde değil, uygulanacak özde
Akraba dahi olsa taraf tutmak yok bizde
Ecdadımız böyleydi, yürüyün aynı izde
Haydi davranın gençler çok iş var önünüzde
Yardımcısı Allah’tır, Hak yoluna uyanın
Bal der az daha gayret, biraz daha dayanın
Mikdat Bal
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Çok ayıp!
Cahiliye dönemini yaşarken
Çağdaşlığı söz etmeniz çok ayıp!
Adım adım uçuruma koşarken
Çağdaşlığı poz etmeniz çok ayıp!
Bir taraftan etrafımız sarıldı
Fitne girdi saflarımız yarıldı
Vatandaşlar bir birine darıldı
Çağdaşlığı koz etmeniz çok ayıp!
Derme çatma bir kafaya sahipken
Müslümanım demek bile ayıpken
Sizin ilham kaynağınız rahipken
Çağdaşlığı vaz etmeniz çok ayıp!
Gece gündüz orda burda çalkalar
Burnunuzda sallanırken halkalar
Yeter bitsin geçtiğiniz dalgalar
Çağdaşlığı yoz etmeniz çok ayıp!
Hoşgörü yok yüreğiniz dar sizin
Yanınızdan hiç geçmiyor ar szin
Bu milletle ne zorunuz var sizin
Çağdaşlığı naz etmeniz çok ayıp!
Mikdat Bal
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Çok daha işin vardır
Çok daha işin vardır, arkadaşım kendinle
Meselâ bir kaç tane, ben diyeyim sen dinle
Yazdıkların yorarsa, oturup dinlenirsin
Niyet ciddi kararsa, islamla dinlenirsin
İslam nedir sorulsa, sen, tereddütsüz din de
Mükemmeldir, eksik yok, diken yoktur bu dinde
Hatırlatmak istedim, biliyordun kendin de
Bazısı fetva verir, birşey bilmezken dinde
Dinlenirken, DİNlenir,dinlenmeyesi kişi
Dinleyen, DİNlenmeden dinlenmek olur işi
Sen boş ver el alemi, üzmeyesin kendini
Üzmene gerek de yok, kendin bilirken dini
Bir kumaş parçasına, iğne ile gül diken
Diken bir usta ise, belli olur gül, diken
Mikdat Bal
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Çok oldu!
Şiir ancak şairleri ilgiler
Sözlerini kestiklerim çok oldu!
Bu iş için icat olmuş silgiler
Sahifemde kıstıklarım çok oldu!
Hiç ilgisi yokken koral kesilir
Ahlak dersi verir moral kesilir
Kural öğretirken kral kesilir
Gereksizce küstüklerim çok oldu!
Düşmanıyım bazı kötü huyların!
Hele, hele çekemeyen bayların
Önem vermem sözlerine toyların
Bilenlerden tasdiklerim çok oldu
Satır arasında mana bularak
Eski köye yeni gayda çalarak
Bir fil gibi içeriye dalarak
Kulağından astıklarım çok oldu!
Dobra, dobra yazdım bazen bakındım!
Her seferde ciddi tavır takındım
Çoğu zaman tartışmadan sakındım
Sabrederek sustuklarım çok oldu!
Mikdadî’yim işte yazdım biline
Durmam artık döndüm şiir seline
Efkarlandım vurdum sazın teline
Bu uğurda estiklerim çok oldu!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Çok Şeyler Yaşadım
Yıllar yılı bülbül sesi duymadım
Aslında kafeste inleyen bendim
Gurbet günlerimi ömür saymadım
Ah-u figanımı dinleyen bendim
Diyar-ı gurbette bir hayat kurdum
Ah vatanım deyip ağlayıp durdum
Kederden ağaran saçımı yolup
Goncalar açmadan sararıp solup
Umuda sarılıp teselli bulup
Harabe gönlümü şenleyen bendim
Çok şeyler yaşadım, çok şeyler gördüm
Ah vatanım deyip ağlayıp durdum
Ayrılık ateşi yaktığı vakit
Yaşlar gözlerimden aktığı vakit
Gam, kasavet hüzün yıktığı vakit
Her an anam diye ünleyen bendim
Gelenden gidenden bir haber sordum
Ah vatanım deyip ağlayıp durdum
Kül olur sadece yanıp ışıyan
Çöker bir gün hasret yükü taşıyan
Duygusu yoğundur gurbet yaşayan
Kahrını en iyi anlayan bendim
Kâbusları bile hep hayra yordum
Ah vatanım deyip ağlayıp durdum
Der Mikdadi kendi bahtıma kızıp
Halimi bildirip kimini üzüp
Hayatımı şiir diliyle yazıp
Noktayı vurup da sonlayan bendim
Kaç kez yazmam deyip kalemi kırdım
Ah vatanım deyip ağlayıp durdum
Mikdat Bal
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Çok şükür yaşıyorum
Çok şükür yaşıyorum
Canımı taşıyorum
Ebede koşuyorum
Derdim Allah’a ayan
Mekanım divan, serir
Dert veren derman verir
Günahlar böyle erir
Dayan yüreğim dayan
Mu’min asla çarketmez
Kitabını terketmez
Nerde olsa farketmez
Hakkın emrine uyan
Sığınmışım Allah’a
Kavuşturur felaha
Kefarettir günaha
Kitapta oldu beyan
Dünyada işler yaman
Önemli olan iman
Biz öldüğümüz zaman
Yer bizi yilan çıyan
Ölüme yoktur çare
Ölürüz zerre zerre
Gider yanlış bir yere
Dos doğru yoldan kayan
Bize yakışmaz gurur
Naciz bedenler çürür
Nasıl da gafil durur
İlahi emri duyan
Hiç güvenme sıhhate
Kulak ver nasıhate
Hazır ol seyahate
Topraktan imiş mayan
Her insan çatacaktır
Toprakta yatacaktır
Her nefis tadacaktır
Hem bay ölür hem bayan
Ölüm uzak bilinir
Son noktaya gelinir
Belki de az bulunur
Benim gibi gün sayan
Kim ne ektiyse biçti
Hasatı koca hiçti
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir rüya gibi geçti
Var mı gençliğe doyan?
Ölmez iyilik yapan
Göçtü gitti akraban
Nerede anan baban?
Uyan ey insan uyan
Mikdat Bal
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Çokluk olan bir yerde
Çokluk olan bir yerde
Darılanlar çok olur
Her şey uymaz her ferde
Kırılanlar çok olur
Gürültü var her yanda
Bir hudut var insanda
Beklenmedik bir anda
Gerilenler çok olur
İş döner adavete
Biri kalkar davete
Hemen kaba kuvvete
Sarılanlar çok olur
Çıkar sesi avazı
Budur onun marazı
Ne şehit ne de gazi
Vurulanlar çok olur
Düşman kesilir dostu
Hiç yokken buna kastı
vurularak sırtüstü
Serilenler çok olur
Biter dostun vefası
Genel olur çefası
Kim vurduya kafası
Yarılanlar çok olur
İki dost mahkemede
Artık dostluk kümede
Böyle bir hengamede
Yerilenler çok olur
Dost böyle dostu teper
Artık kesilir haber
Merhem diye tuz biber
Sürülenler çok olur
Tekrar gürüşsün diye
Dostluk yarışsın diye
Bunlar barışsın diye
Yorulanlar çok olur
Ok fırlarsa bir kere
Fil kadar olur pire
İnsafsız, haksız yere
Yerilenler çok olur
İki dost ihtilafta
Kurt dolaşır etrafta
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir anda iki safta
Görülenler çok olur
Ortak şeytan cin ile
Hiç bağdaşmaz din ile
Fitne, haset kin ile
Karılanlar çok olur
Mikdat der bilmez isek
Arayı bulmaz isek
Dikkatli olmaz isek
Kurulanlar çok olur
Mikdat Bal
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Çukurlar açılır, işaret iz yok
Çukurlar açılır, işaret iz yok
Hala konuşurlar, bunlarda yüz yok
Dünyada bunlardan alâ keriz yok
Çukura düşene, ceza var gardaş
Bu kadar ucuz mu, insanlar canlar
Çukurun halinden düşenler anlar
Çukur problemini, çözemez bunlar
Çukurun başında niza var gardaş
Beş liralık şerit, problemi çözer
Bunlar işi bilmez, akıl ne gezer
Çukurlar sadece, düşeni üzer
Genelde bu işe rıza var gardaş
Alçak ötesine, çukur diyorlar
İnsanlar levhayı okur diyorlar
Bu gün ölümüz yok, şükür diyorlar
Sadece ufak bir kaza var gardaş
Mikdat der kardeşim, bu kadar yeter
Akıllı insanlar, programla gider
Bir işe başlanır, aynı gün biter
Böyle işte düzen, hiza var gardaş
Mikdat Bal
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Çukurlar can alıyor!
Bir tıkanır daha akmaz
Böyle delhiz olur mu hiç
Çukuruna sahip çıkmaz
Böyle reis olur mu hiç
Böyle keriz olur mu hiç?
Çukurunu açıp gider
Akşam olur kaçıp gider
Pislik mikrop saçıp gider
Böyle reis olur mu hiç
Böyle keriz olur mu hiç?
Her çukur bizi buluyor
Dünyada bizde oluyor
Çukurlar bebek doluyor
Böyle reis olur mu hiç
Böyle keriz olur mu hiç?
Bu değil ki iş kazası!
Nerede bunun cezası
Bu mu işin muktezası?
Böyle reis olur mu hiç
Böyle keriz olur mu hiç?
Hani nerde devlet baba?
Uyuyorlar mı acaba?
Bu devirde çukur kaba
Böyle reis olur mu hiç?
Böyle keriz olur mu hiç?
Mikdatî der önlem nerde
Çalışırken çukur yerde
İnsanları salar derde
Böyle reis olur mu hiç?
Böyle keriz olur mu hiç?
Mikdat Bal
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Çukurlarımız
Minare çalınsın kılıfı kolay
Boldur bizde boldur çukurlarımız
İş çalmakta, zula basit bir olay
Koldur bizde koldur çukurlarımız
Şereften yoksundur ne gezer gurur
Atanmış, adanmış ne güne durur
Amade, beyinin emrinde yürür
Kuldur bizde kuldur çukurlarımız
Kolaymıdır olmak zalime vezir
Kaygılı anlarda yetişir hızır
Gerekçe bulunur cevablar hazır
Yolldur bizde yoldur çukurlarımız
Çalışır makine butonu gibi
Zulüm heykelinin betonu gibi
Husumet, kin, nefret bidonu gibi
“Full”dur bizde “full”dur çukurlarımız
Mikdat Bal
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Dağları delerdim
Dağları delerdim engel yol olsa
Ölmeyi dilerdim engel yıl olsa
Ummana dalardım engel yel olsa
Aramızda ne yol ne yıl ne yel var
Bu ömrün sonunda tatlı ecel var
Bir ilaç buldum ki unutmak adı
Kullanması acı zehirdir tadı
Üzgünüm diyorsan ben de on katı
Aramızda ne dil ne el ne gül var
Bu ömrün sonunda tatlı ecel var
Gözlerim görmüyor etraf karanlık
Öldüğümü sandım düştüm bir anlık
Uyanınca sordum nerde insanlık
Aramızda ne hal, ne dal ne Bal var
Bu ömrün sonunda tatlı ecel var
Mikdat Bal
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Dağların göz yaşı!
<image src='http://img412.imageshack.us/img412/4683/dagpl0.jpg'width='646'
height='420'>.
<font face='verdana'' size='6' color=Brown>D<font face='verdana'' size='4'
color=black>ağlardan gece gündüz, akar dereler akar
Su diye gördüğümüz, yerlerin göz yaşıdır
Tövbeyle yanar tüter, buharı göğe çıkar
Onlara eşlik eden, pirlerin göz yaşıdır
<image src='http://i38.tinypic.com/244o9ac.jpg'width='646' height='420'>.
<font face='verdana'' size='6' color=Brown>C<font face='verdana'' size='4'
color=black>ehennemin yakıtı İnsan ve taştan imiş
Taşlar Allahtan korktu, su akan yaştan imiş
Bizden önce davrandı telaşı baştan imiş
Taş cinsinden ne varsa türlerin göz yaşıdır
<image src='http://i36.tinypic.com/sq7f37.jpg'width='646' height='420'>.
<font face='verdana'' size='6' color=Brown>Y<font face='verdana'' size='4'
color=black>er kara ismin aldı karaları bağladı
Ey gafil ne durursun, dağlar bile ağladı
Önüne kattığıyla hiç durmadan çağladı
Çamuru kumu ile, kirlerin göz yaşıdır
<image src='http://i36.tinypic.com/6p20oy.jpg'width='646' height='420'>.
<font face='verdana'' size='6' color=Brown>M<font face='verdana'' size='4'
color=black>ikdatî der ağlayıp deryaya yol bulmalı
Her şeyden ibret alıp doğru yolda kalmalı
Son pişmanlık faydasız, görüp de ders almalı
En son akan göz yaşı şerlerin gözyaşıdır
<image src='http://i35.tinypic.com/5zmagx.jpg'width='646' height='420'>.
Mikdat Bal
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Daha benden ne istersin, be zalim
Gece gündüz beni meşgul eden sen
Daha benden ne istersin be zalim
Uyumayı bana müşkül eden sen
Daha benden ne istersin, be zalim
İstiyorsan al canımı vereyim
Hep seni yazarım, gül de göreyim
Göreyim de muradıma ereyim
Daha benden ne istersin, be zalim
Aldın benden düşüncemi aklımı
Siteminde haksız mısın haklı mı
Yazdım yazdım bildin gizli saklımı
Daha benden ne istersin, be zalim
Bir gizemsin desem değil, kördüğüm
Ne tarafa dönsem sensin gördüğüm
Dağa taşa kurda sensin sorduğum
Daha benden ne istersin, be zalim
Mikdat der ki gündüzüm sen gecem sen
Konuşmam sen şiirim sen hecem sen
Bir tanem sen, melikem sen, ecem sen
Daha benden ne istersin, be zalim
Mikdat Bal
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Daha da sayayım mı?
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/27/www_antoloji_com_628927_301.MP3'>
......Okuyan Cemile DÜZGÜN.....
Sevmeyi sevilmeyi hoşgörüyü unuttuk
Yürekler katılaştı, daha da sayayım mı?
Okumadık okumak isteyeni uyuttuk
Nesiller adileşti daha da sayayım mı?
Memleketin halini nereye sürükledik
Kürt, Çergez,Lâz ayırıp kimini yörükledik
Sevgiye kurşun sıkıp, nefreti körükledik
Gittikçe kötüleşti daha da sayayım mı?
Darvin yoldan çıkarmış maymunların neslini
Çağdaşlığa yordular, cehaletin faslını
Ecdada sırt dönerek, inkâr edip aslını
Aydınlar batılaştı daha da sayayım mı?
Nutukla bu iş olmaz yükseklerden inelim
Ne olur uyanalım şu gafleti yenelim
Düşmanlar fırsat kollar kendimize dönelim
Durumlar ciddileşti daha da sayayım mı?
Mikdat Bal
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Daha seri
Sönen ışık değil gözün feridir
Ferasetle bakan gönül eridir
Işık hızı saniyede şu kadar
Kalpten kalbe seyran daha seridir
Mikdat Bal
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Dalavera ile halkın malını
Dalavera ile halkın malını
Soyanları Allah ıslah eylesin!
Komşusu aç iken, çatlayasıca
Doyanları Allah ıslah eylesin!
Her şeye karışan, hergele gibi
Hortumu yanında nargile gibi
Heva hevesine, bir köle gibi
Uyanları Allah ıslah eylesin!
Allah’tan çekinmez utanmaz kuldan
Farketmez bu kimse sağdan ya soldan
Bir inat uğruna dos doğru yoldan
Kayanları Allah ıslah eylesin!
Lotto toto için koşar büfeye
Bir de tutturursa değme efeye
Halalı, haramı aynı kefeye
Koyanları Allah ıslah eylesin!
Sevmem zorla değil sevmem onları
Dilerim Allah’tan gelsin sonları
Canavar misali, masum canları
Kıyanları Allah ıslah eylesin!
Bir koyun postunda gerçekte zalim
Riyakârı sevmem, böyledir halim
İnsanları cahil, kendini alim
Sayanları Allah ıslah eylesin!
Mikdat der hoşuma gitmez tilkiler
Kimi bana ne der, beni ilgiler
Herkesi kandırıp yalan bilgiler
Yayanları Allah ıslah eylesin!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Damarımızdaki kan
Damarımızdaki kan yere düşse bir bıhtı
Allah için akarsa bayrak olur şan olur
Bu şerefe ulaşır, kimin açıksa bahtı
Ebedi hayat için verilen bir can olur
Şad olsun ecdadımız, yüce onların şanı
Uğrunda şehit oldu kurtarırken vatanı
Yurduma bayrak bize gölge olmuştur kanı
Onlara minnetimiz her daim her an olur
Her Türk bir asker doğar her Türk vatan aşığı
Marşlarla gıdalanır sallanırken beşiği
Tarihin ihtişamı geleceğin ışığı
Başka şeyler düşünmek ancak su-i zan olur
Mikdatî,vatanıma çizdirtmem başka hudut
Karınca kararınca gücüm olsa da mahdut
Ölürüm bu uğurda asla etmem tereddüt
Benim naciz bedenim vatana kurban olur
Mikdat Bal
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Danimarka Ders Kitaplarına İslâm = Eşittir terör diyor
Batının melaneti, boynuzlu ahlaksızlar
Rahat mı battı size, bu ara kudurdunuz
Vicdan hüriyeti mi? .. Demeyin vicdan sızlar
Kimi kandırırsınız, safsata tuttrudunuz,
Karikatör yaptınız, aldınız payınızı
Elimize geçmesin, gözetin ayınızı.
Nedir İslâma doğru gerdiniz yayınızı
Ne özür dilediniz ne de unutturdunuz
Yaptığınız küstahlık, kâr kalmaz yanınızda
Ecdadınız boynuzlu, bozuktur kanınız da.
Lânet geçmişinize, kahrolsun canınız da
İki milyar İslâmın karşısında durdunuz.
İslâmı terör diye, gören gözünüz çıksın
Yetişen şu nesliniz vatanınızı yıksın.
Ey Danimarka piçi, cehenneme layıksın
Gidecek yeriniz o, en nihai yurdunuz.
Kitaplara yazdınız, evladınız okusun
Ne iğrenç mahlükatsın, bu ne müthiş kokusun
Ama olur o kadar sen Hitlerin …
Altınıza pisleyip üstüne oturdunuz
Mikdat Bal
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Davet ettim yâr geliyor
Gel diyorum yeter artık
Bu can bana dar geliyor
Halim senden beter artık
Ayrı kalmak zor geliyor
Semalarda yel gibiyim
Yeryüzünde el gibiyim
Coşkun akan sel gibiyim
Göz yaşlarım hür geliyor
Kader beni ölçtü biçti
Gurbet yokluk, gurbet hiçti
Yıllar üzerimden geçti
Saçlarıma kar geliyor
Gurbet cennet olabilir
Gelip beni bulabilir
Kapımızı çalabilir
Davet ettim yâr geliyor
Mikdatî der neşem yoktur
Hasret delip geçen oktur
Bu devirde imkan çoktur
Ayrı kalmak ar geliyor
Mikdat Bal
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Davetim VAR
Sevmek. sevilmek kadar, sevdirmek de güzel şey
Sarıp birbirimize varmaya davetim var
Aşık oldum söylemek, bu sadece özel şey
Varıp birbirimizi sormaya davetim var
Komşunun ahvalini halini bilir misin?
Akraban ne alemde gidip de gelir misin?
Gurbettte ki dostlardan hiç haber alır mısın?
Sorup birbirimizi görmeye davetim var
Dostunun derdi sana olmadan çile gibi
Uzattın mı bir çiçek, (bir gül bir lale gibi?)
Kenetlensek olmaz mı sağlam bir kale gibi?
Görüp birbirimizi örmeye davetim var
Mikdatî der kalemiz sancağı burcu ile
Biz,Lâz, Çergez, Muhacir, Kürdüyle, Gürcü ile
Sevgi ile saygıyla, hoşgörü harcı ile
Örüp birbirimizi sarmaya davetim var
Mikdat Bal
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Davut Akaslan (Akrostiş)
<font face='verdana'' size='6' color=black>D<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>iyar-i gurbette sazı elinde
<font face=' verdana'' size='6' color=black>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>h! vatanım deyip ağlar bu ozan
<font face='verdana'' size='6' color=black>V<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>atan hece hece tatlı dilinde
<font face='verdana'' size='6' color=black>U<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>zun hava çalıp çağlar bu ozan
<font face='verdana'' size='6' color=black>T<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ürkiye uzak mı, ulaşılmıyor?
<font face='arial black'' size='5' color=black>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>caba ne diye dolaşılmıyor?
<font face='arial black'' size='5' color=black>K<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ahrolası gurbet, yol aşılmıyor?
<font face='arial black'' size='5' color=black>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>h! Edip herkesi dağlar bu ozan
<font face='arial black'' size='5' color=black>S<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ıla özlemiyle yanıp da tüter
<font face='arial black'' size='5' color=black>L<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>eylâ misalinde mecnundan beter
<font face='arial black'' size='5' color=black>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>rada sırada seyahat eder
<font face='arial black'' size='5' color=black>N<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ice bavul daha bağlar bu ozan
<font face='cooper black'' size='6' color=brown>M<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ikdatî, gurbeti yaşıyan bilir
<font face='cooper black'' size='6' color=brown>B<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ağrından yanarak ışıyan bilir
<font face='cooper black'' size='6' color=brown>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>l bayrak hasreti taşıyan bilir
<font face='cooper black'' size='6' color=brown>L<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>âlezarda gönül eğler bu ozan
Mikdat Bal
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De kardaş
İtistanda ite, it demek suçsa
Sen de öyle deme, zağar de kardaş
Seni hedef alan aşırı uçsa
Başınıza kemik yağar de kardaş
Ülkeyle, ilke yi yarıştırmadan
Aslını neslini soruşturmadan
Anneyi babayı karıştırmadan
Gayri meşru bir piç doğar de kardaş
Bakma canağına ne yerse yesin
Ayaş de, başkası ne derse desin
Ona önem değer, kim verse versin
Bunlar aynı yere sığar de kardaş
İnsan tüccarı de ileri gitme
Başka biri itmiş, bir de sen itme
Ne olur geri gel bırakıp gitme
Güneş karanlığı boğar de kardaş
Mikdat der üzgünüm düzen böyledir
Pir için birini ezen böyledir
Karayı, denizi gezen böyledir
Günahkar günahı yığar de kardaş
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Dedi Mikdadi
Dedi Mikdadi
Atadan kalma,
Kulaktan dolma
Medyadan çalma
İlim, ilim mi?
Yozlaştı bahçe
Yamalı bohça
Yabancı lehçe
Dil’im dilim mi?
Başka dil katan
Hep çamur atan
Salyangoz satan
Film, film mi?
Anlayan anlar
yanlayan yanlar
Okunur bunlar
Bölüm bölüm mü?
Yiyip tüketmek
Halka yük etmek
Yıkıp yok etmek
Milim, milim Mi?
Hak yoldan sapan
Bahşişi kapan
Yağcılık yapan
Alim, alim mi?
Zulmü savmayan!
İtip kovmayan!
Çarpıp dövmeyen!
Elim, elim mi?
Zulme kim razı?
Hani, NİYAZİ!
‘Şehit ne gazi
Ölüm, ölüm mü?
Şerre daldıysam
Eğer çaldıysam
Haksız aldıysam
Malım, malım mı?
Ayılar çoksa
Karşıma çıksa
Kovana baksa
Bal’ım, balım mı?
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Dedi Süleyman
şerefsize çanak tutup doldurdu
Buyur ettii, için dedi Süleyman
Kendi adamını ona yoldurdu
İşte fırsat geçin dedi Süleyman
Para peşin seçin dedi Süleyman
Öz malımız yabancıya mal olur
Sevincinnden o yabancı lâl olur
Der halk küsmüş bu iş nasıl hal olur
Çaktırmadan gocun dedi Süleyman
Konuşmaktan kaçın dedi Süleyman
Çıkış vardır bu bütçemi aşarsa
İşsiz kalan işçi mağdur yaşarsa
Millet ayaklanıp bana koşarsa
Sesi çıkmaz aç'ın dedi Süleyman
Yoktur bunda suçun dedi Süleyman
Satılması lazım deriz dardayız
Sustururuz onları biz burdayız
Nerdeyseniz sizler biz de ordayız
Gülün neşe saçın dedi Süleyman
Üzülürsün niçin dedi Süleyman
Verdiğinde ona borca mehili
Avucuna aldı kara cahili
Şerfsize peşkeş çekti sahili
Bir fiyata üçün dedi Süleyman
Hemen pavyon açın dedi Süleyman
Demiş ona bura bozkır verim yok
Senden başka gelen olsa derim yok
Satılacak daha benin yerim çok
Hemen ölçün biçin dedi Süleyman
Buna yeter gücün dedi Süleyman
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dedikodu!
Dedikodu!
Gıybetçi bile, bile kul hakkına giriyor!
Yamyam’lara ikizdir, daha büyük hatası!
Bu söz Hak kelamıdır Allah örnek veriyor!
Gafillere sakızdır ölü eti yutası!
Üstelik yaptığını günah olarak görmez!
Ayet açık ve sarih aklı mı buna ermez?
Haklıymış, doğru imiş olmayan şeyle yermez!
O mandadan öküzdür çamurlara batası!
Araştırır durmadan gönüllü paparazzi
İtalyan kesiliyor onlardan Papa razı!
Ne yazık yüzde doksan her insanın marazı!
Yani onda dokuzdur doğru yolu tutası!
Allah buyurmadı mı şeytana tapmayınız?
Huzur, birlik bozulur, sarılın kopmayınız!
Dedikodu yapmayın, Tecessüs yapmayınız!
Namahreme dikizdir, bitmez ki şamatası!
İçinde ki canavar çözülür bu sebepten!
Aile saadeti bozulur bu sebepten!
Günah bataklığında yüzülür bu sebepten!
Söndürdüğü löküzdür karanlıkta yatası!
Mikdadî; yazar durur yalnız ikaz arzıyla!
Dedikodu nahoştur, mimiğiyle tarzıyla!
Oynayıp kaşla gözle el alemin ırzıyla!
İşi gücü nakızdır doğru değil rotası!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Dedikoducu'ya ikaz
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/11/www_antoloji_com_778511_964.MP3'>
Bilir misin, bu cihanda
Her günahın başı sensin!
Bütün kullar imtihanda
En korkacak kişi sensin!
Bir haber mi biliyorsun
Ona buna geliyorsun
Gıybet edip gülüyorsun
Herkesin göz yaşı sensin!
Oğlu böyle kızı şöyle!
Ya sus, ya da hayır söyle
Allah’tan kork tövbe eyle
Şeytanların eşi sensin
Allah ona rahmet eder
Onun ahı sana yeter
Dedikodu suçtan beter
Cehennemin taşı sensin
Her şerde bir hayır vardır
Dedikodun ona kârdır
Mazlumlara Allah yârdir
Göremiyen şaşı sensin!
Beratını aldın mı sen?
Makamını bildin mi sen?
Şunu bilki öldünmü sen!
Bu dünyanın leşi sensin!
Der Mikdatî hesap çetin
Gıybet ettin kötü dedin
Sen hep ölü eti yedin
Böceklerin aşı sensin!
Mikdat Bal
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Dedim ki yeter artık
Sorulardan bir soru beni çok üzdü bu gün
Sordu dostumun biri dedim ki yeter artık
Benim bir tutumuma gaddarlık sezdi bu gün
Dedim orayı kapat bu konu biter artık
Rahatsız oluyordu kendince haklı idi
Herşeyi bilmiyordu bildiği naklî idi
Ama işin gerçeği içimde saklı idi
Dedim ki beni bunlar rahatsız eder artık
Ben olduğum gibiyim aynıdır içim dışım
Yalakalığı bilmem, yağcılıkta yok işim
Bir yerden kovulursam ona olmaz gidişim
Nasip bu kadar imiş gerisi kader artık
Mikdat Bal
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Dedin diyeceğini Hacer Alioğlu'nun 'Dinle beni ey ustam' şiirine atıfla
Dedin diyeceğini anlaşıldı meramın
Duyunca eyvah dedim, ne yürekler yanıyor
İlacı yok dünyada delik deşik yaramın
Ezelden yaralıyım, kanadıkça kanıyor
Bu gün virane olan şahaneydi şahane
Gönül kolay kırılır aramaz ki bahane
Sağlık var yaşıyorsun, aradığın daha ne?
Kıymeti bilinmeli hayat bizi sınıyor
Mutluluklar çok kısa bunlar da bize yetmez
Meşakkatli bu hayat insanın derdi bitmez
Cennette iskan eden dünyada rahat etmez
Dünyayı insanoğlu bir cennet mi sanıyor?
Onun için çocuklar ağlıyor beşiğinde
Budur Leylanın derdi, mecnunun, aşığın da
“Dünyada rahat yoktur” hadisin ışığında
İşte insan böylece geçmişini anıyor
Gözler semaya doğru, bulutlar perde perde
Güneş battı ay da yok, hani yıldızlar nerde
Gönülde taht kuranlar aranırken her yerde
İnci gibi damlalar gözlerinden iniyor
Hazineler enkazdan daha da derindedir
Yeter ki ümitvar ol inan ki yerindedir
Kuyuları çapala mutlaka birndedir
Çalışmayı bırakan elleri boş dönüyor
Akılla birleşmeli sevenlerin yüreği
Mecnun çöllere düştü görüldü mü ereği?
Yerine gelmez ise aşk derdinin gereği
Kapılanlar er ya geç, fıttırıyor bunuyor
Mikdatî der çok yandım bu yolllarda yoruldum
Gençliğim boşa geçti bir güzele vuruldum
Zulüme uğratıldım, memleketten sürüldüm
Gönlüme kurban oldum, aklım beni kınıyor
Mikdat Bal
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Değil mi?
Yanlız seni yad edip ismini anıyorken
Sen beni terkederek, kaçacaksın değil mi?
Ben seni biriciğim bir tanem sanıyorken
Sen yuvanı bırakıp uçacaksın değil mi?
Yokluğun az sürse de ağlayıp yakınırken
Özlemin dayanılmaz, yoluna bakınırken
Zarar gelmesin diye, gözümden sakınırken
Sen gönlüme yaralar açacaksın değil mi?
Ben seni çağırırken seherdeki yellerde
Aşkından mecnun olmuş arıyorken çöllerde
Ben seni düşünürken her gün gurbet ellerde
Sen başka bir ülkeye göçeceksin değil mi?
Aklıma her vurdukça gözüm dolduğu halde
Varsayıma kapılıp benzim solduğu halde
Ipekten bir gelinlik hazır olduğu halde
Sen benim kefenimi biçeceksin değil mi?
Mikdatî der dertliyim, kederliydi bu günüm
Yıktın benim dünyamı, olanlara üzgünüm
Aklım fikrim sendeyken, sana dönmüşken yönüm
Kendine başka bir yol seçeceksin değil mi?
Mikdat Bal
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Değişen bir şey yok dünden bu güne!
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Yalanlar insanı üzer her zaman
Rüşvet var, torpil var talan var yine
Zalimler mazlumu ezer her zaman
Vatandaşın işi düşerse şayet;
Devletin malında tutumlu gayet
Kendi ceplerine ila nihayet
Doldurur her şeyi gezer her zaman
Sarsıldı binanın temel taşları
Zaptoldu her yerin köşe başları
Yalanla dolanla döner işleri
Yalancı yalanı dizer her zaman
Enflasyon yok olmuş, zam yok dediler
Vergisiz gümrüksüz yem yok dediler
Müreffeh bir toplum gam yok dediler
Gel gör ki bu millet bezer her zaman
Rengi belli değil değişir durur
Bilinç yok vekar yok, ne gezer gurur
Her fırsat buldukça balyozu vurur
Acıyı bu millet sezer her zaman
Millet avutuldu yalana kandı
Bunlar şucu diye çalmazlar sandı!
Gelenler gidenden daha şeytandı
Parsayı kendine çizer her zaman
Mikdati der geldim gördüm her şeyi
Dün kü avareler döndü köşeyi
Millet unutmuştur zevkı neşeyi
Şairler duramaz yazar her zaman
Mikdat Bal
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Değişen bir şey yok!
Köprünün altından çok sular geçmiş
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Yapılan vaatler koca bir hiçmiş
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Öyle zulüm var ki, dayanılmıyor
Şaşarım, hâla da uyanılmıyor
Öyle pişkinlik var utanılmıyor
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Oyunlar aynıdır dün kü bu gün kü
Oynayanlar aynı cinstendir çünkü
Gık dedi burnundan atlamış sanki
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Alenen İslama dil uzatırlar
Namuslu kızlara el uzatırlar
Donsuza, dinsize gül uzatırlar
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Mikdatî, Sor adı Ömer ya Ahmet
Zulmü Firavuna okutur rahmet
Müslümana baskı 'irtica' töhmet
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Mikdat Bal
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Değişik bir duygu bu
Sana olan aşkımı nasıl izah eylesem
Acılı bir his gibi, değişik bir duygu bu
Hayatımın gerçeği, nasıl mizah eylesem
Hayali bir sis gibi değişik bir duygu bu
Bu hissi anlamaya bilmeye çalışırım
Bulutlar arasında gezerim dolaşırım
Gaf dağını aşarak yarime ulaşırım
Düşlerimde süs gibi değişik bir duygu bu
Gönül gözü kör derler ama sana bakıyor
Aşk sarmış bedenimi, her zerremi yakıyor
Gül dalında bülbüller tatlı tatlı şakıyor
Gülistanda mis gibi, değişik bir duygu bu
Dünya bir yana seni, bir tarafa koyarım
Sadece seni dinler yalnız sana uyarım
Bir tek seni bilirim ancak seni duyarım
Gönülde ki ses gibi, değişik bir duygu bu
Mikdatî der kendime sadece seni seçtim
Geri kalan ne varsa, unuttum, ya vaz geçtim
Bekliyorum kon diye kalbimi sana açtım
Askeri bir üs gibi, değişik bir duygu bu
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Değişti insanlar,
Değişti insanlar, hayalet oldu
Sen ona bakarsın o sana bakar
Bunun musebbibi cehalet oldu
Selam ver almadan, oyana bakar
Selamunaleykum dedim birine
Keşke “hello” desem onun yerine
Başka bir dünyada dalmış derine
Üç kez tekrarladım duyana kadar
Selamı almadı, sen kimsin sordu
Belli tanımadı, yabancı gördü
Ayağa dikildi, karşımda durdu
Ben ona ceddini sayana kadar
Dedim ben tanırım, hep akrabanı
Eşek oğlu eşek, tanı babanı
Affetmemek lazım, böyle yapanı
Ta ki bu tavırdan, cayana kadar
Mikdat der bu millet, ne hale düştü
Değerlerden koptu, büsbütün şaştı
Sevgi sandı şehvet ile öpüştü
Baylar bayla, bayan bayana kadar
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Değiştirdin tavrını
Değiştirdin tavrını ağız namlu,dil kurşun
Hedef tahtası mıyım dudakların saydırır
Ne ettim birden böyle acımadan vuruşun
Feleğimi şaşırtıp Yüreğimi kaydırır
Tanımıyormuş gibi hedef almış gözlerin
Kaşların horoz olmuş kirpiklerin gezlerin
Tetikleyen burnunu takip eder sözlerin
Bu hareketler aşkın hayatına kıydırır
Yönünü benden çevirt, kem gözler yakar beni
Babanı mı öldürdüm çok acı bakar beni
Kötü göz candan eder düşürür yıkar beni
Yüce bir dağı bile yere serer yaydırır
Mikdatî der seninle ağlarım güldüğüme
Bu günler pişmanım ben dünyaya geldiğime
Aklıma gülüyorum seni dost bildiğime
Lazım değilsin, tavrın beni senden caydırır
Mikdat Bal
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Deli gönlüm ahu figan edersen
Deli gönlüm ahu figan edersen
Pare pare edilirsin Ey gönül!
Deli dolu gözün yumuk gidersen
Ateşlere itilirsin Ey gönül!
Sevdim dedin sevildikçe nazlandın
Günden güne tutuştukça hızlandın
Yana yana kül olurken sızlandın
Nârsın nasıl tutulusun Ey gönül!
Aklın sarmaz dalma öyle derine
Seviyorsan ne sorarsın birine
Ferhat mısın yol ararsın Şirine
Dağdan dağa atılırsın Ey gönül!
Yaralandın, paralandın, kırıldın
Ulaşılmaz bir dilbere vuruldun
Çekemdin bu sevdayı yoruldun
Sonucuna katılırsın Ey gönül!
Mikdat Bal
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Deli gönlüm seninle
Deli gönlüm seninle, bir hasbıhal edelim
Çok dinledim ben seni, bir de sen dinle delim
Beni benden eyledin yakandadır bir elim
Bıktırdın bu nazından, gönül seni dost sandım
Dünyayı bana zından, ettin artık usandım
Rengarenk burcu burcu yaşatmadın hayatı
Mutluluk arıyordum gösterdin
katı yatı
Peşlerine
düşürttün,
alamadım muradı
Daha seni dinlemem geç de olsa uyandım
Benimle çok oynadın, sen oynadın ben yandım
Dünyayı sevdirerek bağlamıştın haraca
Beni esir eyledin madde denen araca
O da benden es geçti, sıfırdayım paraca
Yıllar yılı koşturttun, şu halimden utandım
O bana gösterdiğin istikbali çok andım
Mikdat Bal
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Deli gönlüm yeter artık (Gülce)
Deli gönlüm yeter artık sona erdir uykunu
Hüsran sende, zarar sende görmez misin soygunu
Bir gün gelir derler hadi oku kendi öykünü
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hukmünü kendin vereceksin
Hesap vakti, dehşet anı her mükellef zordadır
Son pişmanlık faydasızdır, çekidüzen burdadır
Zerre kadar iyi, kötü her ne varsa ordadır
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hukmünü kendin vereceksin
Kendine dön Hak’ka yönel fikret vakit buldukça
Dönmek mümkün, tövbe mümkün can bedende oldukça
Sonun vahim, gidiş müthiş bu ahvalde kaldıkça
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hukmünü kendin vereceksin
Der Mikdati ben kendime neden edeyim zulüm
Bu dünyada rahat yoksa düğün olmalı ölüm
Ebediyyen yazık olur eğer şaşarsa yolum
.................O zaman halin ne olacak?
.....................Avukatın da olmayacaktır
.........................Hukmünü kendin vereceksin
Mikdat Bal
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Delikanlım
Uyan gencim uyan etrafına bak
Yürü ne durursun koş delikanlım
Her yanın karanlık meşaleni yak
Yönünü görürsün coş delikanlım
Kanın deli dolu budur tek hatan
Ama Türk kanıdır güvendi atan
Sana emenettir bu aziz vatan
Onursun gurursun hoş delikanlım
Kendine güvenip dayandığında
İlimin renkleriyle boyandığında
Engel tanımazsın uyandığında
Hedefe yürürsün aş delikanlım
Gençlik geçicidir elinden göçer
Akıllı olanlar doğruyu seçer
Az daha beklersen iş işten geçer
Başına vurursun boş delikanlım
Mikdatî der eğer doğru bakmazsan
Vatana millete sahip çıkmazsan
Hedefine seller gibi akmazsan
Öylece durursun yaş delikanlım
Mikdat Bal
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Delikanlım tuzağa düşersen yazık olur
Delikanlım tuzağa düşersen yazık olur
Dünya kamuoyunu aleyhte kurmaktadır
Biliyorum bu günler yüreğin ezik olur
Kanın kaynıyor, kalbin nerdeyse durmaktadır
Haçlıdan müteşekkil bir ordu kurmak için
Yakında Amerika İranı vurmak için
Bunun da hesabını bizlerden sormak için
Etrafı bulandırıp, kafanı yormaktadır
Karikatör yapmışlar, bir şey yazıp çizmişler
Kahrolası zalimler bunda bir rant sezmişler
Kafalarına göre müslümanı üzmüşler
Bir hadiste peygamber bak ne buyurmaktadır
Görürseniz basınız benim resmimi eğer
Benim resmim olamaz ona vermeyin değer
Bunların elinde ki karikatörmüş meğer
Bununla cahilleri, işleyip kurmaktadır
Aman dikkatli olun, muhattap almayınız
Zalimlerin elinde oyuncak olmayınız
Körü körüne çıkıp sokağa dolmayınız
Sizin en hayırlınız evde oturmaktadır
Mikdat derki uyanın oyunlara düşmeyin
Mü’min vekarlı olur hudutları aşmayın
Bu kurulmuş bir tuzak, doğru yolda şaşmayın
Taşkınlık aleyhtedir hüsrana varmaktadır
Mikdat Bal
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Delikurdum Kamil Durmuşoğlu'nun ''İnme düze Deli kurdum'' şiirine ithafen
Canavarlar yine azdı
Kan döküyor Delikurdum
Tuzak kurdu kuyu kazdı
Kan kokuyor Delikurdum
Kahpe kurşun gelir vurur
Analar hep ağlar durur
Hainlerde neşe sürur
Şen şakıyor Delikurdum
Bizden değil hain bunlar
Lanet olsun lain bunlar
Döşüyorlar mayin bunlar
Can yakıyor Delikurdum
Hepsi azmış hepsi taşkın
Bunlar cani kana düşkün
Milletimiz şaşkın şaşkın
Bön bakıyor Delikurdum
Tüm düşmanlar birleştiler
İçimize yerleştiler
Havladılar hırlaştılar
Kin ekiyor Delikurdum
İnlerine girilecek
Kafaları kırılacak
Ne hesaplar görülecek
Gün çöküyor Delikurdum
İmralıda dayıları
Fazla değil sayıları
Bu konuşan ayıları
In çekiyor Delikurdum
Mikdatî der sabır bitti
Yeter artık, evet yetti
Bunlar bizi deli etti
Kın çıkıyor Delikurdum
Mikdat Bal
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Delilsiz ve mesnetsiz,
Delilsiz ve mesnetsiz,
Sünetsiz ve mezhepsiz,
Ahlaksız ve edepsiz.
Hocacıklar türemiş!
Kadere inanmayan
Gafletten uyanmayan
Ar edip utanmayan
Hocacıklar türemiş!
Yüzsüzleri sanalda
Maskeliler kanalda
Tırısta hem dört nalda
Hocacıklar türemiş!
Arapça falan bilmez
Zaten kafası almaz
Bunlardan alim olmaz
Hocacıklar türemiş!
Meale bakıyorlar
Oradan okuyorlar
Hep fitne kokuyorlar
Hocacıklar türemiş!
Bilenler bir kaç tane
Onlar da yemiş nane
Her seye der anane
Hocacıklar türemis!
Anti kapitalisti
Ve hatta sosyalisti
Her kanalın solisti
Hocacıklar türemiş!
Kabir azabı yok der
Yazan kitabı yak der
Yalnız Kur'an'a bak der
Hocacıklar türemiş!
Fıkha gerek duymayan
Hadisi nas saymayan
Sünnetlere uymayan
Hocacıklar türemiş!
Aklına uyup yazan
Satıldıkça da azan
Ehli sünneti bozan
Hocacıklar türemiş
Der Mikdadî kanmayın
Onlar ile yanmayın
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Hidayette sanmayın
Hocacıklar türemiş!
Bunlar neye uyarlar
Dini içten oyarlar
Çoğalınca hıyarlar
Bu cacıklar turemiş!
.............. Ne kancıklar türemiş!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Dellikanlım dinle
Dellikanlım dinle, ben seni sende
Yirmi yıl sonrada beni görürüm
Gözüm arkamdadır elim ensende
Bulunduğum yerden seni görürüm
Diyeceklerim çok bittikten sonra
Sana tembihimi ettikten sonra
Bu fani dünyadan gittikten sonra
Sen benim aynamsın önü görürüm
Aslını unutup günah eyleme
Bana bu eğlence mubah söyleme
Nerde akşam orda sabah eyleme
Bu gidiş yanlıştır, yönü görürüm
Moralini bozup suratın asma
Kader elindedir kadere küsme
Büyüklerim bilir deyip de susma
Bu halinde kara günü görürüm
Vatan tehlikede böyle gidersen
Nemelazım deyip bir yol güdersen
İçkiye kumara devam edersen
İstikbalde nefret, kini görürüm
Ne değişir böyle kalacak isen
Okuyup bir adam olacak isen
Kendine bir makam bulacak isen
Sen bir nemunesin bini görürüm
Namazı ifa et sanma ölmezsin
Camiye küs müsün neden gelmezsin
İslamın şartını bile bilmezsin
Biz öldükten sonra dini görürüm
Mikdat der ey oğul sözümü dinle
Ben sana söyledim danış kendinle
Gidişat tehlike ne olur önle
Seni bu dava da yeni görürüm
Mikdat Bal
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Dem bu demdir Şematik……
Dem bu demdir iç bakalım şerbet-i ecelini
İç bakalım bitir tüket takat-ı mecalini
Şerbet-i takat-ı sunan Allah'a aç elini
Ecelini mecalini aç elini sor kurtul!
Kısa ömür fani dünya ebedi kalamazsın
Fani dünya ne etsen de muradın alamazsın
Ebedi muradın senin, nerede bilemezsin
Kalamazsın alamazsın bilemezsin gör kurtul!
Yaratılış gayeni bil Layık kul ol Rabbi'ne
Gayeni bil hedefi bil doğru yol bul Rabbi'ne
Layık kul doğru yol tamam olunca gel Rabbine
ol Rabbi'ne bul Rabbi'ne gel Rabbi'ne er kurtul
Doğru eğri iki yol var seçerek al birini
İki yol var Hak ve Batıl ey Ferhat sal Şirini
Seçerek bilerek neden, topladın el kirini
Al birini sal Şirini el kirini ver kurtul
Aşkın meşkin zamanıysa Leyla'yı bul Leyla'yı
Zamanıysa çöle düşmek ilk önce bil Mevla'yı
Leyla'yı ilk önce tanı, gönlüne sal sevdayı
Bul Leyla'yı bil Mevla'yı sal sevdayı yar kurtul
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Deme bana
Üst üste yığıldı bunca dert keder
Çöküyorum artık gül deme bana
Bu özlem bu hasret ne zaman biter
Bıkıyorum artık kal deme bana
Seven ayrılınca yanar özünden
İnsan iki büklüm olur hüzünden
Ezberledim artık bakıp yüzünden
Okuyorum artık bil deme bana
Kuşlar yuvasına bir şey taşıyor
Bakıp donakaldım ruhum üşüyor
Gözlerimde yaşlar dolup taşıyor
Döküyorum artık sil deme bana
Hasret zehir katar yemeğe aşa
Çeker insanoğlu gelince başa
Kıvrıla kıvrıla çarparak taşa
Akıyorum artık sel deme bana
Der Mikdatî gönül azgın, bağlanmaz
İçten yaralıyım yaram sağlanmaz
Gurbette ölenler bile ağlanmaz
Çekiyorum artık öl deme bana
Mikdat Bal
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Demedim
Kuraktan sonra yağan, beklenen bir yağmurdun
Gönül bahçeme girdin, gülleri der demedim
Yıkılmış cidarıma, ne harçtın ne hamurdun
Zaten gönlümü kırdın, yerlere ser demedim
Sordun mu hiç beni sen, aklında var mı idim?
Uzun bir zaman böyle, mechul bir yâr mi idim?
Senin için basit bir, ayıp mı ar mı idim?
Gelmedin neydi derdin, cevap da ver demedim
Başkası ortak oldu benden kaptıklarına
Nasıl sünger çekerim yoldan saptıklarına
Sevdiğim halde bana bütün yaptıklarına
Üzüldüm elem verdin, murada er demedim
Mikdat der günden güne, sevgigilerim katlanır
Acılı günler bunda bilmem nasıl adlanır
Vuslata erenlerin, her lahzası kutlanır
Geldin de beni gördün, içeri gir demedim
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Demokrasi adına Mr. Buş'a ithaf
Farkı var mı sorsak Buş’la Saddam’ın
Farkı olur mu iki deli adamın
Celladı oldular bir çok idamın
hem celladıydılar mağduru hemin
Hani insan hakkı özgürlük bir de
Cenevre Yasası acaba nerde
Buş’un çizmesiyle ezilir yerde
Ülkemiz olmasın bunlara zemin
Utanma iğrenme duygunuz yoktur
İnsanlığa sizin saygınız yoktur
Aşağıladınız kaygınız yoktur
Abu Gareb’de kan akmıştı demin
İki yüzlülüktür tüm yaptığınız
Paradan ibaret tek taptığınız
İnsanlıktır sizin hep kaptığınız
Demokrat Irak’ta söz hakkı kimin
Askerlerin neler etmiş Irak’ta
Iraklılar karar versin bırak da
Katledip durdunuz çölde çorakta
İnlettiniz halkı hep inim inim
Buş utanmaz mısın, kendi halinden
Demokrasi düşmez idi dilinden
İpin ucu artık çıktı elinden
Basra Körfezi’nde batıyor gemin
Sana da aynısı olsa ne olur
Eden ettiğini bulsa ne olur
Başınız belada kalsa ne olur
Sonu berbat olur zalimin kemin
Demokrasi deyip nasıl kandırdın
Cahil Iraklıya öyle sandırdın
Saddamları rahmet ile andırdın
Herkes intikama ediyor yemin
Irak’ın freyadı dünyayı sardı
Saddam’la iktidar kavgan mı vardı?
Kıskançlıktan size bu dünya dardı
Kurusun ellerin kalmasın nemin
Bir gün ettiğini bulacaksın sen
Resimlere bakıp bileceksin sen
Abu Gareb de de kalacaksın sen
Yıkılır saltanat yok olur cemin
Mikdatî der sende insanlık kayıp
Hayvan derdim sana hayvana ayıp
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Esfelin esfeli daha acayip
Firavun’la dahi sizlerden emin
Mikdat Bal
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Demokrasimizin özeti!
Sağcılar sağmış
Sağmalı bulmuş
Kelepir yağmış
Çukurlar dolmuş
Uzanmış eller
Kocaman keller
Mesutlar, Çiller
Yolmuş da yolmuş
Memleket sismiş
Samyeli esmiş
Kökünü kesmiş
Solcular solmuş
Onlar hep kanka
Soyarken banka
Hortum, şırınga
Hep bize olmuş!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Deniz feneri
Yardım etmek isterdim imkanlarım kısıtlı
Böyle sessiz duruşum asla değil kasıtlı
Bu gün deniz feneri her yere ulaşıyor
Kasaba şehir köy köy, her yeri dolaşıyor
Nerde bir garip varsa el tutmaktır gayesi
Bu hayırlı kurumun, sizsiniz sermayesi
Hayır sever insanlar devamlı destekledi
Nasibi olmayanlar uğraştı, köstekledi
Bu gibi hizmetlere bazısı şov demiştir
Bunları konuşanlar, kaç kuruş ödemiştir
Bu kurum gerekmezdi, fakiri biz bulsaydık
Onlara elimizle yardım etmiş olsaydık
Bir kamera görünce, yardıma koşuyoruz
İşte şov buna derler, hududu aşıyoruz
Nerdeydin bir yıl önce, komşunu görmedin mi?
Müslüman değil misin, sen zekat vermedin mi?
Şimdi kamera vardır, ver de iyi desinler
Çuval çuval un gönder, o yetimler yesinler
Vermezsen de ses etme, buna bir hakkın yoktur
Ac yatarken yetimler, çoluk çocuğun toktur
Mikdat der sahip çıkın hayırlı kurumlara
Düşürmesin Allah’ım, bizi o durumlara
Mikdat Bal
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Deniz kıyında
Oturdum bekledim gelirsin diye
Elimi eline alırsın diye
Sen beni orada bulursun diye
Yolunu gözledim deniz kıyında
Ne hayaller kurdum yalnız başıma
Hepsi kabüs oldu düştü peşime
Bekledim gelmedin vurdum döşüme
Hep seni özledim deniz kıyında
Martılar yüksekten selam durdular
Acıyıp halime bana vardılar
Gittiler geldiler seni sordular
Kuşları izledim deniz kıyında
Mikdati der bu gün acı bir gündü
Güneş veda etti ışığı söndü
Denizle gök yüzü kızıla döndü
Ağladım sızladım deniz kıyında
<embed
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Der gülünü gönüllerin
Sadede gel dünya için gel kafanı fazla yorma
Yorma hayra düşlerini iyi düşün gel sadede
Sorma yalancı dünyayı, vefa olmaz hiç madde’de
Madde değil mutlu kılan, üzerinde fazla durma
Bizden önce geldi geçti Karun gibi ne zenginler
Zenginler de can taşıyor özelliği yoktur bizden
Son günler sihhatim iyi şükrederim ben bu yüzden
Yüzden fazla yaşayan yok, yaşarsa zordur son günler
Elin’in kiridir dünya omuzunda yüktür senin
Senin mahvına sebeptir ancak açık ise elin
Senin olur verdiklerin bir de tatlı olsun dilin
Dilin düşman! , anar isen hiç sevabın yoktur senin
Der Mikdati tarlasıdır şu dünyamız ahiretin
Ahiretin sonu yoktur yüce Nebimiz öyle der
Maharetin varsa eğer fikredersin her şeyle der
Der gülünü gönüllerin eğer varsa maharetin
Mikdat Bal
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Derdimin ortağı, ilacı anam
<embed
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Diyâr diyâr gezdim, âlemde seyran
Anadan sıcacık yer bulamadım
Onu candan sevdim, babama hayran
Babamdan samimi, er bulamadım
Derdimin ortağı, ilacı anam
Gönlümün dermanı, baş tacı anam
Senden uzak kalmak, çok acı anam
Gözüme, gayrında fer bulamadım
Gönlüm seni özler, arar her anda
Vuslata umut var çıkmayan canda
Anam senden başka, ben bu cihanda
Kıymet bulamadım, zer bulamadım
Analar günüymüş senede birgün
Sen benim yolumu beklersin hergün
Yoluma bakmaktan gözlerin yorgun
Bundan daha büyük, şer bulamadım
Anam, anam, anam, sensin bir tanem
Senden başkaları, taşımaz önem
Doğumdan ölüme, her an her dönem
Anneden sevimli, yâr bulamadım
Mikdat Bal
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Derim ben- (Şahin Yılmaz'ın 'Ne dersin' şiirine nazire)
Biz böyle uyursak, kabül edersek
Her şeyimiz, heba olur, derim ben
Köre uyup peşisıra gidersek
İmamımız papa olur, derim ben.
Biz daha olmadan,AB’ye üye
Veda ettik bir çok, mübarek şeye
Eğer maksat buysa, bu ise gaye
Diyeceğim kaba olur, derim ben
Turist gelmiş, işi ne bu keşişin!
Tehlikedir, hayrı yok bu gidişin
Gidişi var dönüşü yok bu işin
Bu yol bize sapa olur derim ben
Halâ çöpten ekmek, toplayanlar var
Diğer yandan hop hop, hoplayanlar var
Sırtımıza hançer saplayalar var
Sebebi Avrupa olur, derim ben
Üç yıl sabır istenmişti bizlerden
Evet bir şey gizlenmişti sizlerden
Seçim yatırımı, kaçmış gözlerden
Bazı şeyler caba olur, derim ben
Aman ha! , uyanık olun, uyanın
İşte sırrı, yukarda ki beyanın
Bu milleti ahmak, ya saf sayanın
İşi boşa çaba olur, derim ben
Mikdat der ki,artık birlik olalım
Müşterekler çoktur onu bulalım
Yeni baştan işi ele alalım
İşte kupa bizim olur, derim ben
Mikdat Bal
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Dert saymakla bitmez
Dert saymakla bitmez başımdan aşmış
Yazdıklarım azdır, sormayın dostlar
Kaynayan şu gönlüm kabarıp taşmış
Kızdıklarım nazdır görmeyin dostlar
Hazanın estiği ömür çağında
Çıkıp memleketin yüksek dağında
Lalezar gülistan dostluk bağında
Gezdiklerim hazdır dermeyin dostlar
Hayat mevsim mevsim ulaştım kışa
Şartları ağırdı getirdi tuşa
Artık bundan böyle sardım yokuşa
Kazdıklarım düzdür varmayın dostlar
Mikdatî kalemi aldım elime
Bırakın yazayım kendi halime
Hatıra kalırsa bir kaç kelime
Dizdiklerim sözdür yermeyin dostlar
Mikdat Bal
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Dertleri listeledim
Dertleri listeledim
Saz çalıp besteledim
Israrla üsteledim
Dinleyen bulamadım
Tümceyi yazdım yalın
Zorluk çekmeden alın
Altını çizdim kalın
Anlayan bulamadım
Tarifeyi aç izler
Doğal oldu hacizler
Amenna der acizler
İnleyen bulamadım
Çoğu yemiş kafayı
Zengin sürer sefayı
Bu milletten cefayı
Sonlayan bulamadım
Birazcık neşe bulup
Sevgi yumağı olup
Kahkaha ile gülüp
Çınlayan bulamadım
Sirenlerin ötüşü
Günden güne bitişi
Felakete gidişi
Önleyen bulamadım
Olaysız gün geçmiyor
Kimse gözün açmıyor
Belâ hedef seçmiyor
Yanlayan bulamadım
Mikdati kır kalemi
Ya boş ver el alemi
Bitirmeye elemi
Ünleyen bulamadım
Mikdat Bal
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Dervişin aynıdır fikriyle zikri
Dervişin aynıdır fikriyle zikri
Uğraşma değişmez, zahmetin boştur
Herkesin mutlaka vardır bir fikri
Kimisi beğenmez, kimine hoştur
Herkes bakar ama gözü bir değil
Hekes söyler ama sözü bir değil
Herkes yaşar ama özü bir değil
Kimi zemzem sever kimi sarhoştur
Kendi pencerenden kendin bakarsın
Benim gördüğüme karşı çıkarsın
Ben haklıyım sanıp gönül yıkarsın
Sana hoş olan şey bana nahoştur
Görüşün senindir seni ilgiler
Kendi ışğımdır, benim bilgiler
Müsavi olur mu kurtlar tilkiler?
Bizi bırak kendi yolunda koştur
Bir gram anlayışla, biraz hoşgörü
İnanıyorum ki aşarız zor’u
Bilinen cevaba, sorulmaz soru
Size iniş olan bize yokuştur
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Derya!
Küçük balık deryada
Başlamıştı feryada
Demiş: Derya yok, ya da
Neden göremiyorum?
-Annesi ona der ki:
Derya öyle bir yer ki
Kendin sırrına erki
Cevap veremiyorum
Hiç olursun hiçinde
Ne canlar var içinde
Deryanın haricinde
Hayat süremiyorum
-Şu deryaya dalarak
Cevabını bularak
Sırrına tam olarak
Neden eremiyorum
-Çıkarsan öleceksin!
Sözüme geleceksin
Nereden bileceksin!
Seni yeremiyorum
Mikdatî germe ipi!
Sonsuzdur derin dibi
Deryaya balık gibi
Ben de giremiyorum
Mikdat Bal
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Devası yok derde düştüm
Sevdim gerçek bir yâr gibi
Gözüm gönlüm bahar gibi
Geldi geçti rüzgar gibi
Hoyrat hoyrat esti geçti
Pare pare kesti geçti
Ne şaşkındım nasıl kandım
Sevdim o da sevdi sandım
Onu yazdım onu andım
Bir naz etti küstü geçti
Her şey bitti sustu geçti
Devası yok derde düştüm
Nasıl oldu bende şaştım
Bir başkaydım ben bir hoştum
Bir geçici histi geçti
Nefesimi kıstı geçti
Mikdatî. al sözlerimi
Açtım artık gözlerimi
Dövmem daha dizlerimi
Yalancı bir süstü geçti
BAL sazını astı geçti
Mikdat Bal
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Devir midir devran mıdır?
Üstümüzde kara bulut
Devir midir devran mıdır?
Can var iken bitmez umut
Devir midir devran mıdır?
Kızgın kızgın bakıştıran
Şimşekleri çakıştıran
Yürekleri sıkıştıran
Devir midir devran mıdır?
Canavarı çözük olan,
Heba olan, yazık olan,
Fesat olan, bozuk olan.
Devir midir devran mıdır?
Aç, muhtacı doyurmayan,
Ona hisse ayırmayan,
Dul, yetimi kayırmayan.
Devir midir devran mıdır?
Der Mikdati hor eyleyen
Yaşamayı zor eyleyen,
Duyguları kör eyleyen
Devir midir devran mıdır?
Mikdat Bal
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Devlet sahip çıkmadı, gazi düştükten beri
Bir vatandaş gördüm ki, sokaklarda sürünür
Devlet sahip çıkmadı, gazi düştükten beri
Kadere boyun eğmiş, karaları bürünür
Devlet sahip çıkmadı, gazi düştükten beri
Yaralandığı için, sakattır iş göremez
Zaten bundan dolayı, hiç bir işe giremez
Hapse bile atılır, borçlanırsa veremez
Devlet sahip çıkmadı, gazi düştükten beri
Bürokrasi oyunu rapor yanlış tutulmuş
Vicdan rafa atılmış insanlık unutulmuş
Hukuk mukuk hikâye, vatandaş uyutulmuş
Devlet sahip çıkmadı, gazi düştükten beri
Bu işin gerçeğini bilmem, araştırılsın
Şu raporlar dosyalar tekrar karıştırılsın
Gazi mağdur olmuşsa, bunlar soruşturulsun
Devlet sahip çıkmadı, gazi düştükten beri
Mikdat Bal
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Devran döner bir gün
Devran döner bir gün başa geçersem
Kuş tüyünden yatak sererim size
Nasip olup sevdiğimi seçersem
Salıncakta bir ip gererim size
Suçunuzu yüzünüze vurmam ki
Zahmet edip soru sual sormam ki
Sizin gibi sehpa falan kurmam ki
Kurban diye boya sürerim size
Cop gösterip tırtıklamam kimseyi
Karışlarım kalın kalın enseyi
Yanımda taşırım burgu penseyi
Ağızda kaç diş var sorarım size
Kırk katır kırk satır seçme hakkınız
Masrafsız yeyip de içme hakkınız
Korkudan korkuya geçme hakkınız
O an o dehşeti ararım size
O zaman kanuna uyacaksınız
Diz bağı çözülüp kayacaksınız
Zamanı her nefes sayacaksınız
Alıp çalar saat kurarım size
Mikdatî der sizi biliyorum ben
Şimdi mutluluklar diliyorum ben
Az daha sabredin geliyorum ben
Bir iki yumurta kırarım size
Mikdat Bal
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Dikdiğimiz güller.
Dikdiğimiz güller çok derindedir
Rüzgarlar sökemez, estiği zaman
Kuşkum bundan daha beterindedir
Düşmanlar çekemez, küstüğü zaman
Bilirsin onların kirli huyunu
Oynarlar bizimle Bizans oyunu
Yeşermesi için yağmur suyunu
Semalar dökemez kıstığı zaman
Mikdatî der çöktüm aşkın yükünden
Kaçardım düşmandan, hangi tekinden
Korkup da sökenler gülü kökünden
Yerine ekemez, kestiği zaman
Mikdat Bal
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Dİlekce
Hürmet,selam ederim
Değerli büyüklerim
Ne olur kulak verin
Gurbetten gelen sese
Burda ne olacağız?
Sanmayın kalacağız
Elbette varacağız
Ordadır bizim hisse
İstikbali bilmeyiz
Çok dertliyiz, gülmeyiz
Ya gelir ya gelmeyiz
Bitmeli bu vesvese
Artık uyanın beyler
Sahipsiz olan neyler
Bülbül vatanım söyler
Girse altın kafese
Vurdular bize nişan
Bu mu bize yakışan
Gençler hali perişan
Hepsi bu kadar ise
Unuttular heceyi
Görmediler Türkçeyi
Az bilirler Frenkçeyi
Sizin için dil ise
Mechuldür ikbalimiz
Büyüktür vebaliniz
Bizim arz-ı halimiz
Getirilsin meclise
Mikdat Bal
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Dilerim Rabbimden şifa bulasın Tuncay Akdenizin 'Ahval' şiirine bir teselli
olarak yazdım
Dilerim Rabbimden şifa bulasın
Gönlüm razı gelmez böyle kalasın
Sabrına devam et, emin olasın
Bu kara günleri boğarsın, dostum
Günahı yok eder bütün acılar
Hakka ulaştırır seni sancılar
Yardımına koşsun şefaatçılar
Rahmeti, Rahmanla yağarsın, dostum
Derdi veren Allah, bahşeder derman
İman şartındandır, kadere iman
Allahın katına vardığın zaman
Gönlün mesrur, yüzün ağarsın dostum
Biz iman etmişiz hayır ve şerre
Varlğımız feda, Hakka bin kerre
Dünya ahirete karşılık zerre
Sen iki dünyaya sığarsın dostum
Rabbe yaklaşırsın günler geçtikçe
Feryat eyledikçe her ah çektikçe
Yaran sızlatıkça acı çektikçe
Her saniye sevap yığarsın dostum
Mikdat der sanma ki böyle sürecek
Sevabını sana Allah verecek
Mutlaka, dertlerin sona erecek
Tekrar yeni baştan doğarsın, dostum
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Dilim varmadı
Şu sevda halinden, yazmak istedim
Elli yaştan sonra azmak istedim
Yazma üslubumu, bozmak istedim
Dilimden geldi de elim varmadı
Haykırmak istedim, arımdan sustum
Taşındım düşündüm, biri var üst’üm
İçimde sindirdim,nefsime küstüm
Cehalet kışkırttı, ilim varmadı
Mikdat der kalemi, aldım elime
Oturdum danıştım aklıselime
Ne bir mısra yazdım, ne bir kelime
Elimden gelmedi, dilim varmadı
Mikdat Bal
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Dil'in afetleri (şematik)
Dil yarası..........çok...................elimdir.............bir de...................lekesi kara
Çok..................fecidir...............sahibini.............alır......................yaktırır nara
Elimdir............sahibini.............o.......................hepten..................düşürür dara
Bir de..............alır....................hepten...............yakar, çünkü........en büyük yara
Lekesi kara....yaktırır nara.......düşürür dara......en büyük yara......dildir bilesin
Basit sanma........sen....................ey dostum............dildir..................kanı döktüren
Sen.....................dilini tut............bu dildir...............gerçek................ocak yıktıran
Ey dostum..........bu dildir............düşman...............seni....................candan bıktıran
Dildir..................gerçek..............seni......................üzen, sana..........cefa çektiren
Kanı döktüren....ocak yıktıran.....candan bıktıran....cefa çektiren......dildir bilesin
Mikdatî der…....ey......................arkadaş..............budur....................ara bozduran
Ey.....................müslüman sen....bilesin................ele.........................kuyu kazdıran
Arkadaş............bilesin................dildir..................düşman,................nefsi azdıran
Budur...............ele......................düşman..............eden, budur..........günah
yazdıran
Ara bozduran...kuyu kazdıran....nefsi azdıran......günah yazdıran....dildir bilesin
Mikdat Bal
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Dilsiz Hayvan
Küçük bir kedim vardı
Yaramaz mı yaramaz
Fareleri kovalayıp
Oynamak için yerinde duramazdı
Evin bir yanı ahşap
Bir yanı da duvardı
Bir gün
Açıkmış olacak ki
Boynu yere bakarak
Yanıma vardı
Dilsizdir bu bir gerçek
Lakin
Bakışlarıyla
Sanki bana yalvarıyordu
Çanağında akşamdan
kalma
Ekşimiş bir yal vardı
O asla
Böyle uslu durmazdı
Oynardı, tepişirdi,
Bu esnada
Hanım bir kaç pastayı
Pişirdi
Bir tepside servise
Hazır duruyordu
Mübarekler
Mis gibi kokuyordu
Kedi benden yönünü çevirdi
Gidip çanağını devirdi
Artık anlaşıldı ki
Kedi yorgundu açtı
Hanım da
Pasta soğusun diye
Dolabı açtı
Yerleştiriyordu raflarına
Gözümüzün önünde
Kedi içine dolabın içine kaçtı
Meramını anladık
Bunun böyle yaptığı kaçtı? !
Çocuklar gelsin de yeriz
hanım demişti
Akşam yemeğimiz bu
Pastalar olsun
Hepsinin sayısı yedi idi
Ah o yaramaz kedi
Pastaların üçünü yedi
Aslında yemedi de
Yenmeyecek hale getirdi
Böylece
Pastalar dörde düştü
Ah yaramaz kedi
Neden açım demedi? ? ? ! ! !
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Dinimizde baskı yok nasıl istersen yaşa
Dinimizde baskı yok nasıl istersen yaşa
Yaşamak hudutsuz mu, ölüm gelecek başa
Başa gelir bu ölüm mezara girmez paşa
Paşa değildir artık “er kişi niyetine”!
Niyetine imamın, cemaat aynen uyar
Uyarım herkesedir umarım herkes duyar
Duyarlı olmak gerek bir gün ayaklar kayar
Kayarsa namaz vardır her kişi niyetine
Niyetine riyayı sokma sakın hoş değil
Değilsen halis muhlis yaptıkların iş değil
Değil sözüm uydurma, bu uyarım boş değil
Değil arzun gömülmek, şer kişi niyetine
Değil ki varlığımız bu dünyada boş yere
Yere batmak yok olmak, yok öyle şey bir kere
Kereste burdan gider bir ev ki yok pencere
Pencere yok kazılır bir kişi niyetine
Mikdat Bal
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Diş ağrısı -masal gibi
Gece çocuk uyanmış başım! başım! diyormuş
Anaaa.anaaa, ayy anaaa, gözüm! Kaşım diyormuş
Harareti yüksekmiş ağzım dişim diyormuş
Gecenin ortasında koparmış bir cırıltı
Evde herkes uyanmış çocuk bağırıyormuş
Babası ne olmuşki diye çağırıyormuş
Anlaşıldı çocuğun dişi ağırıyormuş
Herkesi uyandırmış bu şiddetli gürültü,
Çocuk ilgi görünce artmış zırıltı, zır zır,
Gittikçe çoğalmıştı hem dırıltı hem dırdır
Öyle bir sesi varmış makine gibi gırgır
Burnu sümük içinde boğazında hırıltı
Derken bir ses duyulmuş komşudan katır kutur
Kocaman bir taş atmış pencere çatır çatır
Dökülmeye başlamış duvarlar patır patır
Hiç hesapta yok iken al sana bir zırıltı
Ne sandın beni komşum karpuz mu kütür kütür?
Elindeki bıcakla kesesin kıtır kıtır!
Senin bacaklarını kırarım çıtır çıtır
Sanki bir kör dövüşü boşuna bir dırıltı
Çocuk unutulmuştu uzadı gitti vır vır
Ciddi bir kavga imiş ne şakaymış ne gır gır
Filim kopması gibi bir anda bitmiş hırgür
Hikmeti sorulursa çünkü polis görüldü
Polis düşünmüş zahir bu belki bir yanıltı
Ne kavgaya rastlamış, ne ses, ne bir inilti
Ne bir yerde hareket ne ufak bir salıntı
Herkes parıl parıldı gözlerinde pırıltı
Korku nelere kadir ağrı mağrı kesilmiş
Kavgalar sona ermiş çocuk sesi kısılmış
Herkes evine dönmüş her tarafta susulmuş
Uyu, uyu, yat uyu, aman bu ne mırıltı!
Mikdat Bal
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Divane gönlüm
Divane gönlümün emeli bitmez
Peşinden koşturur yar der bu gönül
Ulaşmak ne mümkün bir ömür yetmez
Hayat kısa vakit dar der bu gönül
Ürkütür yol üstü mezarlar beni
Kuşkum öldü diye yazarlar beni
Ah çektikçe döner azarlar beni
Hala sende umut var der bu gönül
İki gözüm yolda dilim niyazda
Yüce dağ başında kaldım ayazda
Tenim dalga dalga, başım beyaz da
Saçlarına yağan kar der bu gönül
Der Mikdati beni derde itiyor
Hedefi belirsiz yöne gidiyor
İmkansız şeyleri telkin ediyor
Sevdayı başına sar der bu gönül
Mikdat Bal
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Diyeyim bir kaç tane
Diyeyim bir kaç tane gelmiş iken sırası
Düşmanların emeli, varsa da ihtirası
Öyle ucuz değildir ecdadımın mirası
Yakarız dağı taşı biz ne güne dururuz
Yeis yok sarılsa da düşmanla dört yanımız
Gözardı edilemez tarihteki şanımız
Sağlamdır temelimiz kaynamasın kanımız
Birlik her şeyin başı biz ne güne dururuz
Teslim etmeyin dendi malınızı sefile
O halde güvenelim yedi emin kefile
Boyun eğmeyiz asla bir kaç tane gafile
Ele alırız işi biz ne güne dururuz
İman vatan aşkı var milletin sinesinde
Yediden yetmişine dedesi ninesinde
Nice kahraman çıkar Türkün her hanesinde
Hain olan kaç kişi biz ne güne dururuz
Kendini avutmasın sonu gelir hiçlerin
Temelleri sarsılır içi boş kerpiçlerin
Dünya durdukça asla emperyalist güçlerin
Gerçekleşemez düşü biz ne güne dururuz
Mikdat Bal
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DoğalGazık?
Doğal mıdır doğalGazık?
Sorduk cevap bulamadık
Halka yazık mülke yazık
Gördük cevap bulamadık
Suyun suyu oldu bu yal
Yalan söyle halktan oy al
Umutlarla nice hayal
Kurduk cevap bulamadık
Vefa yokki yapısında
Ne de onun gibisinde
Rica ile kapısında
Durduk cevap bulamadık
Zam yok etti sefamızı
Katlayarak cefamızı
Mesaiyle kafamızı
Yorduk cevap bulamadık
Tattık büyük acıları
Yok onlardan fecileri
Kaçırarak keçileri
Sürdük cevap bulamadık
Bitmez yurdun elemleri
Ne bu halkın özlemleri
İsyan edip kalemleri
Kırdık cevap bulamadık
Mikdat Bal
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Doğduğumda neden ağladım!
Gözlerimi açtığımda
İlk görülen ışık değil
Ellerine geçtiğimde
İlk girilen beşik değil
Baş uçuma biri geçti
Sanki benim canım hiçti
Makas ile kesti biçti
İlk yarılan pişik değil
Yıkar iken tuzladılar
Sözde beni nazladılar
Kalın kalın bezlediler
İlk sarılan şişik değil
Sert bir yere yattırdılar
Bana ölüm tattırdılar
Sağa sola getirdiler
İlk durulan eşik değil
Fikir geldi her köşeden
Yoktu beni hiç hoş eden
Sütü içtim bir şişeden
İlk verilen kaşık değil
Darbe yedim her bir yönden
Aklıma bu kaldı dünden
Der Mikdatî böyle günden
İlk sorulan aşık değil
Mikdat Bal
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Doğduğumuz anda, düştük yollara
Doğduğumuz anda, düştük yollara
Hayat caddesinden, geçiyoruz biz
Gidiş tek gidiştir, yollar ikidir
Bir yolu gönüllü seçiyoruz biz
Her yol yolcusunun, bir rehberi var
Mu’minin kitabı, peygamberi var
Herkesin girecek bir makberi var
Dünya ya uğrayıp geçiyoruz biz
Ey insan fanisin vaz geç kibirden
Devamlı ses gelir sana kabirden
Bu fani dünyadan koparsın birden
Şu anda yoldayız göçüyoruz biz
Ne kadar yaşarsan ölürsün bir gün
Varacağın yeri bulursun bir gün
Bir varmış bir yokmuş, olursun bir gün
Zamanlara nispet uçuyoruz biz
Allah’a iman et ondadır faydan
Doğru yolda iken ayrılma raydan
Seni imanından etmesin şeytan
Şerrinden Allah’a kaçıyoruz biz
Allah razı olur mu’min kulundan
Yarın Resulullah tutar kolundan
Ayırmasın bizi nurlu yolundan
Elleri Allah’a açıyoruz biz
Mikdat der ölürüz vakti gelince
Allah’a ulaşır insan ölünce
Kevser ırmağına varmadan önce
Ecel şerbetini içiyoruz biz
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
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Doğduğumuz günden beri
Azar azar ölüyoruz
Doğduğumuz günden beri
Bir faniyiz biliyoruz
Doğduğumuz günden beri
En çok onu inkar ettik
Unuttuk da ne kâr ettik
Nefsi çok günahkâr ettik
Doğduğumuz günden beri
Dünya hayal düşümüzde
Ahiret yok işimizde
Azrail hep peşimizde
Doğduğumuz günden beri
Ancak Allah bilebilir
Her an ölüm gelebilir
Herkes her an ölebilir
Doğduğumuz günden beri
Ölüm hüccet, beyan sana
Öleceksin uyansana
Yaratana dayansana
Bari gel bu günden beri
Mikdat Bal
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Doksandokuz kişiyi öldüren sonra 1 kişi daha öldürenin tövbesi
Doksan dokuz kişiyi öldüren,
sonra yüze tamamlayanın tövbesi
Bir gün peygamberimiz ümmetine buyurdu
Tövbenin önemini ashabına duyurdu
Sizden öncekilerde dedi bir adam vardı
Doksan dokuz kişiyi öldürdü yere serdi
Sonradan soruşturdu nerde en büyük âlim
Tövbesiz gider isem ne olur benim hâlim
Bir rahip gösterildi kalktı gitmiş yanına
Doksan dokuz kişinin dedi kıydım canına
Tövbem kabul olur mu acaba tövbe etsem
Mümkün mü bundan sonra Allah yolunda gitsem
Rahip ona yok dedi rahibi de öldürdü
Doksan dokuz can kıymış şimdi yüzü doldurdu
Sonra tekrar aradı en büyük alim nerde?
Niyeti halis idi deva arardı derde
Bir âlim gösterildi vardı yanına gitti
Dedi öldürdüklerim sayıları yüz etti
Eğer tövbe edersem tövbem kabul olur mu?
Yüz kişiyi öldüren ateşten kurtulur mu?
Dedi kim engel olur o kulun tövbesine
Terk eylesin burayı gitsin ilerisine
Orda öyle insanlar var, hepsi vefakârdır
Allaha ibadetle meşgul insanlar vardır
Zira bu memleketin çok kötü bir yer imiş
Elin kana bulanır insanları şer imiş
Adam hemen yol aldı tam yarı yola geldi
Ecele yakalandı yere düştü yığıldı
Melekler etrafında münakaşa ederler
Alıp götürmek için bu adam bizim derler
Rahmet melekleri der artık tövbe etmişti
Azap melekleri der hiç hayır etmemişti
Bir melek çıkageldi insan şekline girmiş
Onlara hakem olup çözüm şeklini vermiş
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Dedi yolunu ölçün hangi tarafsa yakın
O taraf alıp gitsin mesafesine bakın
Melekler o hakeme hemen razı oldular
Ölçtüler gideceği yeri yakın buldular
Rahmet melekleri de onu alıp gittiler
Mesafe kısalığı bir karışmış dediler
İşte ey Müslümanlar sahihtir bu hikaye
Henüz tövbe etmemiş lakin bu imiş gaye
Allahın rahmetinden ümit kesilmemeli
Halis bir tövbe ile kapısına gitmeli

Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Doktor hasta mıyım ben?
Acaba neyin nesi karnımda kelebekler?
Bir anlam veremedim, doktor hasta mıyım ben?
Kuşkularım çoğaldı istikbal çile bekler
Bir anlam veremedim, doktor hasta mıyım ben?
Gönlüm hazana döndü soğuk soğuk esiyor
Betim benzim soluyor, bir soğuk ter basıyor
İçimde bir sancı var iştahımı kesiyor
Bir anlam veremedim, doktor hasta mıyım ben?
Aklım fikrim hayalim odaklandı tek şeye
Geçip sessiz sedasız sinerim bir köşeye
Yüreğim hasret kaldı mutluluğa neş’eye
Bir anlam veremedim, doktor hasta mıyım ben?
Mikdatî der imdat et bir ilaç soruyorum
Gönlümü dinler misin ayakta kuruyorum
Gerekirse filim çek, bekleyip duruyorum
Bir anlam veremedim, doktor hasta mıyım ben?
Mikdat Bal
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Donakaldım
Donakaldım çölün orta yerinde
Yüreğim üşüyor kar beni beni
Yedi kat yerlerden daha derinde
Bir umut yaşıyor sor beni beni
Bal ile doluyken petekle kovan
Ondan sonra tatmin eder mi ravan
Bavulumu alıp yollara revan
Boyumu aşıyor sür beni eni
Firkatın yanında hasret bir yanda
Bir ateş dolaşır yürekte kanda
Bil ki senden uzak geçen her anda
Feleğim şaşıyor vur beni beni
Bilsenki ne kadar yanarım seni
Yoksun diye bazen kınarım seni
En dertli anımda anarım seni
Ateşim düşüyor sar beni beni
Buzlu kutuplarda çiçek mi açar
Düşüne düşüne uykular kaçar
Omuz silkeleyip kalınca naçar
Gazabım taşıyor gör beni beni
Mikdat Bal
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Donmuş hissiyatlar
Donmuş hissiyatlar yürekler kaya
Karaborsa olmuş ar edep hayâ
Bay ile bayanın farkı sırf boya
Gerisi bilinmez pozları sahte
Özen gösterirken güzel kalmaya
Basar silikonu benzer dolmaya
Çobanı ayıplar, çoban olmaya
Dünden razıdırlar nazları sahte
Tepeden tırnağa derme çatmadır
Onu güzel sanmak zoka yutmadır
Her şeyi bir yerden alıp katmadır
Yaması baldırdan yüzleri sahte
Açıkça işlerler her yobazlığı
Göze battığında hilebazlığı
Yaptıkları yalnız laf cambazlığı
Bakışları aval kozları sahte
Kafayı çekerek başlar gününe
Sahte unvanı ün katar ününe
Süslenip çıkarlar halkın önüne
Hoş sohbet ederler sözleri sahte
Anasından kaçmış elinde tazı
Koklayıp da durur tineri gazı
Sanılmasın bu keş hayattan razı
Uyuşuk hortlaktır hazları sahte!
Der Mikdadi bunlar düşer hataya
Yetmez çarpıklıklar bir kaç kıtaya
Paris’ten ısmarlar düşkün modaya
Kalıbı güzel de özleri sahte
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Dost dedikten sonra sorun kalmadı
Dost dedikten sonra sorun kalmadı
Yazına yazmıştım üstüne alma
Fikir ayrılığı bizde olmadı
Sözüne yazmıştım üstüne alma
Ben senden memnunum üzülen olma
Şahısla ilgili değil şikayet
Ne demek istedim bilirsin gayet
Mevlam cümlemize versin hidayet
Arzına yazmıştım üstüne alma
Cevap yaz sözlerin altında kalma
Sadece fikrimi eyledim beyan
Sence iyi olup bence olmayan
Kızdım sanmış şiirimi okuyan
Tarzına yazmıştım üstüne alma
Bana kızacaksan bahane bulma
Kendi görüşüne saygım var benim
Ama gidişattan kaygım var benim
Dostluğa çok hassas duygum var benim
Nazına yazmıştım üstüne alma
Seni çok severim şüpheyle dolma
Çok fazla iyimser tavır hoş değil
Yazdığım sözlerin çoğu boş değil
Bir çoğu gerçektir hayal düş değil
Azına yazmıştım üstüne alma
Bizim dostluğumuz eskiden kalma
Satılanlar ıslah olabilirdi
Hükümet çareyi bulabilirdi
Kendi halkımıza kalabilirdi
Pozuna yazmıştım üstüne alma
Bu dostunu üzüp merağa salma
Bilirsin her şeyi sana sözüm yok
Bilirim işler zor kolay çözüm yok
Seninle dost kalmak başka arzum yok
Tezine yazmıştım üstüne alma
Kızdığımı sanıp bana takılma
Mikdat’ım yazarım fikrim açıktır
Mikdat açık sözlü sanma kaçıktır
Dostluğum ne sahte ne yapmacıktır
Yüzüne yazmıştım üstüne alma
Hata eylemişsem yüzüme çalma
Mikdat Bal
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Dost dostun aynasıdır
Dış görünüş aldadır sen kendi aslına bak
Pozlar insana dostun amelini gösterir
Balcıktan yaratıldı insanın nesline bak
Özler insana dostun temelini gösterir
Dost dostun aynasıdır bakanlar hor bakmasın
Kendini tanıyanlar dürbünü ters takmasın
Mecrasından çıkarak etrafını yıkmasın
Sözler insana dostun kemalini gösterir
İnsan istese kalbe dünyayı sıkıştırır
Kendini sevmeyenler gayrını çekiştirir
Sevgiyle nazar etmek dostluğu pekiştirir
Yüzler insana dostun cemalini gösterir
Kişi eğer eksikse çok yanlış bulabilir
Hatta tepeden bakıp hayrete kalabilir
Her attığı adımda tehlike olabilir
İzler insana dostun şimalini gösterir
Der Mikdatî sevenler eksikler aramazlar
Yağcılar hep tökezler bir yere varamazlar
Övgüler karşılıklı olursa yaramazlar
Nazlar insana dostun emelini gösterir
Mikdat Bal
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Dost muhabbeti Dostum İbrahim Çoşara İthafen
Gönülden gönüle geçen her söze
Bir başka oluyor dost muhabbeti
Dostla huzur bulur bu can yüz yüze
Bir başka oluyor dost muhabbeti
Haliyle diliyle dostun yanında
En ufak mimiği anlar anında
Her zaman dostunun hüsnü zanında
Bir başka oluyor dost muhabbeti
Arayıp da sorar görmezse onu
Bulmazsa zor gelir o günün sonu
Konuşurken hoştur sesinin tonu
Bir başka oluyor dost muhabbeti
Kolay anlaşırlar kafaları bir
Bir birine uykun sefaları bir
Başına hal gelse çefaları bir
Bir başka oluyor dost muhabbeti
Mikdati der her dost dostuna koşar
Ona ulaşmaya engeller aşar
Samsunda ki dostum İbrahim Çoşar
Bir başka oluyor dost muhabbeti
Mikdat Bal
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Dost olalım!
Bölüşerek
Gülüşerek
Sevişerek
Dost olalım!
Görüşelim
Barışalım
Sarışalım
Dost olalım!
Ecdat hani!
Göçmüş yani
Dünya fani
Dost olalım!
Ömür kısa
Ne bu tasa?
Değmez yasa!
Dost olalım!
Budur kader
Gelen gider
Hayat biter
Dost olalım!
Seven yaşar
Büyür taşar
Çağdan aşar
Dost olalım!
Affet hoş gör
Olsa da zor
Düşmanlık hor
Dost olalım!
Der Mikdatî
El ver Hadi
Olma kati
Dost olalım!
Mikdat Bal
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Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Kalbim, gönlüm, gözüm sılaya dönük
Yıllardır bayrama olmadım tanık
Bu gurbet ellerde yüreğim yanık
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Ziyaret edecek mezarımız yok
Bayram için çarşı pazarımız yok
Hiç bir şeye gıpta, nazarımız yok
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Aynı köylü olduk Türk,Laz, Kürt, Yörük
Gözlerimiz ağlar gönlümüz kırık
Bayram günü bizde duygular buruk
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Yaşamayan bilmez anlasın arif
Öyle bir hasretki edilmez tarif
Özleriz dostları dilleri zarif
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Yıllardır gülmüyor bizim yüzümüz
Ah vatan diyerek yanar özümüz
Her bayram sabahı dolar gözümüz
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Anayurdumuzda hep akrabamız
Onlara ulaşmak bizim çabamız
Yolumuzu gözler ana babamız
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Talihimiz kara kartlar değişik
Türküz, müslümanız yurtlar değişik
Bayram vardır ancak şartlar değişik
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
Der Mikdati hasret belimi büker
Bayram günü herkes göz yaşı döker
Ah edip vah edip içini çeker
Dostlar, bayramınız mübarek olsun
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/51/www_antoloji_com_1030751_638.MP3'>
**************************************
Dost kalemlerden dökülenler
Dertlenip gözümüz yaşla dolsa da
Gönlümüz sılaya hasret kalsa da
Gurbette boynumuz bükük kalsa da
Dostlar, bayramınız mübarek olsun....... *Burhanettin Akdağ*-siyah+beyaz
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Ya RAB bitsin özlem kavuş yurduna,
Gitsin Mîktadi' den hasret ve humma,
Bu kadar temenni yetermi ona
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Sılaya hasreti şiar edindin,
Yıllardır gurbette çokça didindin.
Yurdunda ölmeyi hakmı etmedin.
Dostlar bayramınız mübarek olsun.......Süleyman Baştürk
Kimisi Edirne, kimi Bursa'da
Hasretten yüreğim yanıp dursa da
Telefonla evlat haber sorsa da
Dostlar bayramınız mübarek olsun........İbrahim COŞAR
Her işin başında dedik Bismillah
Rahmette ganidir cenâbi Allah
Keremine şükür Elhamdülillah
Dostlar bayramınız Mübarek olsun....Tuncay Akdeniz
Can özümde sakladığım gerçekler
Vefa deyip kokladığım çiçekler
Pir dede nur nine melek çoçuklar
Dostlar, bayramınız mubarek olsun..
Iraktakı boynu bükük yetimler
Camilerde gönül gezen hatimler
Bakü,Kazan, Tataristan, Batumlar
Dostlar, bayramınız mubarek olsun...... Ozan Sentezi/Gültekin Toga
Bir yanımız vatan hasreti çeker
Bir yanımız kıymet bilmez, tuz eker
Cemocan tad arar bahane şeker
Dostlar bayramınız mübarek olsun........ Cemile DÜZGÜN
Gene bu bayram da karalı geldi
Dostlar bayramınız mübarek olsun
Gönül verdiğimiz hasrette kaldı
Dostlar bayramınız mübarek olsun
Bayram edemedik elin içinde
Kanımız kurudu gurbet göçünde
Kuşun südü eksik elin açında
Dostlar bayramınız mübarek olsun
Halımız mı varki bayram ederiz
Kısmetin ardına düştük güderiz
Bu ellerden daha nere gideriz
Dostlar bayramınız mübarek olsun
Ahmet im ben nasıl gülebilirim
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Nasreti mi nerde görebilirim
Size ancak selam salabilirim
Dostlar bayramınız mübarek olsun.......... Halk Ozanı Aşık Ahmet Şahin
Gurbette Bayram
Bilmem kaç senedir gurbet eldeyim.
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Bilemezsin ki dost, ben ne haldeyim.
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Bayram gurbet elde hüzünlü geçer.
Hasret Ana, baba, bacıyı seçer
Seherde sıladan bir rüzgâr eser.
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Bayramlar özlemi vuslata katar.
Yollarımız ırak, hasret buz tutar.
Vuslata erdikçe özlemler biter.
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Eller al giyinmiş seyrana çıkar.
Bu hasretlik beni yürekten yakar.
Bayram buruk geçer bendimi yıkar.
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Bu günler özlemin arttığı andır.
Çileyle efkârı sattığı andır.
Baba ocağında yanınca tandır.
Dostlar bayramınız mübarek olusun.
Gurbet de kılınan bayram namazı.
Daim Yaradan''a ettik niyazı.
Sizden ayrı anam diner mi sızı.
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
Hakkın emri ile bu güne erdik.
Günahı sevabı ortaya serdik.
Yad el de özlemi hasreti derdik.
Dostlar bayramınız, mübarek olsun.
Gene sensiz geçti anam bu bayram.
Tütüyor burnumda bir bardak ayran
Ne zaman bitecek, vuslat-ı devran.
Dostlar bayramınız mübarek olsun
Korhani gurbetten sılaya selam.
Ne yapsa ne etsem görünmez sılam.
Mikdatiyle ettik bir iki kelâm.
Dostlar bayramınız mübarek olsun..…………Aşık Korhani
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İdrisim gül hadi bak bayram gelmiş,
Miktadi bizleri dostudur bilmiş,
Ol günde Hüda ne günahlar silmiş,
Dostlar bayramınız mübarek olsun.......Ahmet İDRİSOĞLU
Ortağıdır dertler bu derbederin
Gurbetler gam yükü, yarası derin
Buluşun, görüşün, hasret giderin
Dostlar bayramınız mübarek olsun! ........Kamil Durmuşoğlu
Bayram gelir, camilere gidilir
Namaz kılıp, Rabbe dua edilir
Büyük, küçük hep ziyaret edilir
Dostlar bayramınız mübarek olsun..............Mehmed İhsan USLU
Mikdat Bal
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Dostlar....Mikdat BAL
Dostlar....Mikdat BAL
Buhranlar içindeyken aylarım hafta gibi
Geçiyor da farkına varamıyorum dostlar!
Yatarken de dizlerim ayakta safta gibi!
Acıyor da ağrısız duramıyorum dostlar!
Gurbet, maişet kırar kanadını kolunu
Düşün dur evlat, ayal parasını pulunu
Bunca özel özenden sonra kendi yolunu
Seçiyor da ben hayra yoramıyorum dostlar!
Nasıl da bağlanmıştım dünya denen andere
Posamı çıkarmıştır hayat denen cendere
Kuralları çiğnedim yapıştırdı mindere
Biçiyor da bir anlam veremiyorum dostlar!
Belimi bükmüş benim gurbet denen şu namert
Zordur yatak beğenmek kuş tüyünde yatsan, sert
Git doktora dön eve yaşlılık başıma dert
Açıyor da bir sebep göremiyorum dostlar!
Belki ölürüm diye her gece korkuyorum
Korkunç kabuslar görüp yataktan sarkıyorum
Telefon çaldığında dehşetli ürküyorum
Kaçıyor da uykuma giremiyorum dostlar!
Mikdati buna rağmen yaşama inadında
Ancak gözüm kalmamış dünyanın iradında
Dostlarımın bir çoğu uçağın kanadında
Uçuyor da sırrına eremiyorum dostlar!
YORUMLAR....
Mikdat Bal
Hepinize teşekkür başta Osman Şahin'e
Ben yorum bekliyordum sitem ettin ahi'ne
Sus da hiç açık verme olsa da aleyhine
Saçıyor da külünü seremiyorum dostlar
Osman Şahin..
Osman çok sitem etme Ozan Mikdati Bal'a
Söz gümüş suküt altın alırsın başa bela
Ne ayak var ne uyak kalırsın kötü hala
Acıyor da ortamı geremiyorum dostlar
Mikdat Bal.
Ya bakın şu dostuma sözde beni acıyor
Bilmiyor ki başına Kara bela açıyor
Elime geçmiyor ki kaytarıyor kaçıyor
Göçüyor da okkalı saramıyorum dostlar
Osman Şahin
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Vazgeç gelme üstüme ben bittim daha yazma
Antrenmansız rakibi böyle hoyratça ezme
Cephanesiz askerin terbiyesini bozma
Sçıyor da bkumu karamıyorum dostlar
Mikdat Bal
Osman güzel yazardı hoş olmadı bu sefer
Arkadaşlar ahbaplar görün ne etti Cafer
Kendini rezil etmez paşa er ya da nefer
İçiyor da söylüyor kıramıyorum dostlar
Mikdat Bal
Kadere inancım tam isyan değil sözlerim
Kırk yıldır mahkum gibi anayurdu özlerim
Bülbül öter dalında güle bakar gözlerim
Koçuyor da soluyor deremiyorum dostlar!
Osman Şahin..
Ben demiş idim sana, şimdi Cafer ister bez
Ben çıkayım yaylaya sen Hollanda'larda gez
Deyin bu Mikdati'ye bu zulmü bitirsin tez
Saçı yor da kelimi taramıyorum dostlar
Mikdat Bal
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Dostlara Mektup ``Yazın bize biz de bilelim dostlar``
Ne oluyor durum vaziyet nasıl?
Yazın bize biz de bilelim dostlar
Hayat şartlarından tutun velhasıl
Yazın bize biz de bilelim dostlar
Yıllar yılı yurda hasret gezerim
Sahipsiz'iz artık candan bezerim
Anlatırsam belki sizi üzerim
Yazın bize biz de bilelim dostlar
Yurdumuzda kaptı kaçtı olmuş mu
Yeni gelen beyler halkı yolmuş mu?
Hırsızların cüzdanları dolmuş mu?
Yazın bize biz de bilelim dostlar
Rüşvet yokmuş torpil vefat eylemiş
Geçen biri haberlerde söylemiş
Hortumcular çaldığını neylemiş
Yazın bize biz de bilelim dostlar
Fakirlere yeşil kart verildi mi?
Hastaneye meccanen girildi mi?
Çalanların defteri dürüldü mü?
Yazın bize biz de bilelim dostlar
Memurların nasıl hali ahvali?
Nasıl yaşar ne haldedir ahali?
İşçilerin esnafın nasıl hali?
Yazın bize, biz de bilelim dostlar
Zabıtalar kırıyor mu sergiyi?
İş yapanlar veriyor mu vergiyi?
Öğrenciler alıyor mu dergiyi?
Yazın bize, biz de bilelim dostlar
Çifçiler mahsulü satabildi mi?
Hukümet sözünü tutabildi mi?
Kandıranlar rahat yatabildi mi?
Yazın bize, biz de bilelim dostlar
Enflasyon yok olmuş öyle diyorlar
Yoksa yalanla mı yönetiyorlar?
Söyleyin fakirler ne ediyorlar?
Yazın bize, biz de bilelim dostlar
Burada yaşarız vatandan ırak
Vatanperver etti bizi bu firak
Sevdiğimden sordum, biraz da merak
Yazın bize, biz de bilelim dostlar’
Mikdat Bal
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Dostlarla MSN görüşmem (Şematik)
Not: Şematik’in ne olduğunu bilmeyenler için küçük bir açıklama
Şiiri okurken ilk mısra okunduktan sonra ilk kümeyi üstten aşağıya
okuyunca ne olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır, eğer ilk mısrada anlaşılmıyorsa
ikinci mısrayı okuyunuz bunun akabinde ikinci kümeyi okuyunuz, olmadı ücüncüde
deneyiniz,
Daha iyi tarifini bilenler varsa
Yorumda yazıp anlatabilirler, benim fazla edebiyat bilgim yok, mazür görünüz
Selam ve sevgiler
Mikdat Bal
<image src='http://hp.msn.com/global/c/lg/msft94.gif'width='306' height='120'>
Dostlarla MSN görüşmem (Şematik)
__! ______________2___________3_____________4_____
MSN den…...…..selam verdi……..bir dostum……...ani giriş
Selam verdi…....çok sevindim……dedim ki………..bu ne varış
Bir dostum.……dedim ki………...ona, benimle……etme yarış
Ani giriş…......…bu ne varış? ........etme yarış………benimle
Gösterişsiz…....bir hali var……....Şahinin…………..dostluğu kâr
Bir hali var…….bana dedi……….burdadır…………Selçuk bekâr
Şahinin …….....burdadır…………dostu, dedi ki…...Bize bakar
Dostluğu kâr….Selçuk bekâr…….bize bakar……….benimle
Çok hoş idi……bu konuşma…….unutmam..……….Hafi Kulu
Bu konuşma…..kısa sürdü……….meşguldü………..program dolu
Unutmam……..meşguldü………..gitti, tuttu bir….......mechul yolu
Hafi Kulu……..program dolu……mechul yolu…….....benimle
Şiirlerle……….konuşurduk……..yazarız………….....sende ben de
Konuşurduk…..hep uzaktan……..bu akşam…….….MSN de
Yazarız……….sevdayı…………..aşkı, güzeldir….......ne desende
Sende ben de….MSN de………...ne desen de……..benimle
Karadeniz……...yöresinden………öyledir…………Mikdat, Selçuk
Yöresinden….....bir taş attım……..değmedi………..hedef küçük! !
Öyledir…….…..değmedi…………ben de bu işe….oldum gıcık
Mikdat Selçuk…hedef küçük…….oldum gıcık……..benimle
Mikdat Bal der….bu görüşme……..ebedi………..….…..bir hatıra
Bu görüşme…….tam böyleydi……yaşansın……………..ara sıra
Ebedi……………yaşansın…………dostlar, gülmeyin…..her satıra
Bir hatıra………..ara sıra………...…her satıra……………benimle
Mikdat Bal
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Dostluk adına (Öğüt)
Yapraklar altında diken gizlidir
Güle yaklaşanlar çizilebilir
Samimi olmayan sizli bizlidir
En ufak bir sözden üzülebilir
Muhabbet bağına gireni gözet
Edebi, adabı, töreni gözet
İtidalli davran yareni gözet
Fazla iltifattan bezilebilir
Herdem açık konuş kaçın imadan
Terzi olan bilir gizli yamadan
Bin bir mana çıkar yüzden simadan
Her halinden hile sezilebilir
Dostunun dostuyla samimi olma!
Onlar bozuşursa arada kalma
Sırları faş edip dilinden bulma
Fatura adına yazılabilir
Ufak şeyler için dostuna esme
Gönlün geniş olsun darılıp küsme
Ne olursa olsun selamı kesme
Aradaki buzlar çözülebilir
Der Mikdati benim sözüm alana
Ne dost ne düşman ol cahil olana
İki elle sarıl geri kalana
Kafa dengi ile gezilebilir
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dostluk kolay değildir
Gerçek dost uyarandır
Gözetip kayırandır
Vaktini ayırandır
Dostluk kolay değildir
Yerinde ikaz eder
Gizlice vaaz eder
Hem bunu çok az eder
Dostluk kolay değildir
Görünce gülmen gerek
Halini bilmen gerek
Dost için ölmen gerek
Dostluk kolay değildir
Muhabbet eskidendi
Hoş görü hep tükendi
Her şeye eski dendi
Dostluk kolay değildir
Yoktur hiç kafa yoran
Kalmadı hatır soran
Şimdi çok gönül kıran
Dostluk kolay değildir
Mikdat der birleşelim
Birleşip gürleşelim
Kalplere yerleşelim
Dostluk kolay değildir
Mikdat Bal
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Dostluk nedir?
Sevgi, saygı özde olur dostlukta
Üzerinde kafa yormaktır dostluk
“Ben”de değil “biz”de olur dostlukta
İşte böyle birlik kurmaktır dostluk
Hakiki doslukta saygı olmalı
Gönüller her zaman geniş kalmalı
Dostun dertlerine çare bulmalı
Yaraları varsa sarmaktır dostluk
Samimi dostluklar, kolay kurulmaz
Musibet anında geri durulmaz
Mabeyinde asla destur sorulmaz
Herdem ahvalini sormaktır dostluk
Derdiyle dertlenir elinden tutar
Görevini kutsal bildiği kadar
Yalnız dostu için yüreği atar
Böyle bir düzeye varmaktır dostluk
Güzel duyguları gönlünde besler
Dostunu yad edip ismiyle sesler
Kusurları varsa sevgiyle süsler
Şeker ile balı karmaktır dostluk
Dost uğramaz dostun ihanetine
Küsse de sadıktır emanetine
Asla kusur etmez itaatine
Ahde vefa sözde durmaktır dostluk
Ne isterse verir bir kaç bulsada
Onu tercih eder muhtaç olsa da
Yedirir doyurur hep aç kalsa da
Hislerine zincir vurmaktır dostluk
Aldırmaz kusurlu aksanlarına
Hoşgörüyle bakar noksanlarına
Her zaman yüz verir doksanlarına
Sürekli kılı kırk yarmaktır dostluk
Mikdat Bal
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Dostluk sabır işi
Seviyorsan dostunu Allah için sevesin
Böyle olursa şayet,tadı bir başka olur
Şanını yücelterek gıyabında övesin
Samimi ise niyet, yadı bir başka olur
Allah rızası için olsun niyet ve kastın
Öyle bir gözle bakki değil sadece dostun
Kardeşin bileceksin, hatta ondan da üstün
Böyle bildirir ayet, adı bir başka olur
Hoş görüyü saygıyı sevgiyle karmalısın
Durumu iyi deme, halini sormalısın
Çamura batsa bile çekip çıkarmalısın
Asla değişmez rüyet, zatı bir başka olur
Sevgiyi pekiştirir tatlı olmalı sözün
Ne kadar gayret etsen ortaya çıkar özün
İçin dışın bir olsun yoksa kızarır yüzün
Budur ödenen diyet, matı bir başka olur
Kendini reklam etme insanlık pazarında
Benliğini gömmeli hiçliğin mezarında
Mütevazi oluşun dostunun nazarında
Kıymetli olur gayet katı bir başka olur
Araya fitne girip ok yayından çıkarsa
Bilmeden bozguncunun sözlerine bakarsa
Sana elveda edip gemileri yakarsa
Etmemeli eziyet, yatı bir başka olur
Eğer bozuşursanız, fazla üstüne varma
Aranızda sır varsa sakın açığa vurma
O bilmezse kadrini sen ona kafa yorma
Devam eder inayet, şatı bir başka olur
Dünya küsmeye değmez tatlı canını üzme
Bazen sabır gerekir, sakın her şeye kızma
Belkide imtihandır deyip kafanı bozma
Bitince insaniyet, çatı bir başka olur
Mikdat Bal
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Dostluktan ucuz
Dostluktan ucuz bir şey dünyada görülmedi
Bir selamla dost olur bir kelamla bitersin
Ona gereken önem hakkıyla verilmedi
Bu gün iyisin yarın düşmandan da betersin
Dış görünüşü ciddi gönlünü alır senin
Dost sanıp yaklaşırsın, sırdaşın olur senin
Damarına basarsan dostun mu kalır senin
Şen gelirsin şen kalır, yaslı yaslı gidersin
Pişkindir bazıları şeytan şaşar işine
Kin tutma yine konuş cevap ver hoşbeşine
Salıver gitsin artık kafa yorma peşine
Böyle vefasız için nasıl yanıp tütersin
Mikdatî der sen sen ol, güvenme muhanete
Bir pula satar seni hacet yok kehanete
Başkasına gammazlar, yeltenir ihanete
Bu zamanda vefa mı, hangi aklı güdersin!
Mikdat Bal
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Dostum memleketten bir haber salmış
Dostum memleketten bir haber salmış
Odunu kömürü yok diye yazdı
Kışa başlamadan ayazda kalmış
Daha ihtiyacı çok diye yazdı
Hasta yataklara düştü çürüdü
Gariban ne etsin matem bürüdü
Neme lazımcılık aldı yürüdü
Bizi delip geçen ok diye yazdı
Doğalgaz şehirde, paran var ise
Üşürsün çok ağır kiran var ise
Dağlıdan köylüden soran var ise
Tezek köylülere “kok” diye yazdı
Şaşırmış bir çoğu geçirir cinnet
İş arar bulamaz etse de minnet
Fakire cehennem, zengine cennet,
Onların derdi yok, tok diye yazdı
Yaşama hakkın yok zengin değilsen
Kimse dönüp bakmaz düşüp dağılsan
Açlıktan bayılıp yere yığılsan
Göreceğin yalnız şok diye yazdı
Atıldı anane çiğnendi töre
Yetmiş milyon insan takıldı köre
Memleketin hali kimine göre
Bu kara devrana ak diye yazdı
….Bunlar eskisinden … diye yazdı
Mikdat Bal
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Dostun merdi
Gerçek dostun alameti bellidir
Cana yakın oluşundan tanırız
İnce ruhlu, hoştur, tatlı dillidir
Mimiğinden, gülüşüden tanırız
Samimiyet hat safhaya erince
Kavuşunca, birbirini görünce
Buluşunca hele selam verince
Sevgi ile doluşundan tanırız
Yer yarılsa kopmaz sevgi bağları
Kısa gelir bir arada çağları
Gerkirse aşılmayan dağları
Ferhat gibi delişinden tanırız
Emek verir asla kaçmaz kolaya
Dert edinmez alınsa da alaya
İbret ile bakar bir çok olaya
Her şeyi hoş buluşundan tanırız
Dostum diye dertlerini yüklemez
Yapacağı bir şey varsa teklemez
nispet etmez önce dosttan beklemez
Gidişinden, gelişinden tanırız
Der Mikdati tarif ettim merdini
Bilir dostun meramını derdini
Destek olur sıvazlayıp sırtını
Görevini bilişinden tanırız
Mikdat Bal
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Dostuz, sarılmışız, devam edecek
Ne darıldım senden, ne de sen küstün
Dostuz şarılmışız, devam edecek
Eşit şart içinde, yok bizde üstün
Dostuz, sarılmışız, devam edecek
Kıvraktır elimiz, dilde kemik yok
Türküz müslümanmız başka kimlik yok
Aynı bölgedeniz senlik benlik yok
Dostuz, sarılmışız, devam edecek
Bir eser yazmışız kalsın hatıra
İmzamı atarım her bir satıra
Ben dostluğa kesmem ucuz fatura
Dostuz, sarılmışız, devam edecek
Kötü düşünmedim hakkında asla
Geçen zamanları iyi kıyasla
Dostum dedi isem dedim ihlasla
Dostuz, sarılmışız, devam edecek
El ele verdik mi bizi kim tutar
Bölünürsek düşman, anında yutar
Sarılalım dersin benden bu kadar
Dostuz, sarılmışız, devam edecek
Yurdumun işleri bize kalmadı
Siyasiler bizden örnek almadı
Bize böyle bir şey nasip olmadı
Dostuz, sarılmışız, devam edecek
Mikdat’ım uzatmam lafı gereksiz
Dostluğumuz sağlam değil direksiz
Bir iki sitemden olma yüreksiz
Dostuz, sarılmışız, devam edecek
Mikdat Bal
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Doymaz insan
Yiyerek şişersin, haram kanında
Çalmaktan çırpmaktan kaç doymaz insan
Sıfıra düşersin deprem anında
Gönlünü gözünü aç, doymaz insan
Allah’ın kitabın,Rahmanın varsa
Ahiret gününe imanın varsa
Kurtulma ümidin gümanın varsa
Birazcık malından saç doymaz insan
Çalıştım kazandım dersin mal benim
Size ne yememden, şeker bal beni
Ölürsem ölürüm, tabut sal benim
Duymadın mı zekat hac doymaz insan
Can vererek yere serileceksin
Sadece bir beze sarılacaksın
O sevdiğin maldan ayrılacaksın
Yakındır yolculuk göç doymaz insan
Kıvran hastalıktan hak ettin diye
Rahat yatamazsın tok yattın diye
Miden ağırırken çok yedin diye
Komşuların yatar aç doymaz insan
Mikdat der hayrını vermek istersen
Cenneti âlâyı görmek istersen
İnsanlık saffına girmek istersen
Nefsinle cihat et maç doymaz insan
Mikdat Bal
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Doyulmaz
Süzme baldır dudakların mehtabım
Gözlerine, sözlerine doyulmaz
Bir sitemdi sana dün kü hitabım
Hazlarına, nazlarına doyulmaz
Gönlümde yaşarken vakti kahharı
Kurudu göz yaşım uçtu buharı
Bu kışımda sende buldum baharı
Yazlarına, güzlerine doyulmaz
Heceleri inci gibi dokudun
İçten gelen bir sevgiyle okudun
Nameleri bülbül gibi şakıdın
Sazlarına, tizlerine doyulmaz
Mest eyledin beni tatlı sedanla
Üzülürken, muhtemel bir vedanla
Koşa koşa geldin nazlı edanla
Özlerine, pozlarına, doyulmaz
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/11/www_antoloji_com_552511_986.MP3'>
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Dökülür sinemden
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/20/www_antoloji_com_852420_862.MP3'>
Okuyan: Aslan Baykara
Mısra mısra hasret hecelerimde
Dökülür sinemden şiire kadar
Sayıklar dururum gecelerimde
Dökülür sinemden sehere kadar
Hasret yakar beni acı biçimde
İki gözüm akar iki siçimde
Başka bir kasırga kaynar içimde
Dökülür sinemden nehire kadar
Vuslatın ümidi gönül doldurur
Belki bahtım beni bir gün güldürür
Gurbetin çekilmez kahrı öldürür
Dökülür sinemden zehire kadar
Gözümü gönlümü açarım bazı
Gerçekçi dünyadan kaçarım bazı
Gaf dağını aşar uçarım bazı
Dökülür sinemden sihire kadar
Köyümü ilçemi göresim gelir
Dağların başına varasım gelir
Gurbetten uzakta durasım gelir
Dökülür sinemden şehire kadar
Der Mikdatî ateş düşer gönlüme
Zalim gurbet kefen biçer ömrüme
İç dünyam akseder benim alnıma
Dökülür sinemden zahire kadar
Mikdat Bal
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Döndü
Kalmadı yakın uzak
Dünya sanal’a döndü
Her bir tuş ayrı tuzak
Her şey anal’a döndü
Çıktı çıplak bir süret
Dedi bedava seyret
Yok dedim ama meret
Başka kanal’a döndü
Sanal dünya, evinde
Bazı keriz tavında
Onun bunun avında
Medyum inal’a döndü
Kapılırlar kerizce
Bir şey kalmadı bizce
Sözcükler ingilizce
Lisan banal’a döndü
Nereye baksan kötü
Haberler dedikodu
Dünya küçük bir kutu
Kıyı yanal’a döndü
Bakın ne etti Cafer
Başarısız her sefer
Sabredene var zafer
Hayat final’e döndü
Ahlaksız birçok site
Birinde yok kalite
Böyle mi realite
Tırıs dörtnala döndü
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Dönelim kendimize
Dönelim Kendimize
Bu dünya döne döne
Değişti günden güne
Şükür olsun Allaha
Kavuşturdu bu güne
Çok değişti neslimiz
Unutuldu aslımız
POP çıktı kemenceye
Kalmadı heveslimiz
Dönelim kendimize
Uyan ey Trabzon Rize
Giresunu Ordusu
Ayak uydursun bize
Bir sazdan bir teldeniz
Samsun bizim beldemiz
Ayağa kalk Sakaryam
Çırpınsın Karadeniz
Dönelim kendimize
Uyan ey Trabzon Rize
Giresunu Ordusu
Ayak uydursun bize
Karadenizlim merttir
Bakışları pek serttir
Ömrü gurbette geçer
Bu ne çekilmez derttir
Dönelim ülkemize
Uyan ey Trabzon Rize
Mikdatın hasreti çok
Selam karadenize..
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Dönemem artık
Sana gönül verdim dönemem artık
Ulaşabilirsem ne mutlu bana
Aşkın ile yandım sönemem artık
Alışabilirsem ne mutlu bana
Yaktın kül eyledin aşkın közüyle
Bu deli gönlümü şaşkın özüyle
Bir kerecik olsun dünya gözüyle
Buluşabilirsem ne mutlu bana
Şehirden uzakta dağlara varıp
Kekikler toplayıp, gülleri derip
Kırda çimenlerde el ele verip
Dolaşabilirsem ne mutlu bana
Ne olur buluşsa bizim dünyalar
Gerçekleşse hayal, düşler hülyalar
Uyandığımızda tatlı rüyalar
Bölüşebilirsem ne mutlu bana
Mikdatî’yim şu an kacık gibiyim
Yanıyorum bağrım açık gibiyim
O kadar şen, şakrak çocuk gibiyim
Gelişebilirsem ne mutlu bana
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Döner bu dünya
Sevenlerin hürmetine
Döner bu dünya bu dünya
Bir Mekke var bir Medine
Fener bu dünya bu dünya
Kin ve nefret çözülürse
Ana baba üzülürse
Sevgi saygı azalırsa
Söner bu dünya bu dünya
Sakın dönme bir şaşkına
El ver yoksul, hem düşküne
Yardım et Allah aşkına
Dener bu dünya bu dünya
Ne unutur ne de atar
Toprağına alır katar
Zalim mazlum demez yutar
Yener bu dünya bu dünya
Der Mikdatî var yurduna
Bakmayasın hiç ardına
Devam etmez bu fırtına
Diner bu dünya bu dünya
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Dönerler göçmen kuşlar
Dönerler göçmen kuşlar, renkleri var her türden
Semayı doldururlar, ses verirler her yerden
Misafirimiz olur, göçmen kuşlar baharda
Topluca akın akın, çıkar gelirler birden
Yaralı
Seslenir kuşun biri, “adıma kaz diyorlar”
Gaddar insanlar beni, avlıyarak yiyorlar
Yaşama hakkımız yok, insanların mı dünya
Bize ateş ederek, zalimlik ediyorlar
SÜRÜ:
Gece gündüz demeden, birlikte uçup geldik
İnip dinlenecektik, burayı emin bildik
Bir avcı ateş etti, dağıtıldı yuvamız
Saçmaladı insanlar, şimdi anasız kaldık
KIŞLAK:
Duyan karga dedi ki, bana da taş attılar
Mahalleye sokmayıp, hep uzak yaşattılar
Ormanları yaktılar, konacak ağaç da yok
Beton yığınlarıyla, her yeri kuşattılar
YAZLAK:
Çok şükür buralardan, yavrularım uçacak
Sonbahar gelir gelmez, bu diyardan kaçacak
Güney yarı küreye Buradan varmak için
Bilinmez ufuklara, kanatları açacak
ŞAİR:
Mikdatî der ne olur, mahlükatı seviniz
Hem onların hakkı var, hem sizin ödeviniz
İnsafsızlık ederek, yuvaları bozmayın
Bu onların hakkıdır, sizin de var eviniz
BAKICI:
Duydunuz ey insanlar, kulak verin bu sese
Kuşları avlamayın, kapılıp da hevese
Seviyorsunuz diye, yakalayıp kuşları
Onları esir gibi, koymayınız kafese
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Dört yıl aç kalarak, dört yıl sonunda
Dört yıl aç kalarak, dört yıl sonunda
Üç kilo pirince kananlar vardır
Ağlarken, sızlarken döner anında
Hep aynı “yanlışa” konanlar vardır
Bir söz var Araplar bir bakın ne der
“İtini aç tut ki, hep takip eder”
Yetmiyor mu kendi çektiği keder
Onların yüzünden yananlar vardır
Bin kilo makarna dağıtır muhtar
Bin yalan bir doğru iki anahtar
Çamura düşene vermeli ihtar
Bulanık sularda “yunanlar” vardır
Çektiği elemi unutur, anî
Yalanı dinleyip oluyor kani
Hiç,kırk yıllık Kâni olur mu yani?
Şimdi değişecek sananlar vardır
Biliriz bu halkın çoktur çilesi
Bir çuval kömüre olur kölesi
İşte sahtekarın budur hilesi
Bilir ki soğuktan donanlar vardır
Mikdatî der yardım etsin Yaratan
Nice zalim geldi geçti buradan
Bunların ettiği değil sıradan
Eskiyi rahmetle ananlar vardır
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Dört yönümüz düşmanlarla çevrilmiş
Dört yönümüz düşmanlarla çevrilmiş
Uyuyoruz, bize çatan bulunmaz
Türk'e kafa tutan er geç devrilmiş
Büyüyoruz, böyle vatan bulunmaz
Uyaramaz bizi atom ne bir güç
Ne Deccalı ne Yecüc de ne Mecüc
Hainliği Türkiye’de büyük suç
Sayıyoruz bizi satan bulunmaz
Aklın varsa düşün kendi çorbanı.
Kim ne etsin deme senin urbanı
Okullarda serbest ettik türbanı
Dayıyoruz, akıl katan bulunmaz
Neslimize unutturduk özünü
Artık takip etmez ata izini
Çağdaşlığa ters düşenin gözünü
Oyuyoruz, çamur atan bulunmaz
Hazineyi korumadık, soydurduk
Domuz serbest diye kanun koydurduk
Avrupa’ya artık ayak uydurduk
Ayıyoruz daha yatan bulunmaz
Özenerek ince, ince dokuyup
Baka, baka bülbül gibi şakıyıp
İnsanları bir hikaye okuyup
Bayıyoruz yanıp tüten bulunmaz
Eloğluna sattık nice alanı
Gizleyerek halktan böyle talanı
Medya ile yurt sathında yalanı
Yayıyoruz ama yutan bulunmaz
Çaldık, çaldık torpil ile aklaştık
Konuşurken, dönüp, dönüp koklaştık!
Adım, adım uçuruma yaklaştık
Kayıyoruz yere batan bulunmaz
Tekrarlanır her gün bunca hadise
Garibanı dinlemezler ne dese
Gerçekleri söyleyeni kodese
Koyuyoruz bizde öten bulunmaz
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Döşüyoruz artık aldıran mı var?
Sarsıla sarsıla içimiz geçti
Düşüyoruz artık, kaldıran mı var?
Akıl, mantık, izan bekaya göçtü
Şaşıyoruz artık, çıldıran mı var?
Hayal deryasına düştük yüzeriz
Artık ne hisseder ne de sezeriz
Hortlak değilsek de uyurgezeriz
Yaşıyoruz artık öldüren mi var?
Aziz milletimin çoktur fedası
Hakka ısmarlanır her şühedası
Nutuklar atarız ruhun kıtası
Coşuyoruz artık yıldıran mı var?
Huzur yok her taraf çalkalanıyor
Millet kenetlenip halkalanıyor
Bayrak elimizde dalgalanıyor
Taşıyoruz artık saldıran mı var? !
Ne yazık ülkemin budur durumu
Hayretler içinde halkın umumu
Kimi ampul yakmış, kimde mumu
Işıyoruz artık solduran mı var?
Eskiden de beyler vardı Boluda
Şimdikiler aynı, birdir yolu da
Her şehit düştükçe Anadoluda
Üşüyoruz artık güldüren mi var?
Sazı ele alıp her yeri gezip
Gönülden söyleyip kalemle yazıp.
Şairler ozanlar bu işe kızıp
Döşüyoruz artık aldıran mı var?
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Dr.Selçuk Bekâr'a Selamla
Şu bizim Selçuk var ya, benim hemşerim Selçuk
Hani Trabzonlu, Selçuk, Bir bak ne derim Selçuk
Karadenizli ama ne su sever ne gölcük
Adam yüzmeyi bilir, Ama suda yüzemez
Çok yumuşak huyludur hiç kimseyi üzemez
Duymuş ki faküldeden doktor da çıkıyormuş
Bu olay onu üzüp canını sıkıyormuş
Düşündü, neden çıksın ne güzel okuyormuş
Düşünce kafasını toplamasına yetti
Buldum buldum diyerek hoplamasına yetti
Uykularını böldü, çarpmasını bilmedi
Bir ara dal’dı gül’dü daha sonra gülmedi
Gözleri taş’tı doldu, yaşını hiç silmedi
Okul hayatı zordu, yani zorlukla bit’ti
Kendisi hep gezerdi öğretmeni Sabitti
Uyuyor kafasına ağrı geldiği halde
İlacı yok kendine doğru bildiği halde
Telefonuna bakmaz çağrı geldiği halde
Şayet bakmak gerekse, önce gözlüğü takar
Soranlara diyor kí sesim daha gür çıkar
Derede balıkları ağlayana gül derdi
Gül derdi diken verdi, ne idi bunun derdi
İşte bu bizim Selçuk, daha neler ederdi
Bal der şimdi doktordur, hastalıklar arıyor
İlaçları keskindir, hülâsa çok yarıyor
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Dua
Kalmadı güçüm aman ya Rabbi!
Ya Allah,ya Rahim,Rahman ya Rabbi!
Kapına geldik mağfiret eyle
Ancak sendedir ferman ya Rabbi
Günahlara dalmış aciz kullarız
Buna sevkeyledi nisyan ya Rabbi!
Şeytan,nefis,gaflet şaşırttı bizi
Sen yarattın bizi insan ya Rabbi!
Bizim için seçtin en mükemmel din
Dinimiz İslamdır İslam ya Rabbi!
Sana ibadette bize kuvvet ver
Sarsılmaz irade derman ya Rabbi!
İmanımıza kuvvvet ver ya Rab!
İbadedimize ihsan ya Rabbi!
Kafirlere karşı yardımcımız ol
Düşmanlara verme eman ya Rabbi!
Düamızı kabul eyle ya allah!
Bize dönüversin evan ya Rabbi!
Bize cihat aşkı halkeyle ya Rab!
Olalım düşmanı kovan ya Rabbi!
Her şeyi hak ettik fazlası ile
Affet bizi affet,ikram ya Rabbi!
Bizleri af eyle mağfiretinle
Mahvolur nârında yanan ya Rabbi!
Her günahımıza bin tövbe olsun
Kesmedik senden güman ya Rabbi!
Varacak başka kapımız yok ki
Ya allah ya hennan mennan ya rabbi!
Sen hidayet ettin nasip eyledin
Bu aciz kuluna iman ya Rabbi
Son nefesimizde iman nasip et
Fikrimizde havfi yezdan ya Rabbi!
Sağımızda kuran göğüste iman
Tevhid olsun en son kelam ya Rabbi!
Nasuh tövbe ile sana yöneldik
Ya Rahim ya Rahman,Selam ya Rabbi!
Zikir,fikir,şükür edenlerden kıl
Eyle bizi seni anan ya Rabbi!
Resülüne bizi ümmet eyledin
Eyle de kevsere kanan ya Rabbi
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Dua Allah’ım
Yakarıp isterken de, bozuktur aksanımız
Her fazilet bir hasret, her hasret noksanımız
Çoğumuz cahil kaldık, hem yüzde doksanımız
Her şeyi bilen Allah bize ilim ihsan et!
Rabbim rahmetin boldur, cennetine iskân et!
Bizi bu halimizle sen yarattın Allah’ım
Dert verip de dermanı sen arattın Allah’ım
Hayır ve şer sendendir sen var ettin Allah’ım
Şerri bizden uzak tut hayırları ikram et!
Merhametin sonsuzdur cennetine iskân et!
Şaşırdık yolumuzu günahlarla çevrildik
Şeytan nefis azıttı mağlüp oduk devrildik
Dünya cazibesine virgül gibi kıvrıldık
Belaları deffedip rahmetinle adam et!
Mağfiretin hudutsuz, cennetine iskan et!
Gafletlere dalarak çok hatalar işledik
Cehennemi unuttuk, cennetini düşledik
Namaz emrettin bize ara sıra beşledik
İbadetle taatla ömrümüzü hitam et!
Meccanen affet bizi cennetine iskan et!
Allahım sana çevirt dünyada yönümüzü
İflas eden kullardan eyleme sonumuzu
Cehenneme çevirme buluşma günümüzü
Hesap anında bize cevapları asan et!
Ey rahmeti bol Rabbim, cennetine iskan et!
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Dua etsen olurdu
Yaza yaza o dağ ulaştı yaza
Sunduğu renklerle döndü beyaza
Dil tutuılmuş hayret ettim o naza
İşmar etsen bir göz kırpsan olurdu
Kontrol eyle yazıp ne dediğini
Dil tutulsun bilsen ne ettiğini
Bulmuş isen eğer istediğini
El sallasan bir el çırpsan olurdu
Sorulmaz ki nerde nasıl yaşarsın
İnsanları bilsen buna şaşarsın
Ne tarafa hangi yöne koşarsın
Mesafeyi üçe çarpsan olurdu
Mikdat der ki dünya küçük dert yüce
Söyle bana böyle misin her gece
İyi sarıl sevgi denen bir güce
Vuslat için dua etsen olurdu
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Duman göğe çıkar
Duman göğe çıkar, görene göre
Yanıyor insanlık, inen is bizim
Umman dağa çıkar, köre ne köre!
Bunuyor insanlık, donan his bizim
Dereler yukarı akmaz sanılsın
Dağdan iner ama, çıkmaz sanılsın
Bir kıvılcım orman yakmaz sanılsın
Kanıyor insanlık, konan sis bizim
İnsanlık huzursuz ondan çıkarak
Çoğu aynı birbirine bakarak
Kurtulacak başın kuma sokarak
Sanıyor insanlık, dinen ses bizim
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Dumanların göğe varmış ne yazar
Parçalanıp çarklarında zamanın
Kıvranırsın duyulmaz ki amanın
Yanan bilir menşeini dumanın
Kömür olup kül olunca gümanın
Dumanların göğe varmış ne yazar
Takılırsın elvedaya gidişe
Devrilerek gömülürsün ateşe
Kuru yok ki etrafına bitişe
Bundan gayri tenin başlar tütüşe
Dumanın her yanı sarmış ne yazar
Çok zamanlar söylenenler boş değil
Gerçek bazen acı olur hoş değil
Karşında ki insanoğlu, kuş değil
Ateşleri söndürecek yaş değil
Dumanın her yere ermiş ne yazar
Mikdatî der daha çok var, son değil
Bu gidilen cihet doğru yön değil
Çok tosladım bu kafamı, on değil
Ne su, ne buz söndürecek don değil
Dumanını herkes görmüş, ne yazar
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Dur kardeş nereye
Dur kardeş nereye,ne bu telaşın?
Ne için, kim için, kime savaşın?
Alınmış, çalınmış, ekmeğin aşın
Sokağın sucu ne, halkın sucu ne?
Hep birlik olalım, şucu bucu ne?
Değişmez hiç bir şey, değişmez kanun
Bir hükümet varsa, bu gün güç onun
Ne işi var burda, Lenin Maonun
Dev yolcu, Devrimci, Halkcı, solcu ne?
Hep birlik olalım sucu bucu ne?
Birlikte yaşarız aynı ülkede
Nice sorunlar var, bizim bölgede
Etmeyin yazıktır, bu memlekete
Sokağın sucu ne, halkın sucu ne?
Hep birlik olalım, şucu bucu ne?
İstismarcılara, olmayın alet
Nice ıztıraplar, çekti bu millet
Bizimdir bu vatan, bizimdir devlet
Sokağın sucu ne, halkın sucu ne
Hep birlik olalım, şucu bucu ne?
Zorla hak alınmaz, alınır reyle
Zararla oturur, kalkan öfkeyle
Hakkın yenilmişse, itiraz eyle
Sokağın sucu ne, halkın sucu ne?
Hep birlik olalım, şucu bucu ne
Yürüyelim elimizde, bayrakla
Demokratik olan, yasal bir hakla
Barışarak halkımızla, sokakla
Sokağın sucu ne, halkın sucu ne
Hep birlik olalım, şucu bucu ne?
Mikdat der ki davam, değildir sağ sol
Bu senin tercihin, ne istersen ol
Yürü sokaklarda, aşınmaz bu yol
Şu hak arayanın, kabagücü ne?
Hep birlik olalım, şucu bucu ne?
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Durma artık oku
Gelecek bundan da zordur evladım
Durma artık oku, adam olasın
Çok önemli atacağın her adım
Durma artık oku, adam olasın
Okumayıp böyle gezersen eğer;
Senin kalıbına vermezler değer'
İnsanı yücelten ilimmiş meğer
Durma artık oku, adam olasın
Cahil kalan insan kafası dardır
Öğrenmek ne güzel en büyük kârdır
Haydi kalk dersine çok işin vardır
Durma artık oku, adam olasın
İstikbal kabüstur değil bir rüyâ
Yatarak alışma tembel bir huya
Fırsat elden geçer kalırsın yaya
Durma artık oku, adam olasın
Beynini çalıştır istikbal senin
Bilirsen korursun istiklal senin
Okumanı ister Mikdat Bal senin
Durma artık oku, adam olasın
Mikdat Bal
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Dursunali Sürmenelioğluna ithaf
Dursunali hoca diye bilinir
Örnek bir insandı o bizim köyde
Böyle muhteremler örnek alınır
İlimdi irfandı o bizim köyde
Gecesi gündüzü hizmet vermekti
O bir kahramandı o bir örnekti
Sadece gayesi güller dermekti
Herkese bir candı o bizim köyde
Her ne yaptı ise fayda etmedi
Çoğunun hoşuna bile gitmedi
Geceyi gündüze kattı yetmedi
İşleri ayandı o bizim köyde
Yalanı sevmezdi yererdi onu
Gelmez derdi asla yalanın sonu
Ne de tatlı idi sesinin tonu
Kanımıza kandı o bizim köyde
Köydeki büyükler ve genç nesiller
Her zaman verirdi bize temsiller
Böyle olur bizde soyu asiller
Yürüyen kur’andı o bizim köyde
Ondan ders almıştı yüzlerce kişi
Çaykarada yoktur onun bir eşi
Ona ibadetti hizmeti, işi
Sözünde durandı o bizim köyde
Mikdatî der onu sevdim ve saydım
Onun sevgisini gönlüme koydum
Ona şiir yazdım ismini yaydım
Bana bir destandı o bizim köyde
Mikdat Bal
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Durum vahim!
Durum vahim, Beşerî ilişkiler bozulmuş
Vefa ortadan kalkmış emanet zayi olmuş!
Devir nifak devridir ehli insaf üzülmüş
Gücü ele geçiren despotik dayı olmuş!
İnsanların gönlüne kin, nefret doldurulur
Zalime arka çıkıp masuma saldırılır
Kimi açlıktan ölür kimi de öldürülür
Şahısların takdiri sadece sayı olmuş!
Gönül bağı kalmamış köprüleri yıkmıştır
Geri dönüşü muhal gemileri yakmıştır
İnsanlık caddesinden firar edip çıkmıştır!
Sayıp da sevdikleri gözünde ayı olmuş!
Yapay yosmalar çıkmış naylon gibi rengarenk
Vergi rekortmenine bakarsın bir pezevenk
Ayaklar baş olmuştur ne düzen var ne ahenk
Daha dün marabayken yörenin beyi olmuş!
Bir gün fırtına biçer elbette rüzgar eken!
Üstünlük Tekva’dadır aranmaz ırk ve köken
Müminler hakikatte bir ceset gibi iken
Biri derde düşerse derler ki iyi olmuş!
Özgürlük kılıfıyla her melanet yapılır
İnancını kaybeden vesveseye kapılır
Batıla meylederek doğru yoldan sapılır
Umudunu yitiren uğraşı büyü olmuş!
Mikdadî yazdın ama senin de bin hatan var
Kötülükten alıkoy elinden mi tutan var?
Komşusu aç yatarken çöpe ekmek atan var!
Düşmeye ramak kalmış son nokta kıyı olmuş!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Duydum hastalandın
Duydum hastalandın gönül meleğim
Allah şifa versin, çok geçmiş olsun
Sağlığından başka olmaz dileğim
Allah şifa versin, çok geçmiş olsun
Aniden belirir hastalık yaman
Sancılar yükselir vermez ki aman
Ne doktor ne ilaç olmuyor derman
Allah şifa versin, çok geçmiş olsun
Her şey insan için bunu bilirsin
Umarım yakında şifa bulursun
Allah’tan dileğim iyi olursun
Allah şifa versin, çok geçmiş olsun
Mikdat der bu günler üzgünüm gayri
Derdini dert ettim bezginim gayri
Bırakıp da gitme yazgınım gayri
Allah şifa versin, çok geçmiş olsun
Mikdat Bal
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Duygularım çok karışık
Duygularım çok karışık
Becerip de yazabilsem
Ne çok tuhaf, ne karmaşık
Becerip de çözebilsem
Terk eyledim uykuları
Bitmez kulun kaygıları
Yok sandığım duyguyları
Becerip de sezebilsem
Bu duygular furyasında
İyimserler dünyasında
Umutların deryasında
Becerip de yüzebilsem
Nefse şeytan desteğini
Aşabilsem kösteğini
Kör nefsimin isteğini
Becerip de bozabilsem
Taşlamadan mizah için
Yalnız Hakkı izah için
Kızdığıma Allah için
Becerip de kızabilsem
Der Mikdatî var içimde
Çok tereddüt her seçimde
Sunulacak bir biçimde
Becerip de dizebilsem
Mikdat Bal
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Duymazlar!
Dövizi getirene memleket yağma beyler
Yerimiz telef olur, yeter deriz duymazlar
Kıdemlidir yolsuzlar, anadan doğma beyler
Mirîmiz telef olur, heder deriz duymazlar
Pişkindir bu zevatlar ne zekidir ne zeki
Milyonlar feda olur rahat etsin bir teki
Halkı düşünen yok ki, onun değeri ne ki
Birimiz telef olur, keder deriz duymazlar
Eflasyon geri gelmiş, çok hafifti öncesi
Öyle bir canavar ki ensemizde pençesi
Silindir gibi ezer yok kalını incesi
Irimiz telef olur, beter deriz duymazlar
Hiç kulak vermiyorlar milletin yuhlarına
Ne söylnse kâr etmez, gaflet guruhlarına
Fatiha okuyoruz, ecdadın ruhlarına
Dirimiz telef olur, gider deriz duymazlar
Yüzlerde ar kalmadı sanki benzer meşine
Hep eşine eşine, akıl ermez işine
Nasıl oldu da düştük, biz bunların peşine
Serimiz telef olur, lider deriz duymazlar
Mikdatî uyarıyor, şu işe bakın hele
İnsanlar baka baka, içerden çöker kale
Akıl hafsala durur, şaşar bu garip hale
Erimiz telef olur, kader deriz duymazlar
Mikdat Bal
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Duysunlar SELÇUK BEKAR (Akrostiş)
Sevginin, saygının, her türü sende
Elin dert görmesin, yaz da duysunlar
Latife, mizahın kültürü sende
Çal sazın teline, söz de duysunlar
Uslu durmak artık, yakışmaz bize
Kahpeler durmuyor, saldırır öze
Bize kuyu kazan gelmeli dize
Eyyamcı puştları ez de duysunlar
Kalemin keskindir kılıçtan beter
Ağzını açtın mı dünya ya yeter
Rabbimden niyazım, vermesin keder
___Mikdat der kardeşim, öz de duysunlar
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Dün biz atarken nutuk
Dün biz atarken nutuk
Bu gün başka yol tuttuk
Dünümüzü unuttuk
Bu günümüz ne halde?
Var mıyız istikbalde?
Ulu ecdadım yaman
Her sahada kahraman
Dinlenirdi her zaman
Bu gün bizler ne halde?
Var mıyız istikbalde?
Komşumuz iken Irak
Şimdi yolu çok ırak
Kerkük oldu el-firak
Musul da aynı halde
Var mıyız istikbalde?
Sus, konuşma, karışma
Silah zoru barışma
Devam eder yarışma
Bizim ekip ne halde
Var mıyız istikbalde?
Bizi sayarlar hice
Pes mi edelim güce
Yüceydik onlar cüce
Bu günümüz ne halde?
Var mıyız istikbalde?
Irak içten satıldı
Birbirine katıldı
Tüm değerler atıldı
Herşey bozuk bir halde
Ne olur istikbalde?
Bize saldırılıyor
Gençler kandırılıyor
Dinden caydırılıyor
Çok sinsice bir halde
Var mıyız istikbalde?
Mikdat der haydi yürü
Kurtar dini, kültürü
Sahipsiz mi bu sürü
Biri çıkar herhalde
Umutlar istikbalde..
Mikdat Bal
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Dünde kaldı
Anlamadık şu adamın özünü
Attı tuttu sonra yuttu sözünü
Şöyle dedi buruşturup yüzünü
Dünde kaldı, dünde kaldı dün dündür
Dündü dündü dündü dündü, dün dündür
Böyle birşey, yalnız bizde mümkündür
Böyle birşey, yalnız bize özgündür
Daha önce aynı filmi görmüştük
Onun için aktöründen sormuştuk
Ne diyecek diye kafa yormuştuk
Dünde kaldı, dünde kaldı dün dündür
Dündü, dündü, dündü, dündü, dün dündür
Böyle birşey, yalnız bizde mümkündür
Böyle birşey, yalnız bize özgündür
Filim aynı arşivde var kanıtı
Seyredenler hemen onu tanıdı
Nasıl olur soranlara yanıtı
Dünde kaldı, dünde kaldı dün dündür
Dündü, dündü, dündü, dündü, dün dündür
Böyle birşey, yalnız bizde mümkündür
Böyle birşey, yalnız bize özgündür
Mikdat Bal
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Dünya
Gülmez ciddiye alan dünya denen şakayı
Ekilecek tarladır ukba’ya bir araçtır
Yükü bağlamak gerek kaptırmadan yakayı
Zahmetsiz rahmet olmaz, rahmetsiz bir kıraçtır
Mikdat Bal
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Dünya ayrılık yeri,
Dünya ayrılık yeri, bir gün vade dolacak
Vadesi dolan herkes, burdan yolcu olacak
Renga renk hayalleri, pörsüyecek solacak
İnansın inanmasın, her insan ölecektir
Ahiret gerçek midir, ölünce bilecektir
İnananlar bilir ki bu hayat imtihandır
Ahiretin tarlası, bu dünya, bu cihandır
Ekilen biçilecek, herkes bir bahçıvandır
Her kim ne yapmış ise önüne gelecektir
Amelini görenler tanıyıp bilecektir
Aklıselim insanlar, gerçeğe boyun eğer
Geçici dünyalığa, maddeye vermez değer
Allah`a teslim olur, alnı secdeye değer
İman ile göçenler, ebedi gülecektir
Cennet`e ulaşınca, yerini bilecektir
Cennet o kadar geniş, orda herkese yer var
O başka bir alemdir, ne kötülük ne şer var
Melekler hizmetçidir, orda mutlu beşer var
Cennet taamlarından, yiyip içilecektir
Bir mekandan mekana hızlı geçilecektir
Lailaheillellah diyen cennete girer
İnanarak söyleyen mutlak sefaya erer
Ya topluca diyelim, veyahut birer birer
Tevhit kelimesiyle cennet açılacaktır
O cennet`e girenler ebedi kalacaktır
<embed
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Dünya bana göre değil
Geldim şimdi gidiyorum
Dünya bana göre değil
Omuzumdan atıyorum
Dünya bana göre değil
Hoş göründü umut saçtı
Kovaladım o hep kaçtı
Artık bana kucak açtı
Dünya bana göre değil
Üzerinde canlı tutar
Ümüğünü sıkar atar
Canlı tutar, cansız yutar
Dünya bana göre değil
Kimler geldi kimler geçti
Bahtı olan Hakkı seçti
Hayır eken hayır biçti
Dünya bana göre değil
Her şeyiyle benim olsa
Yalnız bana miras kalsa
Yakut, elmas, inci dolsa
Dünya bana göre değil
Der Mikdati etme zulüm
Bin yaşasan çatar ölüm
Her canlının sonu malum
Dünya bana göre değil
Mikdat Bal
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Dünya bir anlık!
Dünya bir anlık!
Ölüp kurtulmayı düşünen varsa
Gideceği yerden haberi mi var?
Sıkıntısı çoksa, dünyası darsa!
Cennet bahçesinden makberi mi var!
Buradan bir giden ebedi dönmez
Cehennem ateşi sonsuzdur sönmez
Kaçması imkânsız acılar dinmez!
Ondan daha büyük kederi mi var?
Ahirete göre dünya bir anlık
Biraz oyalanma, kısa yarenlik
Ona bel bağlayan sonu karanlık
Böylesi birinden serseri mi var?
Yarın ne olacak kimse bilemez!
Ecelinden önce kişi ölemez!
Alın yazısını asla silemez!
Elinde yazılmış kaderi mi var?
Der Mikdadi böyle olur mu esmek?
Mümine yakışmaz kadere küsmek!
En büyük hüsrandır umudu kesmek!
Bu hasarın daha ekberi mi var?
Mikdat Bal
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Dünya bizi
Kâh öyledir,kâh şöyledir
Hep söyletir, dünya bizi
Meşeyledir, neşeyledir
Hoş eyletir, dünya bizi
Yaş eyletir, taş eyletir
Boş eyletir, dünya bizi
Pul eyletir, kul eyletir
Dul eyletir, dünya bizi
Ya köyledir, ya beyledir
Ne eyletir, dünya bizi
O böyledir, bir leyledir
Gör neyletir, dünya bizi
Bireyledir, herşeyledir
Hep meyletir, dünya bizi
Mikdat Bal
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Dünya da en kıymetli
Dünya da en kıymetli, yok olandır, var değil
Yok olanın kıymeti, değersizdir, kâr değil
Nimetler var oldukça, kimse ona yâr değil
Kel insana saçı sor, saç nedir onlar bilir!
Güneşte kavrulanlar, arar durur gölgeyi
Özgürlüğü olmayan, yaşatamaz ilkeyi
Çok vatanperver olur, terkedenler ülkeyi
Gurbetçiden göcü sor, göç nedir onlar bilir!
Dert çekmeyen insanlar kalkar dertten laf eder
Anlatması bir tuhaf, gaf üstüne gaf eder
Katil ruhlu insanlar, katilleri affeder
Mazlumlardan öcü sor, öç nedir onlar bilir
Takdir edilmez nimet, yok olur yazık olur
Varlıkta çöpe giden, darlıkta azık olur
Baldan tatlı olurlar, çürük ya ezik olur
Düşenlerden açı sor, aç nedir onlar bilir
Bal der uykuyu sever, gece uykusuz kalan
Keşke gölde boğulsam, der çölde susuz kalan
Gençlik neymiş der durur, güçsüz, duygusuz kalan
Güçsüzlerden gücü sor, güç nedir onlar bilir
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Dünya da rahat yoktur
Dünya da rahat yoktur
Bunda kerahat çoktur
Dünyanın elemi çok
Kalpte cerahat çoktur
O döner biz döneriz
Bir gün gelir söneriz
Ne kadar yüksekteysek
Bir çukura ineriz
Ne kimseyi güldürür
Ne de sefa buldurur
Gün gelir hepimizi
Kucağına doldurur
Dünya döner dönektir
Ona tapan inektir
Hayatı veresiye
Dert peşin ödenektir
Zalimlere güldün ya
Bize de az gül dünya
Ah gariban fukara
Dünya için öldün ya
İşte size son sözüm
Fazlasına yok lüzüm
Kanaat zenginliktir
Budur en kesin çözüm
Mikdat Bal
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Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret!
Gerektiği ölçüde insan her şeye layık
Ancak dünya hayatı, eğlence sefa değil!
Kur’an yol gösteriyor, oku gafletten ayık!
Mutlu olmanı diler sıkıntı cefa değil!
Ne şeytandır, ne nefis, en büyük düşmanın dil
Tövbe et Hakka yönel günah ve hatanı sil
İçinde bulunduğun vaktin kıymetini bil!
Hayat bir seferliktir mükerrer defa değil
Bu dünya hiç kimseyi ne ondu ne güldürmüş
Biraz aldatmış ise neticede öldürmüş
Doymayan gözlerini toprağıyla doldurmuş!
Dünyanın tabiatı sadakat vefa değil!
Kiminin hali geniş kiminin ise dardır
İnanana refah da, musibette hep kârdır
Nimete karşı şükür, belaya sabrı vardır!
Haramdan uzak durur bilir ki şifa değil!
Yüreği temiz olan baktığında hoş görür
Gerçek alemden kopan hayal eder, düş görür
Ne zeka ne de akıl tek başına iş görür
İlme yönelir çünkü boş kafa, kafa değil!
Der Mikdadi cemaat peşinde saf tutacak
Kimi seni övecek kimi de laf atacak
Çok sevdiğin dünyanın çamuruna katacak!
Sefer için son durak musalla sofa değil!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Dünya mı yoruldu ben mi yoruldum?
Dermanım kalmadı duyanım da YOK
Fermanım kalmadı uyanım da YOK
Hayranım kalmadı sayanım da YOK
Dünya mı yoruldu ben mi yoruldum?
Halden memnun mu halk bilmedim gitti
Böyle duyarsızlık canıma yetti
Şairlere rağbet, alaka bitti
Dünya mı yoruldu ben mi yoruldum?
Yokmu bu milletin hiç yarınları
Yarın lanet okur genç torunları
Yüklendim sırtıma tüm sorunları
Dünya mı yoruldu ben mi yoruldum?
Gözü kara bıçkın delikanlıydım
Şimdiki gençlerden çok vicdanlıydım
İstikbal adına heyecanlıydım
Dünya mı yoruldu ben mi yoruldum?
Ne oldu millete anlamadım ben
Gözümü budaktan yanlamadım ben
Gürültü koparıp tınlamadım ben
Dünya mı yoruldu ben mi yoruldum?
Mikdatî der artık güven kalmadı
Okkalı söz yazdım kimse almadı
Bağırdım çağırdım ama olmadı
Dünya mı yoruldu ben mi yoruldum?
Mikdat Bal
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Dünya ya bir başka gözle baktırdın
Dünya ya bir başka gözle baktırdın
Sen benim dünyamdan çıktıktan sonra
Bil ki ocağıma incir diktirdin
Mutlu yuvamızı yıktıktan sonra
Alt üst etti beni verdiğin zarar
Beklemezken böyle zalim bir karar
Artık bütün dünya ne işe yarar
Beni diri diri yaktıktan sonra
Ateşim sıçrasın seni de yaksın
Etlerin erisin önüne aksın
Güzeldi dediğim gözlerin çıksın
Benden başkasına baktıktan sonra
Mikdatî der sanma bu bir başarı
Bu dünyada yokmuş senden haşarı
Dilerim atarlar kapıdışarı
Senden de eloğlu bıktıktan sonra
Mikdat Bal
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Dünya ya uğrayıp geçiyoruz biz
Doğduğumuz anda, düştük yollara
Hayat caddesinden, geçiyoruz biz
Gidiş tek gidiştir, yolar ikidir
Bir yolu gönüllü seçiyoruz biz
Her yol yolcusunun, bir rehberi var
Mu’minin kitabı, peygamberi var
Herkesin girecek bir makberi var
Dünya ya uğrayıp geçiyoruz biz
Ey insan fanisin vazgeç kibirden
Devamlı ses gelir sana kabirden
Bu fani dünyadan koparsın birden
Şu anda yoldayız göçüyoruz biz
Ne kadar yaşarsan ölürsün bir gün
Varacağın yeri bulursun bir gün
Bir varmış bir yokmuş, olursun bir gün
Zamanlara nispet uçuyoruz biz
Allah’a iman et ondadır faydan
Doğru yolda iken ayrılma raydan
Seni imanından etmesin şeytan
Şerrinden Allah’a kaçıyoruz biz
Allah razı olur Mu’min kulundan
Yarın Resulullah tutar kolundan
Ayırmasın bizi nurlu yolundan
Elleri Allah’a açıyoruz biz
Mikdadi ölürüz vakti gelince
Allah’a ulaşır insan ölünce
Kevser ırmağına varmadan önce
Ecel şerbetini içiyoruz biz
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Dünya yalan her şey yalan,değil mi?
Nice şiir nice mısra düzüldü
Yazılacak her kelime yazıldı
Yazıldı da müşküller mi çözüldü
Dünya yalan her şey yalan,değil mi?
Sevgi denen kelime dilde laçka
Her insanda manası başka başka
Muhabbeti, te’vil ederler aşka
Her şey yalan dünya yalan, değil mi?
Bazı insan gelin sevişelim der
Dille söyler,gizli gizli kin güder
Gerçek şu ki kalpten kalbe yol gider
Her şey yalan dünya yalan, değil mi?
El malına asla dikme gözünü
Söylemeden önce yokla sözünü
Her kes görsün senin gülen yüzünü
Her şey yalan dünya yalan, değil mi?
Mikdat der ki özün sözün bir olsun
Sevgi,saygı,kalpler muhabbet dolsun
Barışalım şu dargınlık son bulsun
Dünya yalan her şey yalan,değil
Mikdat Bal
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Dünya yalan,
Dünya yalan,
Yaşar çalan
Darda kalan
Masumlardır
Susar alim
Kusar zalim
Dilim dilim
Masumlardır
Bak şu piçe
Hırsız yüce
Ama cüce
Masumlardır
Onlar güçlü
Çift hörgüçlü
Yine suçlu
Masumlardır
Sürülenler
Yerilenler
Gerilenler
Masumlardır
Der Mikdatî
Sözüm kati
Yine adi
Masumlardır
Mikdat Bal
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Dünyada günlerin üçten ibaret
Yerle gök arası nice âlem var
Gözünün gördüğü uçtan ibaret
Dünya âleminde birçok elem var
Kıtalin birçoğu öçten ibaret
Ebedi değildir bize bu cihan
Sayılı nefesler biter nagehan
Ölüm ile dirim kula imtihan
Ulu Yaratana göçten ibaret
Vesveseyi terk et şüpheden arın
İki günün eşit ise yok kârın
Ömür bildiğimiz dün, bugün, yarın
Dünyada günlerin üçten ibaret
Kim ki şeytanların ağına düşer
İnanan nedamet nârında pişer
Tövbe büyük fırsat kul şaşar beşer
Olmasın amelin suçtan ibaret
Pişman olup bülbül gibi ağlayan
Son yükünü İhlâs ile bağlayan
Yüreğini ahu zarla dağlayan
Arınır kirlerden içten ibaret
Der Mikdadi sıkma canın boş yere
Yetmezdi verilse sana yer küre
Dünya bir zerredir Ahrete göre
Hem geçici hem de hiçten ibaret
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Dünyada imajımız
Dünyada imajımız
Eskiden de var idi
Bütün dünya bizlere
Herşeyde uyar idi
Ekonomi düzelmiş
Ne kadar sürecektir
Yapılan bunca borcu
Kim geri verecektir
Batan gemi yan gider
Neyin artısı bunlar
Nekadar güvenilir
İMF li kanunlar
AB ye gireceksek
Giriş nasıl olacak
Yapılan kanunlarla
Her değer kaybolacak
Böyle bir vaziyette
AB bizi alır mı?
Onlar gibi olursak
Bizde hayır kalır mı?
Şimdi ki hükümete
Laf atan yok, söz genel
Bu gün güç kimlerdedir
Biraz o yana yönel
Burokrasi gitmeden
Kim gelirse fark etmez
Bilirim kısa anda
Ülke birden çark etmez
Sen ye torun ödesin
Fıkrasını duydun mu?
Bu fıkraya inanıp
Oturup ta doydun mu?
Bizim dededen kalma
Gronik borçlarımız var
Bunun yanında birçok
Gider harçlarımız var
Ülke bizim ülkemiz
Gidişatı bozuktur
Bizleri köstekleyen
Değişmeyen düzüktür
Ekmek çalanın eli
Yerinde kesiliyor
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Devleti çalanların
Portresi asılıyor
Kendisi çaldırtmıyor
Çalanlara ne etti
Uzanı uzandırmış
Nemaları bitmedi
Yani onlar çalacak
Borç devlete kalacak
Böyle bir ikdidarın
Sonu nasıl olacak
AB ye ABD ye
Karşıyım, olacağım
Yaşadığım müddetçe
Hep böyle kalacağım
Onlardan bize fayda
Ne oldu ne olacak
AB çökmek üzere
İlerde yok olacak
Mikdat der selam olsun
Beni anlayanlara
Herkesle hemfikirle
Benle olmayanlara
Mikdat Bal
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Dünyada yerimiz yok
Dünyada yerimiz yok, özel dünya kurarız
Gerçeklere göz yumup, yalanları ararız
Cehaletin kölesi, yolumuzu şaşırdık
Ne bilenden öğrenir, ne de kafa yorarız
Mikdat Bal
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Dünyanın peşine düştüğüm zaman
Gönlümde yeşermez hisler duygular
Sarar her yanımı dertler kaygılar
Uzar gecelerim biter uykular
Dünyanın peşine düştüğüm zaman
Çiçekler elimde kuruyuverir
Nereye el atsam çürüyüverir
Önümde bir adım yürüyüverir
Dünyanın peşine düştüğüm zaman
Yetiştim diyorum tuttum ha tuttum
Hep onu soludum hep onu yuttum
Yaşama gayemi hepten unuttum
Dünyanın peşine düştüğüm zaman
Saçlarım ağardı yüzüm sarardı
Gam kasavet gördüm içim karardı
Her yanım ezildi tenim morardı
Dünyanın peşine düştüğüm zaman
Mikdat Bal
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Dünyanın sonu viran (Öğüt)
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/04/www_antoloji_com_574504_295.MP3'>
Geçti gençlik çağımız, dünyanın sonu viran,
Her doğan ölecektir, var mı ebedi duran?
Artık uyanmalıdır, dünyaya kafa yoran,
Her canlı nihayette mutlak ölüm tadacak.
.
Dünyada her şey fani, baki kalan ameller,
Ölüm gelip yetişir, bitmez uzun emeller.
Sonunda anlarız ki, buzdan imiş temeller,
Asla kurtuluş yoktur, ölüm gelip çatacak.
Yaş altmışa varınca, biter bütün hevesler,
Güç-kuvvet, derman kalmaz, zor alınır nefesler.
Azrail baş uçunda, yaklaştım diye sesler,
Beklenmeyen bir anda pençesini atacak.
Gözlerin feri gider, kulaklar duymaz olur,
İnsan bir hale gelir, havaya doymaz olur.
Bir gün hoş, bir gün hasta, gün güne uymaz olur,
Bir gün senin güneşin, son olarak batacak.
Komşular getirirken, mezara, salımızı,
Hiç kimse tahmin etmez, bizim ahvalimizi.
Har vurup harman eder, çocuklar malımızı,
Bir ömürde topladık bir dakkada satacak.
Yeni bir hayat başlar, insan kabre girince,
O an başka hâl alır, melekleri görünce.
“Rabbin kim? ” Sorusunu, Munkir-Nekir sorunca,
Cevap veremeyenler altını ıslatacak.
Ne dehşetli bir andır, Allah âsan eylesin.
Rahmeti, mağfireti, bize ihsan eylesin.
Ölmeden tövbe edip, herkes iman eylesin,
Zebaniler; kâfiri, ateşe yaslatacak.
Kimi imanlı iken, yüklendi günahları,
Fayda etmez orada, feryatları “Vah”ları.
Ödenir zerresince, mazlumların “Ah”ları,
Allah tövbesizleri, ateşle uslatacak.
Fırsatı ganimet bil, her an dünyaya değer,
Nefes alıp verirken, Allah dediysen eğer.
Zikrullah’tan başkası, çok değersizmiş meğer
Eşin, dostun, ahbabın seni hep unutacak
Hani nerde akraban, dua beklerdi baban,
Belki sen unutmadın, yüzde kaç bunu yapan.
Cehenneme yol alır, Hakkın yolundan sapan,
Herkes düşünmelidir, dar bir yerde yatacak.
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Kul hakkı çok önemli, dikkat edelim borca,
Kıymetli zamanları, öldürmeyin hunharca.
Hesabını yapalım, ne kazandık yıllarca,
Zebaniler müflisi topuza toslatacak.
Geçti gençlik çağımız, ömür geçti ah ile
Eyvah ölüm yaklaştı, bir kamyon günah ile.
Akıyor zamanımız, şakayla mizah ile
Amelleri Rabbimiz, herkese okutacak.
Umarım tövbe edip, doğru yoldan gidersin,
Cennet bahçesi gibi bir mekânda yatarsın.
Allahın rahmetiyle, orda rahat edersin,
Dünyada tövbe eden, orda rahat yatacak.
Mikdatî der sözlerim, herkese bir ikazdır,
Bundan ibret alanlar, bu devirde pek azdır.
Ahirette torpil yok, orda işin ayazdır,
La ilahe illallah, dememiz kurtaracak.
Mikdat Bal
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Dünyanız mı kararıyor yazınca?
Dünyanız mı kararıyor yazınca
Karalayan ben değilim öyledir
Gerçekleri yazıyorum kızınca
Yaralayan ben değilim öyledir
Ahlaksızca yaşayanı bulup da
Program yapıp fıkır fıkır gülüp de
Aileyi parçalayıp bölüp de
Paralayan ben değilim öyledir
Her yaraya tuz nişadır dökerek
Ses etmeyiz bunca elem çekerek
Gönüllerden duyguları sökererk
Aralayan ben değilim öyledir
Der Mikdatî ülkemin tüm fertleri
Gece gündüz şişleniyor sırtları
Türlü türlü rezil rezil dertleri
Sıralayan ben değilim öyledir
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dünyayı dar etti böyle davranış
Komşuluklar eskidendi, eskidi
Eski dendi tüm değerler, es gitti
İlgisizlik kalanı da eskitti
Dünyayı dar etti böyle davranış
Herkes yoğun, herkes yorgun düşünce
Ne alaka kalır ne de düşünce
Şaşırırsın hayalince düşünce
Dünyayı dar etti böyle davranış
Bakar geçer çarpsan senin kazanı
Hemşeri mi kim neylesin kaza’nı
Ne de çoktur dostun kuyu kazan’ı
Dünyayı dar etti böyle davranış
İyi yaptın der kafanı yarana
Ölsen bile merhem sürmez yara’na
Herkes bençil, kimler kime yarana!
Dünyayı dar etti böyle davranış
Mikdati der eskiden ders almalı
Eli boş ver yine dosttan al malı
O da satar yeşil diye al malı
Dünyayı dar etti böyle davranış
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dünyayı taradım dost bulamadım
Dünyayı taradım dost bulamadım
Ne işe yaradım zevk alamadım
Gönlümde aradım ben olamadım
Kusur bende imiş, elde değilmiş
Dostluk gönüldeymiş dilde değilmiş
Kusurum küsürüm dağlardan engin
İnsan iki türlü fakir ya zengin
Kim demiş ki dostun olmalı dengin
Değer insanlıkta malda değilmiş
Dostluk gönüldeymiş dilde değilmiş
Dostu arıyorsan kendinde ara
Herkesle tanıştır bulduktan sonra
Menfaat dostluğu etmez beş para
Dostluk malda, para pulda değilmiş
Dosluk gönüldeymiş dilde değilmiş
Önce sevgi gerek sonra hoşgörü
Sabreden başarır, müşkülü zoru
Dostlukta aranan şartlar bir sürü
Merhabanın sırrı elde değilmiş
Dosluk gönüldeymiş dilde değilmiş
Mikdat Bal
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Düşünceye dalmıştım, (Gülce)
Düşünceye dalmıştım, gecenin yarısında
Daldım olduğum yerde, efkar deryalarına
Acaba ne var diye gafdağı gerisinde
Binbir türlü vehimler kattım hülyalarıma...
Hülyalarıma baktım,
......İpe sapa gelmez ki.
..........İrkilip oturmuşum
............Bir sigara yak dedim
İs, sis, his, bir arada duygular alabora
O an kendi kendime haline bir bak dedim...
Ne idim de ne oldum, ne umdum ne bulmuşum
Şu gurbet diyarında elim koynumda kalmış
Daha dün çocuk geldim şimdi dede olmuşum,
Anladım ki şu gurbet benden çok şeyler almış
Almış da;
Muflisten beter oldum,
.......Kaybolup heder oldum..
............Bir de dönüp baktım ki,
................Sonsuza gider oldum
Kuru bir yaprak gibi, savrulup uçuyorum
Bir can o da emanet verip de göçüyorum...
Iş işten geçti artık, geriye dönüş muhal
Seher vakti sanırken çoktan safak atmıştı
Hayra alamet değil,
........ Acep doğal mı bu hal?
..........Güneş batıdan doğmuş,
..............Sabahı bekliyorken
Akşama girmiş oldum, işte benim hikayem
Çektim bir nefes daha yüreğim tekliyorken
Batan balık yan gider efkar deryalarında...
Mikdat Bal
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Düşündükçe düşündüm
Düşündükçe düşündüm, bir cevap bulamadım
Muradımı dünyadan ne diye alamadım
Açlık kıtlık çekmedim, derde de bulaşmadım
Hapse girip çıkmadım kimseyle dalaşmadım
Dünyaya hevesim yok, mala vermedim önem
Alış- verişler yaptım aldandım dönem dönem
Sabır nedir bilirim, inanırım kadere
İlgilenmem bir zerre mala gelir-gidere
Dalından koparılmış kuru bir yaprak gibi
Koca ömür boyunca yaşadım toprak gibi
Memleketi severdim terkettim küçük yaşta
Başka bir memlekette çalıştım karda kışta
Sevemedim burayı ne mal aldım ne sattım
Hasretten başka bir dert ne çattım ne de tattım
İlgilendim devamlı herkesin derdi ile
Nice dostluklar kurdum, namerdi merdi ile
Seneler akıp gitti uyuyanlar uyudu
Gençler ihtiyar oldu, çocuklar da büyüdü
Yaratılış gayemiz bu mu idi acaba?
Bize ne kazandırdı şu verdiğimiz çaba?
Günahlar kamyon kamyon sevap varsa ne âlâ
Cemi-i cümlemizi affetsin Hak Teâlâ
Mikdat Bal
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Düşüneceksin
Zonklayarak ağıracak başın
Düşüneceksin
Fikredeceksin
Yorulacaksın
Orman gibi kalabalık efkardan
Alacaksın beğendiğini
Beyninin özünden
Gönlünün sözünden
Takdim edeceksin
Hem seni tatmin edecek
Hem başkasını
Yazdıklarından sorulacaksın
Gönlünün
Dilinin
Elinin
Beyninin
Meyvalarını
Başkasına sunacaksın
Ama
Seni vebal altına bırakacak
İşte şiirin şairin
Hazin mahsülü
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düşünmeden bir şey dersen
Düşünmeden bir şey dersen elbet pişman olursun!
Eğer abur cubur yersen kesin şişman olursun!
Kendini sevdiğin halde artık düşman olursun!
Dediğine, yediğine, dikkat eden kurtulur!
Ozan mikdadi
Mikdat Bal
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Düşünüyor bizim için eloğlu
Düşünüyor bizim için eloğlu
Daha kafa yormamıza gerek yok
Açık değil izin için eloğlu
Kalkıp izin sormamıza gerek yok
Onlar bilir, ses edersek kızarlar
Ret ederler kuyumuzu kazarlar
Kanun yasa ne lazımsa yazarlar
Yanlarında durmamıza gerek yok
Bunasıl iş peşlerinden koştur, koş
Eloğlunun her dediği hoştur hoş
Çalışmıyor pili bitti boştur boş
Kafamıza vurmamıza gerek yok
Emretsinler her ne ise eyleriz
Tarih bilir biz vefalı beyleriz
Kriteri Ankaranın söyleriz
Brüksel’e varmamıza gerek yok
Mikdat Bal
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Düz şiir?
Düz şiir diyorlar notası var mı?
Kuralı, ölcüsü, rotası var mı?
Ahenkli mısrası, kıtası var mı?
Bilmiyorum, bilen, varsa söylesin
Neresi nereye, bağlanır burda? ,
Müzikle irtibat, sağlanır burda? .
Hangi bölümünde, ağlanır burda?
Bilmiyorum, bilen varsa söylesin
Bu şiir türünün çoktur hastası
Hala anlamadım nedir kıstası?
Türkiye çapında kimdir ustası?
Bilmiyorum, bilen varsa söylesin
Okurum anlamam, bilmece gibi
Zaten okunmuyor, bir hece gibi
Hikayeye benzer, düzmece gibi
Bilmiyorum, bilen varsa söylesin
Maksatım öğrenmek, yermek değildir
Sizin dünyanıza girmek değildir
Sizi üzgün, kızgın, görmek değildir
Bilmiyorum, bilen varsa, söylesin
Mikdat’ım ben hece, yazar okurum
Mısra, mısra ipek gibi dokurum
Bazen durgun, bazen fokur fokurum
Bilmiyorum bilen varsa, söylesin
Mikdat Bal
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Düze çıkacak (şematik)
Ne mutlu......................Türk'üz hepimiz......... bizim........................yurdumuz
cennet
Türk'üz hepimiz…….askeriz……………….vatan…………………bize emanet
Bizim.........................vatan.........................düzelecek,dostum.....az daha sabret
Yurdumuz cennet.....bize emanet...............az daha sabret.........düze çıkacak
Aman battık,.............iflas ettik.....................böyle.........................diyenler desin
İflas ettik...................ne yapmalı.................demek,......................vatan herkesin
Böyle........................demek........................ihanettir şunu,...........bilin ki kesin
Diyenler desin..........vatan herkesin...........bilin ki kesin...............düze çıkacak
Kükre, titre,...............kendine dön...............bil ki...........................şanlı bir Türksün
Kendine dön.............düzelecek..................Türksün......................necip bir ırksın
Bil ki......................... Türksün.....................kahramansın, artık.....düşmanlar ürksün
Şanlı bir Türksün......necip bir ırksın...........düşmanlar ürksün......düze çıkacak
İlk etapta..................zorlanırız....................evet............................yolumuz sarptır
Zorlanırız.................vatan için....................hedef..........................ne şark, ne
garptır
Evet.........................hedef.........................dirilmektir, davan........kutsal bir harptir.
Yolumuz sarptır........ne şark, ne garptir.....kutsal bir harptir.........düze çıkacak
Türk’ün Türkten........başka dostu...............yoktur.........................düşmanımız çok
Başka dostu.............yoktur Türk’ün............bir gün.......................onlar olur şok
Yoktur.......................onlar..........................seni sevmez, senin....başka yolun yok
Düşmanımız çok......bir gün olur şok..........başka yolun yok.........düze çıkacak
Sabır ile....................metanetle...................dayan........................Mikdat der gayret
Metanetle,................sukünetle....................devam.......................az daha sabret
Dayan.......................devam.......................et bu yolda, sakın......eyleme hayret
Mikdat der gayret.....az daha sabret...........eyleme hayret...........düze çıkacak
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Düzelemeyiz
Gayya kuyusuna battıysak eğer
Oradan çıkmadan düzelemeyiz
Her türlü zilleti tattıysak eğer
Arkaya bakmadan düzelemeyiz
Şikayet ederiz evlat, torundan
Boynumuz bükülür bunca sorundan
Kendi gönlümüze iman nurundan
Bir ışık yakmadan düzelemeyiz
Zaman bulaştırmış çamura karmış
İnsanlık en derin çukura varmış
Kap kara bulutlar her yanı sarmış
Şimşekler çakmadan düzelemeyiz
Şimdilik kula kul zannediliriz
Bir çok hakkımızdan men ediliriz
Elbet layıkınca yönetiliriz
Zulümden bıkmadan düzelemeyiz
Hissederiz zulmü iliğimizde
Neden ot bitmiyor sulağımızda
Göz yaşı mı eksik dileğimizde
Ağlayıp dökmeden düzelemeyiz
Kendimiz seçeriz bizi ezeni
Yine de bizleriz bunun bezeni
Devam etmemeli zulüm düzeni
Kökünden yıkmadan düzelemeyiz
Kendimizi Hakka verdikten sonra
Her şeyi yoluna serdikten sonra
Doğru yolu bulup girdikten sonra
Mecradan akmadan düzelemeyiz
Tıpalayıp her yalancı ağızı
Evine gönderip şu gart yağızı
Hakkımızı lop lop yutan boğazı
Tutup da sıkmadan düzelemeyiz
Mikdat Bal
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Düzenbaz aşçı
Düzenbaz Aşçı Vezni Aher
Şu düzenbaz aşçıya bak fazladan tuz katmıştı
Aşçıya bak ne düşünmüş tuzlayıp susatmıştı
Fazladan tuzlayıp o gün herkese su satmıştı
Tuz katmıştı susatmıştı su satmıştı uyanık
Anlayınca bu hileyi konuklar bozuk attı
Bu hileyi çok yapmıştı gariban buzu tattı
Konuklar gariban diye onlara buzu sattı
Bozuk attı buzu tattı buzu sattı uyanık
Fiyatı çok fahiş tutup iki kat alıverdi
Fahiş tutup haklarını gasp edip çalıverdi
İki kat gasp edip zalim ceplere dalıverdi
Alıverdi çalıverdi dalıverdi uyanık
(Şematik hali)
Şu düzenbaz…..aşçıya bak…….fazladan………..tuz katmıştı
Aşçıya bak……ne düşünmüş…..tuzlayıp………..susatmıştı
Fazladan………tuzlayıp………..o gün herkese….su satmıştı
Tuz katmıştı…..susatmıştı………su satmıştı……..uyanık
Anlayınca……..bu hileyi………..konuklar………..bozuk attı
Bu hileyi……...çok yapmıştı…...gariban………….buzu tattı
Konuklar……...gariban…………diye onlara……...buzu sattı
Bozuk attı……..buzu tattı……….buzu sattı……….uyanık
Fiyatı çok……..fahiş tutup………iki kat…………..alıverdi
Fahiş tutup…...haklarını…………gasp edip……….çalıverdi
İki kat…………gasp edip……….zalim ceplere…..dalıverdi
Alıverdi……….çalıverdi…………dalıverdi
……uyanık
Mikdat Bal
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Ecdadımın torunuyuz
Ecdadımın torunuyuz
Bu son devrin sorunuyuz
Acap neyin ürünüyüz
Buna kafa yoran var mı?
Nesil büsbütün yozlaştı
Uyuşarak molozlaştı
Hep tavuklar horozlaştı
Buna kafa yoran var mı?
Bozuldu çöküyor temel
Her işlemde gizli emel
İbadet yok,ne de amel
Buna kafa yoran var mı?
Gençler modaya düşkündür
Anne baba ya küskündür
Tarihte en kara gündür
Buna kafa yoran var mı?
Evler döndü sinemaya
Herkes vermiş oynamaya
Saygı yok anne baba ya
Buna kafa yoran varmı?
Bu çocuklar ne olacak
Ne verdik neyi bulacak?
Dünya onlara kalacak
Buna kafa yoran var mı?
Şu çocukları okutsak
Kursa versek,hoca tutsak
Onbeş yaşa kadar yasak!
Buna kafa yoran var mı?
Başta mesul anne baba!
Onlar çekilir hesaba
Düşünen var mı acaba?
Buna kafa yoran var mı?
Mikdat der ki haller acı
Kızı üryan baba hacı
Yok mu bu derdin ilacı?
Buna kafa yoran var mı?
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Ecel döner başımızda
Ecel döner başımızda
Azrail hep peşimizde
Geldi geçti yaşımız da
Bilmeyecek kul bulunmaz
Ömür bitti ne ki kalan
Muradını var mı alan
Bu gün gerçek yarın yalan
Olmayacak kul bulunmaz
Ölümü her canlı tadar
Yaşadığı ecel kadar
Eden bulur eden çatar
Bulmayacak kul bulumaz
Her an ölüm gelebilir
Kim ki bunu bilebilir
Herkes her an ölebilir
Ölmeyecek kul bulunmaz
Mikdat zikre fikre dalar
Herkes ölür herkes solar
Ağızımıza toprak dolar
Dolmayacak kul bulunmaz
Mikdat Bal
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Edebiyat defteri Sahtekar ve müfteri
Edebiyat defteri
Edebiyat defteri
Sahtekar ve müfteri
Hastalık ki difteri
Yapıştı bırakmıyor
Bir şey diyemez şair
Savunmasına dair
Fıkra olunca şiir
Apıştı bırakmıyor
Yedi hakkımı yedi
Mikdati hırsız dedi
Saldırdı hırçın kedi
Tepişti bırakmıyor
Dar ederek meydanı
Dinlemezler gaydanı
Rehber tuttu şeytanı
Öpüştü bırakıyor
İnsafı yok bu hiçin
Söz hakkı vermez niçin
Dostlarım benim için
Kapıştı bırakmıyor
Hırsız değilim bilin
Beni oradan silin
Ansızın sivri dilin
Kopuştu bırakmıyor
Devamı gelecek
Mikdat Bal
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Edep yahu!
Söz, kelime, duygu değil his değil
Aradığım başka bir şey şiirde
Name değil,nota değil ses değil
Aradığım başka bir şey şiirde
Hece hece çok mükemmel yazan var
Ne ararsan vezin, mevzun mizan var
Becerikli bir çok şair, ozan var
Aradığım başka bir şey şiirde
İşte budur şiirin diğer ismi
İşte budur şiirin her bir kısmı
Budur kalbi, ruhu gövdesi cismi
Edep yahu, edep yahu, şiirde
Mikdat Bal
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Efendim
İp piçin eline geçti geçeli
Bize bir hal oldu, sustuk efendim
Koç yiğitler burdan göçtü göçeli
Zehir içtik kanlar kustuk efendim
Elin gavurunu bize övdüler
Ecdadımı inkar edip sövdüler
Bacımıza öcü deyip dövdüler
Ses etmedik ancak küstük efendim
Bir yanda sefalet bir yanda sefa
Bir yanda mutluluk bir yanda cefa
Bu gariban halkım gülse bir defa
Onlardan ilgiyi kestik efendim
Geri kaldık var bir çok sebebimiz
Hortumcular çaldı boştur cebimiz
Borçlarını vermek için hepimiz
Kemer sıktık boğaz kıstık efendim
Bal der millet yine yanlış oyladı
Uyardığım herkes beni payladı
Atı alan Üsküdarı boyladı
Çığlıkla feryadı bastık efendim
Mikdat Bal
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Efkarlanma gönül hadi gel beri
Efkarlanma gönül hadi gel beri
Daha ne baharlar sırada bekler
Ömür kervanında dönülmez geri
Aradığın her şey arada bekler
Bileti kesilmiş onun bunun’da
Belki ay başında belki onun’da
Varılacak menzil yolun sonunda
Bütün sevdiklerin orada bekler
İnsanın yarışı zamanla olur
Af dilemek dua, amanla olur
Bahtiyarlık ancak imanla olur
Körler mutluluğu parada bekler
Kişi bahtiyardır hayır bulursa
Olur ya mizanda darda kalırsa
Hayırları şerle eşit olursa
O an kurtuluşu darada bekler
Tasallut büyüktür doğru gidene
Yol üstünde kaza eden edene
Kul hakkı tahribat verir bedene
Onun tedavisi burada bekler
Allah’ın nuruyla görmektir maksat
O Nurlu cadde’ye girmektir maksat
Her şeyin hak’kını vermektir maksat
Mecruh merhemini yarada bekler
Yedi kat göklerin alemin Nur'u
Rahmansın, Rahimsin bizleri koru
Emrine amade İsrafil Sür’u
Elinde, kıyamet narada bekler
Dost Kalemlerden damlayan inciler

Tasalanma dünya bana dar diye
Güvenme kimseye bana yar diye
Gururlanma malım, mülküm var diye
İnsan bu dünyayı kirada bekler............. MALKARALI DEDEKORKUT
Mikdat Bal
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Efsane -1.
Uzaktan bir ses duydum, ta ruhuma işledi
Yıldırım düştü sandım, bayılaydım yeriydi
O anda zaman durdu, gönlüm neler düşledi
Güzel bir dilber gördüm, ne cindi ne periydi
Huri desem değildi, gözleri mercan gibi
Ruh boğaza dayandı, çıkacak bir can gibi
Kekeledim o anda, dilleri sürçen gibi
Halim mecnuna döndü, daha da ileriydi
O dilber cezbederek, tuzağına düşürttü
Bir ifrit tutup beni, gaf dağından aşırttı
Akıl, mantık kalmadı, gördüklerim şaşırttı
Işık sandığım şeyler, gözlerimin feriydi
Açınca gözlerimi, sema yoktu, ayda yok
Ses tellerim kesikti, bağırsamda fayda yok
Ne in vardı, ne de cin, bayan yoktu, bay da yok
Zaman durmuştu, lakin yüzlerce yıl geriydi
İfrit koyverdi beni, kaçtım kaçtığım kadar
Bir çok kapılar gördüm, açtım açtığım kadar
Engeller sıra sıra, geçtim geçtiğim kadar
İfrit bana yetişti, o benden çok seriydi
Geldi devler, cüceler, elbisemi soydular
Gözlerimi bağlayıp, bir mahzene koydular
Bir esir daha vardı, gözlerini oydular
Öyle bir hali vardı, ne ölü ne diriydi
İlgilendim esirle, bana yeterken derdim
Sürünerek de olsa, onun yanına erdim
Yaklaştım nefesini, hissettim, selam verdim
Açlık ve işkenceden, üç kemik bir deriydi
Hazreti Süleymanın, hazinesini bilen,
Düşmana baş belaydı, dostun yüzüne gülen
Davasına sadıktı, ülküsü için ölen
Ser verip, sır vermeyen, güvenilir biriydi
Süleyman nebi ona, rüzgarla gitmiş idi
Ona bir hazineyi emanet etmiş idi
O zaman genç, sayılır yaşı tam yetmiş idi
Aslı oğuz soyundan, Alparslanın eriydi
Şeytanlar duyar duymaz, etrafına üşüştü
Ona hainlik eden, taşralı bir keşişti
Onunla buluşması, ellerine düşüştü
Saftı, temiz kalpliydi, hiyanetten beriydi
Dedi ki sen Türk müsün, evet dedim, hoş dedi
Dedi dünya geçici, doğru yolda koş dedi
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Her şey aslına döner, ne yaparsan boş dedi
Saltanat, makam, para ellerinin kiriydi
Hazinede hoş görü, sevgi, saygı var dedi
Bunları yok sayınca, iki cihan dar dedi
Gözlerini çözeyim, sevdiğine var dedi
O anda eve döndüm, o salihler piriydi
Mikdatî der burada, sözlerimi bağladım
Bu efsaneyi yazdım, bir fayda mı sağladım
Düşündüm, saatlerce oturup da ağladım
Gözümden akan yaşlar, incilerden iriydi
<embed
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Efsane 11. (malihülya)
Uyku girmez gözüme kederin çokluğundan
Dön o yana bu yana, bekle sabah olacak
Sıkıntılar bitmiyor talihin yokluğundan
Sıkıntıya sıkıntı ekle sabah olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabah olacak
Ay doğar yıldızları etrafına diziyor
Akarken mecrasında nurlu bir yol çiziyor
Hala anlayamadım nedir beni üzüyor
Dikkatini bir yere yekle sabah olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabah olacak
Yedi kat gök yüzünü ruhum ihata eder
Ortada ki yıldızlar ne tükenir ne biter
İçlerinden birinde ne hüzün var ne keder
Yıldızları semanda tekle sabah olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabah olacak
Teleskopa gerek yok, gönüldedir mercekler
Gök kuşağı renginden türlü türlü çiçekler
Karmakarış oluyor hayallerle gerçekler
Gerçeklerde sabit kal, dikle sabah olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabaha olacak
Kıvılcımlar alevler, volkanlara dönüşür
Bütün gamlar kederler, yüreğimde yanışır
İçimde bir başka ben, ayrı bir dil konuşur
Çektiğini bahtına yükle sabah olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabaha olacak
Bir fırtına kopar ki, karı var yağmuru var
Öyle bir tayfun eser, tozu var çamuru var
Yıkılmış harabeler, bunların mamuru var
Kaleleri buırçları yokla sabaha olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabaha olacak
Müslümanın yurdunu zalimler yakar yıkar
İnsanlık kan ağlarken feryatlar arşa çıkar
Hassas insan hisseder, gönül gözüyle bakar
Mazlumun acısını sakla sabah olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabaha olacak
Yapayalnız bu zulüme son vermek istiyorken
Zalimleri topluca yok edeyim diyorken
Döşek yorgan arası, hayaller ediyorken
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Ne kadar zalim varsa hakla sabah olacak
Dön o yana bu yana, bekle sabaha olacak
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Efsane 12. (Güneş)
Karanlıklar yarılıp ufukta belirmişti
Rengarenk ışığıyla doğarken bir başkaydı
Yarasalar baykuşlar şeytanlar delirmişti
Öcülere göz kırpıp kovarken bir başkaydı
Arada bulutların arasında gizlenip
Bir yanda naz ederken diğer yandan izlenip
Mecnun çölde gezerken susuzluktan sızlanıp
Leylayı göz yaşıyla boğarken bir başkaydı
Ta ötelerden gelip gönülleri doldurdu
Canlılara renk verdi cansızları soldurdu
Gelirken sevindirdi giderken de güldürdü
Denizleri kaynatıp yağarken bir başkaydı
Hava, su, toprak madde ona yardıma koştu
Rüzgar onun eseri onunla seller coştu
Gece gündüz bir cümbüş aman Allah ne hoştu
Pençereden içeri sığarken bir başkaydı
Mikdati bu güzellik uzay ve semalarda,
Müşahade edilir, işlenir temalarda
Mührünü bulmak mümküm çehre ve simalarda
Zamanları üst üste yığarken bir başkaydı
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Efsane 14. (hayaller)
Yine efkar yine dert, yarı gece uyandım
Kalktım dikiliverdim, daldım daldığım kadar
Elimde bir sigara, sandalyeye dayandım
Balkonda kalıverdim kaldım kaldığım kadar
Göz attım gök yüzüne uzattım bakışımı
Düşündüm uzun zaman gurbete çıkışımı
Nasıl farkedemedim bu kadar çöküşümü
Saçımı avuçlayıp yoldum yolduğum kadar
Oturdum tek başıma, balkonun kenarında
Bir yandan acelem var işim vardı yarın da
Nice zorluklar gördüm ömrümün baharında
Onları düşündükçe doldum dolduğum kadar
Gençliğim şerit gibi göz önüne serildi
Acı acı sahneler yüz hatlarım gerildi
Sanki dünya derdinin hepsi bana verildi
Sigarayı çektikçe soldum solduğum kadar
Daha dün bekar geldim, sapasağlam fidandım
Gurbet denen ormanda günden güne budandım
Kurbanlık bir koç gibi, istikbale adandım
Sorularıma cevap buldum bulduğum kadar
Kimse yoktu etrafta,in ve cin uyuyordu
Ruhumda bir başka ben, ne dersem duyuyordu
Gönlümü kemirerek içimi oyuyordu
Bana çok komik geldi güldüm güldüğüm kadar
Canımı sıkıyordu, o andaki sessizlik
Bir yanımda ürperdi, öte yandan hissizlik
Gurbet o kadar zor ki hele de kimsesizlik
Ağlayıp göz yaşımı saldım saldığım kadar
Ne için ağlıyordum kendim de bilmiyordum
Yaşlarım şıpır şıpır, akledip silmiyordum
O kadar üşüdüm ki içeri gelmiyordum
Sanki ruhum çıkmıştı öldüm öldüğüm kadar
Bu garip memleketle hiç olmadı dirliğim
Hep beni meşgul etti genişliğim darlığım
Ne işe yaradıki, dünyadaki varlığım
Doğduğuma bin pişman oldum olduğum kadar
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Efsane 15. (Gurbet)
Askerliğim bitmişti, ver elini Çaykara
Yollarımı gözleyen yoktu inanır mısın?
Şimdi ben ne ederim, düşündüm kara kara
Çünkü beni özleyen çoktu inanır mısın?
Ne anne var ne baba, bu ne biçim köy dedim
Sana gurbet göründü, hadi yola koy dedim
Düşündükçe yoruldum, yoruldukça oy dedim
Omuzumda sızlayan yüktü inanır mısın?
Çok kolay karar verdim, köyde yalnız kalınca
Ağlamaya başladım pasportumu alınca
Zordu gurbete çıkmak, hele uzak olunca
Baş uçumda vızlayan oktu inanır mısın?
Elveda memlekete, elveda akrabama
Duygularım yoğundu binerken arabama
Kavuşmuş idim artık anam ile babama
Hasret idi közleyen, yaktı inanır mısın?
Başka bir yol tutardım, bu iş bana kalaydı
Bu karar hayatımda en önemli olaydı
Kalsaydım olmaz mıydı, ama gitmek kolaydı
Büyütüp da nazlayan çekti inanır mısın?
Bu nasıl bir diyar ki, ben nerede yaşardım
Hollandaya gelmeyi, nasıl bilip başardım
Yol yordam bilmiyordum, sokaklarda şaşardım
Beni görüp izleyen baktı inanır mısın?
Hiç bir şey anlamadan, insan birden yaşlanır
Suyu sıkıldığında, her bir şeyden dışlanır
Yıllardır aynı işlem, aynı konu işlenir
Gurbet elde yazlayan bıktı inanır mısın?
Kimse tahmin edemez gönlümün yarasını
Boya ile yaşattım saçımın karasını
Çoğu gizli tutuyor yaşını, parasını
Göz yaşını gizleyen çıktı inanır mısın?
Bazıları gurbeti kolay bir şey sanırlar
Bilseniz memlekette bizi nasıl anarlar
Ölüme mahküm olur yaşlandıkça çınarlar
Yaprağını güzleyen döktü inanır mısın?
Mikdat Bal
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Efsane 16. (Seyrüsefer)
Seyrederken bu gece, yıldızları ay ile
Hayalin gözlerimde, güneş oldu ay kaydı
Yerden gerip semaya, ip fırlattım yay ile
Yıldızlar bir bir düştü, Venüs yerinde saydı
Seyrüsefer eyledik uzayın boşluğunda
Cemalin ışık saçtı gecenin loşluğunda
İkimiz kanat kanat sevda sarhoşluğunda
Çırpıntı kalplerimiz, bu hisler bizi baydı
Gözümüzde küçüldü bu dünya zerre kadar
Güneş selama durdu küçük bir küre kadar
Mutluluk cesetlendi, zuhalden yere kadar
Yaşananlar gerçekti, ne suni ne yapaydı
Samanyolu labirent,kaybettik yolumuzu
Periler koşup geldi tuttular kolumuzu
Burçlar süsleyiverdi sağımız solumuzu
Felekte devranımız, mululuktan bir paydı
Ne dert vardi orada, ne çile ne de keder
Orada zaman durdu, ne tükenir ne biter
Orada güller başka, kuşlar bir başka öter
Kaçardık dünya bizim arkamızdan koşaydı
Mikdatî seher yeli esti esmez olsaydı
Gördüklerim yok oldu, ruhum orda kalsaydı
Ne olurdu gönlümüz muradını alsaydı
Bu hayal sona erdi, gerçeğimiz vay vaydı
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Efsane 17. (Gurbet)
Beni merak edip soran olursa
İşsiz güçsüz, avareyim, gurbette
Durumuma kafa yoran olursa
Dağılmadım yekpareyim gurbette
Bir bilseniz gurbet neler çektirir
Hasret bana göz yaşaları döktürür
Senelerin yorgunluğu, çöktürür
Dert yığını biçareyim gurbette
Çoluk çocuk beni liman biliyor
Sözlerimi emir, ferman biliyor
Varlığımı derde derman biliyor
Onlar için yer küreyim gurbette
Tarihimi okuyanlar bilirler
Tanıyanlar yanımıza gelirler
Her konuda bizden bilgi alırlar
Hem örneğim hem töreyim gurbette
Bazen olur memleketi düşleriz
Dönüş için çalışmaya başlarız
Bir çok sosyal konuları işleriz
Danışmanım meşvereyim gurbette
Nice bilen insanları geçtiler
Giymek için bana kaftan biçtiler
Karadeniz temsilcisi seçtiler
Tek başıma bir yöreyim gurbette
Yazdıklarım, saydıklarım nemune
Faydam olur, ya da olmaz cemine
Liste uzun yer veremem tümüne
Milyonlardan bir zerreyim gurbette
Angaryayım pazarında onların
Ölsem yatmam mezarında onların
Yabancıyım nazarında onların
Misafirim, bir süreyim gurbette
Tazlakları benzer zalim çeteye
Bakışları dokunuyor mideye
Bu da Türktür deyip geçer öteye
Bir sayıyım, bir çehreyim gurbette
Ah Mikdatî! ..Kime oldu hayırın?
Pek yakında biter senin kahırın
Vatanımda bana mezar ayırın
Bittim ölmek üzereyim gurbette
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Efsane 18. (Çınar ağacı)
Söğüt deyip geçmeyin, bir çınara aşıktı
İkisinin kökleri, iç içe bitişikti
Bölüşemedikleri, güneşteki ışıktı
Sadece bunun için yarışıp dururlardı
Çınarın adı Ferhat, Söğütün Şirin idi
Çınar söğütten güçlü, kökleri derin idi
Gecede gökyüzünün mehtabı serin idi
Yücelip bulutlara karışıp dururlardı
Her baharda yemyeşil yapraklarla süslenen
Cennet gibi bir yerde topraklarla beslenen
Renk renk güzel kuşları dallarına seslenen
Cazibe olsun diye kırışıp dururlardı
Dillere destan olmuş, bunların sevgileri
Sevenlerin gönlünde, yüksekti mevkileri
Hudutları aşmıştı, methiye, övgüleri
Sevenler ziyarete varışıp dururlardı
Dallarında bülbüller şakışıp ötüşürdü
Onları dinleyenin gazabı yatışırdı
Sevdası alevlenip yenden tutuşurdu
Onların gölgesinde barışıp dururlardı
Sevgileri güneşti parladı günü aştı
Kalp kaynadı kazanca yürekler narda pişti
Gün geldi firak ile yolları ırak düştü
Ne oldu bize böyle soruşup dururlardı
Herkes maddeye taptı, kulu oldu dinarın
Artık suyu kurumuş, gürül gürül pınarın
Kalmadı sevgi saygı, etrafında çınarın
Bir kaç kendini bilmez verişip dururlardı
Çınarın dallarına kafayı takmışlardı
Gövdesini oyarak içini yakmışlardı
Onu diken insandı, insanlar yıkmışlardı
Dallarını kesmeye girişip dururlardı
Baharla yeşeren can yazda kavruldu gitti
Sonbahar rüzgârıyla birden savruldu gitti
Yaşlanan çınar birgün yere devrildi gitti
Yaprakları yavaşça buruşup dururlardı
Artık iş işten geçmiş vursan bile bağrına
Bu kayıp, insanlığın yara açtı böğrüne
Senlik benlik zirvede, menfaatler uğruna
Eyvah kardeş kardeşe vuruşup dururlardı
Mazlumlar biçareyken, talihlerine küsüp
Zalim zülüm estirir, her yeri yakıp kasıp
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Barış adı altında arada ateş kesip
Milleti soymak için, görüşüp dururlardı
Mikdat Bal
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Efsane 19. (O zaman)
Merhum dedem sağken, çocuktum daha
Ziyarete varan çoktu o zaman
Oturup dinlerdim küçüktüm daha
Dost, arkadaş, yaren çoktu o zaman
TV’miz, PC’miz radyomuz yoktu
Uzundu gecemiz vaktimiz çoktu
Çoğumuz ya açtı ya yarıtoktu
Yatağa aç giren çoktu ozaman
Kimsenin evine dehşet girmezdi
Savaşı duymazdı, vahşet görmezdi
Haline şükreder asla yermezdi
Mutlu hayat süren çoktu ozaman
Ne sahtekar ne de yalancı vardı
Ne de aramızda falancı vardı
Binimiz birimiz bilinci vardı
Hal ve hatır soran çoktu o zaman
İtibar olmazdı talihe şansa
Bir belâ musibet başına konsa
Kimse üzülmezdi evi de yansa
Yaraları saran çoktu o zaman
Dağlar tipi boran dumanlı idi
Her şey mevsiminde zamanlı idi
Eskiler daha çok imanlı idi
Gönüllerde Kur’an çoktu o zaman
Sarsılmaz anane, itikat vardı
Ahde vefa vardı sadakat vardı
İnsanlarda saygı, itimat vardı
Sözlerinde duran çoktu o zaman
Herkes komşusunu arar bulurdu
Çünkü birbirini kardeş bilirdi
Duyulan her haber tetkik olurdu
Hayırlara yoran çoktu o zaman
Üç günden fazlası küs durmazlardı
Güçlüler zayıfe hiç vurmazlardı
Şimdikiler gibi kudurmazlardı
Böyle vurup kıran yoktu o zaman
Şimdi gelmiyorlar ölü’ne bile
Taziye etmezler dölüne bile
Komşu muhtaç idi külüne bile
Kapımıza vuran çoktu o zaman
Mikdat Bal
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Efsane -2. (Baykuş)
Gece çıktım dışarı, hava hafif sisliydi
Deli gönlüm efkarlı, duyguluydu hisliydi
Bir baykuş ötüyordu, ne de tatlı sesliydi
Uçup yanımda durdu, anlattı teker teker
Dedi ki benden kaçma, ben ruhuyum atanın
Sözümü iyi dinle tehlikede vatanın
Bu ne ne hale soktunuz halinizden utanın
Geçip yanımda durdu, dili bal ile şeker
Dedi bırakın artık, miskinlikte inatı
Dünya sizden çekinir, tarih sizi sınadı
İçerden sancılıydı, yaralıydı kanatı
Açıp yanımda durdu, bu hali ilgi çeker
Dedi ki sana geldim, ataların ilinden
İsanı mest ederdi bal damlardı dilinden
Öyküsü çok uzundu, zalimlerin elinden
Kaçıp yanımda durdu, gözlerinden yaş döker
Düşürmeyin ayağa ataların şanını
Satmayın kare kare şehitlerin kanını
Düşmanlar zabdetmeden ülkenin dört yanını
Seçip yanımda durdu, dedi bu bina çöker
Atamız rahat yatsın, nurla dolsun makberi
Baykuşla ulaştırdı bu önemli haberi
Uykum açılsın diye gözlerime biberi
Saçıp yanımda durdu, yaramıza tuz eker
Mikdatî der bu baykuş şen etti gurbetini
Hayrete şayan idi gördüm garabetini
Eceli geldi artık, bir fincan şörbetini
İçip yanımda durdu, gördüm ki boyun büker
Mikdat Bal
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Efsane 20. (Efkâr)
Yağmurun sesinden uyandığımda
Kendimi yaylada hissettim bir an
Kalkıp pencereye dayandığımda
Hayallere bile pes etim bir an
Esnedim gerindim tam uyandıydım
Şöyle cama doğru bir dayandıydım
Ufuğa dalmıştım, deniz sandıydım
Ne güzel diyerek ses ettim bir an
Özlem bırakmaz ki daldım efkara
Canlandı gözümde ilçem Çaykara
Kendime söyledim yak bir sigara
Odayı dumanla sis ettim bir an
Sigara ilettir,şerrinden bıktım
Kahvaltı etmedim, yine de yaktım
Ağlar bir haldeydim bir daha baktım
Camın kenarını is ettim bir an
Unutuo herşeyi güleyim dedim
Birazcık kendime geleyim dedim
Buharlaşan camı sileyim dedim
Parmak uçlarımla süs ettim bir an
Diyardan diyara atılan bendim
Ölmeden mezara katılan bendim
Ömür masasında ütülen bendim
Hayatın restine pas ettim bir an
Der Mikdatî boşa gitti her emek
Yaşamın şartları yenmek ve yemek
Hayatı anladım böyleymiş demek
Ya Sabur diyerek has ettim bir an

.
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Efsane 21. (Kâbus)
Çok korkunç bir kâbustu, diken diken olmuştum
Uykuya dalmış idim, döndüm yattığım yerde
Gül benzim sararmıştı, korku ile dolmuştum
Terlemeye başladım, yandım yattığım yerde
Korkudan irkilerek etrafıma bakındım
O kadar ürpermiştim, gölgemden de sakındım
Ben böyle değil idim, bu nasıl hal takındım
Ben artık ölüyorum sandım yattığım yerde
Bana doğru yaklaştı zebellâ bir karaltı
Görünüşü acaip hem cellat hem kraldı
Dünya küçülüverdi daraldıkça daraldı
Kalmadı yiğitliğim sindim yattığım yerde
Kalp atışım o anda, çok hızlı atar imiş
Kaçma mecalim yoktu kapıyı tutar imiş
Vaden tamam söylendi buraya kadar imiş
Aklıma Allah geldi andım yattığım yerde
Sanki yaşanmış gibi alenen görüyordum
Ele geçmemek için kendimi koruyordum
Ateşler içindeydim, kıvranıp duruyordum
Gözlerim açılınca söndüm yattığım yerde
Çağırdım evin halkı odama yürümüştü
Yeni doğmuş gibiydim, bir sevinç bürümüştü
Heyecan hat safhada ağzım çok kurumuştu
Bir bardak su verdiler kandım yattığım yerde
Gördüğüm bu kâbusun bir izahı olmalı
Bu gün var yarın yoksun doğru yolda kalmalı
O yolda sebat edip son hedefi bulmalı
Uçuşum sana erdi kondum yattığım yerde
Duygularım karmaşık, biraz gerilmiş gibi
Gözüm gönlüm açıldı, bir şans verilmiş gibi
Sanki yeniden doğdum, ölüp dirilmiş gibi
Hamdederek şükrümü sundum yattığım yerde
Mikdat Bal
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Efsane 22. (Yaylada yaz gezintisi)
Dağlar tepeler aşıp, çıktım yayla düzüne
Yüksekten uçan kuşlar, görüp selam verdiler
Koyun keçi yayılmış, hepsi bir kaç düzine
Misafir var diyerek durup selam verdiler
Koyunlara yaklaştım köpek üstüme ürdü
Şaşkın şaşkın bakarken, geldi yanımda durdu
Hoşgeldin der gibiydi benimle dostluk kurdu
Enikleri yanında varıp selam verdiler
Ne düşüneceğimi, bilemedim o anda
Hayat cıvıl cıvıldı canlı vardı her yanda
Canavarlar yaklaştı tehdit eden bir tonda
Bu dağlarda işin ne sorup selam verdiler
Rengarenk çiçeklerden, arılar bal toplardı
Tavşanlar bir tümseğin kenarında hoplardı
Bulutlar parça parça bir açar bir kaplardı
Güneşin etrafını sarıp selam verdiler
Hoş kokulu çiçekler, kokular saçıyordu
Kimi gonca halinde kimi de açıyordu
Unutmuştum her şeyi vakitte geçiyordu
Anılar gönlüme taht kurup selam verdile
Hiç farkına varmadan ne kadar zaman kaldım
Çayır, çimen ormanı oturup seyre daldım
Unutulmaz bir anı, felekten bir gün çaldım
Ebedi belleğime girip selam verdiler
'Ne muhteşem bir gündü' diye geçmiş içimden
O gün ne hoş etmiştim mutluydum bu seçimden
Gözlerimden yaş aktı farkı yoktu sicimden
Mutluluk deryasına erip selam verdiler
Mikdat Bal
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Efsane 23. (davetsiz misafir)
İşte tam yatıyordum kapının zili çaldı
Selam verdi oturdu, videoyu aç dedi
Şu filime bakalım dün akşam yarım kaldı.
Hanıma çay yap dedim, o da saat kaç dedi
Seyredeceği filim hiç önemli değildi
Gecemi mahvetmeye bir bahane sayıldı
Geldi çaylar börekler, baş koltuğa yayıldı
Nasıl alırdın dedim, biraz şeker saç dedi
Çayı karıştırıyor, versen içer yalağı
Tövbe olsun bir daha eve koymam salağı
Arada konuşuyor bende değil kulağı
Ben izin yapamazken o bu sene hac dedi
Bir daha çay iç dedim, yok dedi kalkacakmış
Küllüğü istemişti sigara yakacakmış
Filim bitti gitmiyor, spora bakacakmış
Tekrar tekrar seyretti, yine bitsin maç dedi
Kendi yumuşaklığım değildi onun suçu
Artık sabır gerekmiş, kaymıştı ipin ucu
Sesli sesli konuşur, gecenin saat üçü
Hakem faul vermişti o ısrarla taç dedi
İn cin herkes uykuda hâlâ bağırıyordu
Sabah vakti girmişti horoz çağırıyordu
Dedi ki geldiğimde başım çok ağrıyordu
Şimdiyse kayıp oldu istemem ilaç dedi
Bu nasıl bir adamdı, beni mi kurban seçti!
Gecemi mahveyledi, oturdu yedi içti
Kayıp olmadı dedim, baş ağrın bana geçti
Dedi al benden bir hap, kalmıştı bir kaç dedi
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Efsane 24
Yaşarım yeni baştan eski hatıraları
Sezerek yazıyorum özüm anar arkadaş
Aradan bin yıl geçse unutmam oraları
Gezerek tozuyorum dizim kanar arkadaş
Başım döndüğü zaman düşünürüm çökerek
Yanarım için için göz yaşımı dökerek
Gurbet elde vatanın özlemini çekerek
Kızarak beziyorum gözüm pınar arkadaş
Hayalde dağlar güzel gerçekte koşulmuyor
Kangren oldu yarlar derindir deşilmiyor
Arap saçına dönen problemler aşılmıyor
Çözerek bozuyorum közüm yanar arkdaş
Gurbet, vatan yan yana Ferhatla Şirin olur
Yemyeşil dağlarımız meltemi serin olur
Göllerim, havuzlarım boyumca derin olur
Kazarak yüzüyorum yüzüm donar arkadaş
Gurbet ikiye katlar benim kaygılarımı
Memleket hep aklımda böler uykularımı
İçimden geçenleri, bütün duygularımı
Yazarak diziyorum sazım sunar arkadaş
Kavuşmayı dilerim çatmadan bana ölüm
Hem hava hem karadan sanki kapalı yolum
Dert deryası içinde bağlı ayağım kolum
Yüzerek sızıyorum hızım diner arkadaş
Özlüyorum, hayranım halkımın dehasına
Irgatlara giderdik herkesin sahasına
İnci gibi her şeyi anlatmak pahasına
Dizerek çiziyorum sözüm döner arkadaş
Özlem doldurdu benim benliğimi özümü
Geleceğim diyorum verdim size sözümü
Kara bahtım güldürmez bu dünyada yüzümü
Bezerek büzüyorum mazim fener arkadaş
Gerçek hayal karıştı gurbette dura dura
Yaylada inekleri ergen sürerdik kıra
Bazen çoban olurum davarı ardı sıra
Düzerek çözüyorum kozum hüner arkadaş
Kavalım var tazım var koyunlar girer yola
Komutları veririm koşturup sağa sola
Ne istirahat kalır, ne bir dakkalık mola
Üzerek eziyorum tazım bunar arkadaş
Der Mikdatî sadece çaresiz boyun eğer
Bütün bu yazdıklarım bir hayal imiş meğer
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Oturduğum koltuktan başım göklere değer
Azarak uzuyorum pozum çınar arkadaş
Not: Ayaklar dört kafiye üzerinden
Mikdat Bal
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Efsane -3. (Vampir)
Bir kabüstü, uyandım bin bir oldu
Kalsa idim zor da olsa çekerdim
Dün insandı bu gün bir vampir oldu
Salsa idim kör de olsa çekerdim
Kanım emip yalanırken dilini
Sinek sardı derisini kılını
Uzatmıştı bana kirli elini
Alsa idim hor da olsa çekerdim
Boğazımda dişlerinin çengeli
Gözü dönmüş tanımıyor engeli
Kibrit sordu yakacaktı mangalı
Bulsa idim nar da olsa çekerdim
Bir kustu ki bulandırdı içimi
Vahşiliğin en de iğrenç biçimi
Oracıkta avuçlayıp sacımı
Yolsa idim kır da olsa çekerdim
Çok çirkefti Allah ondan korusun
Dili sarkmış sam yelinde kurusun
Ömür boyu vefasızın borusun’
Çalsa idim sur da olsa çekerdim
Yoktan bilmez, işi gücü zor ile
Utanmıyor, tanışmamış ar ie
Kül olsaydım ateş ile nâr ile
Dolsa idim kor da olsa çekerdim
Alacaktı göz koymuştu serime
Hançer attı benim hassas yerime
Dişlerini geçirince derime
Dalsa idim hır da olsa çekerdim
Mikdatî der ölüyordum kanarken
Kütük gibi düştüm ulu çınarken
Cayır cayır gazabımdan yanarken
Gülse idim zor da olsa çekerdim
Mikdat Bal
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Efsane -4. (Karga)
Yolculuk esnasında gemim batmış deryada
Kurtarın, imdaaaaaat! diye, başlamıştım feryada
Gerçekti, uyanıktım, ne düşte, ne rüyada
Erenler apışırdı, bu hayra yorulmazdı
Delinin biri diye üstüne durulmazdı
Kulların kulluğunda bir karga sultan idi
Kılların bolluğunda, tek marka şaldan idi
Yolların solluğunda, ön arka baldan idi
Varanlar yapışırdı, suç nedir sorulmazdı
Ona mahkeme kurup kafası vurlumazdı
Ona yapışan onu severdi ölesiye
Yürekten gelen aşkla, kölesi olasıya
Mal kendine çekerdi, kendine gelesiye
Girenler tepişirdi, ölenler dirilmezdi
Yeri hemen dolardı emsali görülmezdi
Beni alıp çıktılar karganın karşısına
Kokusu benziyordu pırasa turşusuna
Dedi ki hoşgeldiniz köleler çarşısına
Görenler kıpışırdı üstelik yerilmezdi
Kargalar konuşunca, hiç cevap verilmezdi
Ağzımı açar açmaz, karga bana kaaak dedi
Dedi bu insanlara ne edersem hak dedi
Ülkemi gezip dolaş rahatına bak dedi
Varanlar öpüşürdü, misafir vurulmazdı
Şayet mukim kalsaydım geriye varılmazdı
Mikdatî der bu öygü bilindi yerilmedi
Yazdım üstü kapalı, sırrına erilmedi
Mutluluğa maddeyle ebedi varılmadı
Varanlar kopuşurdu oraya varılmazdı
Maddeye kul olanlar kefene sarılmazdı
Mikdat Bal
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Efsane -5. (Kedi)
Tatlı tatlı bakıyordu, gel dedi
Arkasında ne gizliydi, bilmedim
İthal ettim işte sana gül dedi
Markasında ne gizliydi, bilmedim
Lale sümbül Hollanda da çok dedi
Papatyada eski koku yok dedi
Beyaz gülü al yakana tak dedi
Sargısında ne gizliydi bilmedim
El uzattım almış idim gülünü
Ellerime değdirmişti elini
Titriyordu acımıştım hâlini
Korkusunda ne gizliydi, bilmedim
Öyle sevgi saçıyordu gözleri
Yüreğimde hâlâ kalmış izleri
Mest ederdi tatlı tatlı sözleri
Vurgusunda ne gizliydi, bilmedim
Yaşlarını kadre kadre dökerdi
Bir mıknatıs olmuş beni çekerdi
Yanık yanık şarkıları, şekerdi
Türküsünde ne gizliydi, bilmedim
Kurbanını seçebilen plancı
Konuşurken kızarmayan yalancı
Bana adam değil derdi falancı
Yergisinde ne gizliydi, bilmedim
Yemek yerken görmek lazım kör şeyi
Öğrenmeye çalışırdı her şeyi
Çok ustaca başarırdı zor şeyi
Sorgusunda ne gizliydi, bilmedim
Misli yoktur ne Çinde ne İranda
Tam yaklaşıp pençesini vuranda
İnfaz etti idam etti bir anda
Yargısında ne gizliydi, bilmedim
Saymak ile bitmez onun suçları
Şantaj ile istismardan güçleri
Maske düşmüş dağılmadı saçları
Örgüsünde ne gizliydi, bilmedim
Yoktan bilmez tarifsizdir gazabı
Zevk alıyor tattırırken azabı
İlaç diye göze döker kezzabı
Sirkesinde ne gizliydi, bilmedim
Mikdatî der çok mahirdir bu kedi
Bu dünyada senden başka yok dedi
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Benden önce avlarını hep yedi
Herkesinde ne gizliydi, bilmedim
Mikdat Bal
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Efsane -6. (Haramiler)
O gün sabah çok ergen, uzun yola koyuldum
Maksadım gün doğmadan mezilime varmaktı
Bir asa bir de heybem, hal böyleyken soyuldum
Yakayı ele vermem, hayduda yol sormaktı
Elimi ayağımı bağlayıp da dövdüler
Nerede altınların diye beni sövdüler
Bir şey bulamayınca yanlarından kovdular
Ama benim niyetim yanlarında durmaktı
Dediler ne istersin, dedim sizde kalayım
Size yardımım olur, hizmetçiniz olayım
Yorulduğunuz yerde yükünüzü alayım
Bir tek düşüncem vardı başlarını vurmaktı
“Bir eşek eksik imiş” deyip de gülüştüler
Reis ıslık çalmıştı, toplanıp buluştular
O gün çaldıklarını oturup bölüştüler
Şimdi de yüklerini bir eşeğe sarmaktı
Aniden reis beni yanına çağırmıştı
Bana bir tokat atmış çok feci ağırmıştı
“Burada mısın halâ”, çekişip bağırmıştı
Onun niyeti beni kaçmak için kurmaktı
Kaçacak mecal yoktu, her yer eşkıya dolu
Kimi yanıbaşımda, kimi kesmişti yolu
Yine de gözlerimle, aradım sağı solu
Birden attım kendimi, tek kurtuluş ırmaktı
Canımın korkusuyla, soğuk sulara daldım
Yolculuk kısa sürdü, sanki bir ömür kaldım
Kafamı çıkararak, uzun bir nefes aldım
Nefes aldıktan sonra tekrar suya girmekti
Baktım ki haramiler kaçışıp duruyorlar
Bir yandan dönüp dönüp kurtları vuruyorlar
Kurtlar sürüyle gelmiş havlayıp ürüyorlar
Hayretim haydutların kaçtığını görmekti
Bırakıp gitmişlerdi yüklerin yarısını
Altınlarla doldurdum bir kurdun derisini
Aldım alacağımı, gizlettim gerisini
Tek düşüncem her şeyi sahibine vermekti
Oturup da orada biraz kafa yordum ben
Çamurların içinde izlerini gördüm ben
Hiç acele etmeden o izleri sürdüm ben
Ahdim onları bulup başlarını kırmaktı
Gecenin yarısında inlerine ulaştım
Çıkışı var mı diye etrafında dolaştım
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Giriş çıkış tek kapı, bu hallerine şaştım
Tek kalan şey onların defterini dürmekti
Hassas bir durumdaydım acele etmeliydim
Hepsini aynı anda yok edip gitmeliydim
Cesaretin yanına zekamı katmalıydım
Sadece yapacağım biraz kafa yormaktı
Düşündüm ki onlara, bir kaç kapan kurarak
Nöbetçiyi öldürüp silahını alarak
Çalı çırpı toplayıp kapısını kırarak
Bir büyük ateş yakıp neticeye ermekti
Yangın çok büyük olup her tarafı sarınca
Zehir saçan dumanlar inlerine girince
Ölümden kurtulanlar dışarıya varınca
Taş kesildi vucudum tek oynayan parmaktı
Mikdatî der korkunçtu ama dayanıverdim
Attığımı vurarak kana boyanıverdim
Acı bir çığlık duydum birden uyanıverdim
Yolculukla hikayem, esneyip gerinmekti
Mikdat Bal
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Efsane -7
Dün gece uzaya uçup uzandım
Yıldızdan yıldıza gezdim dolaştım
Çok inciler derdim neler kazandım
Elimde kalemim yazdım dolaştım
Heceleri seçtim altın yerine,
Kafamı çok yordum daldım derine
Üşüdüm bir ara kaldım serine
Soğuğu sıcağı sezdim dolaştım
Bulutlar altımda denize döndü
Güneş tepemdeydi ateşi söndü
Hoş geldin demeye yanıma indi
Mutluluk içinde yüzdüm dolaştım
Oturttular beni tahtadan tahta
Zaten bu layıktı bu kara bahta
Padişah mıyım ben, değilim şah da
Boş yere kendimi üzdüm dolaştım
Genelde gecenin hoştu akışı
Olsaydı da biraz tahtın nakışı
Muhafızlar vardı sertti bakışı
Onlara birazcık kızdım dolaştım
Mikdatî der vardım Merih’e, Mars’a
Bana gösterildi gökte ne varsa
Hepsini unuttum biri sorarsa
Hepsini kafadan düzdüm dolaştım
Mikdat Bal
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Efsane -8. (Anka Kuşu)
<image src='http://www.hekimce.com/resimler/anka.jpg'width='296'
height='200'><br>
Kaf dağı ötesinden, bir garip anka kuşu
Devlere tutsak imiş, ismimi anıyordu
Yola koyulup aştım dere tepe yokuşu
Dağlar selama durdu, her biri tanıyordu
Bir dağın eteğinde yaşlı birini gördüm
Kemali edep ile ona bir selam verdim
Zümrüdü anka kuşu nerede diye sordum
Gülümsedi o beni, bir deli sanıyordu
Dedi bu yol tek gidiş, gitmek var gelmek yoktur
Yedi büyük vadi var, engelleri pek çoktur
Orada ki silahın ne kılıç ne de oktur
Oraya deli gider diyerek kınıyordu
Ne yiğitler ne canlar, nice civanlar geçti
Ne kadar kahramanlar, gittiğin yolu seçti
Hepsi taş toprak oldu, başlarına dert açtı
Dedikleri doğruymuş, sandım ki sınıyordu
Kuşların hükümdarı Simurg Anka isminde,
Her şeyi bilir imiş, güzellik var cisminde
Yüzü insana benzer, veya onun resminde
Bir bilgi Ağacı'nın dalına konuyordu..
Ona ulaşmak için ejderhalar yolunda
Devler nöbet bekliyor yolun sağı solunda
Dediklerimi dinle çok dikkatli bulun da
Anlattı hiç bıkmadan ne de usanıyordu
Karşına devler çıkar çoğu kötü niyetli,
Zalim tiplerdir bunlar hepsi güçlü kuvvetli
Akılla yenmen gerek, olmalı dirayetli
Bütün bildiklerini bedava sunuyordu
Bilgiler ışığında, kendime çok güvendim
Hep engelleri aştım devleri bir bir yendim
Sonunda anladım ki o anka kuşu bendim
Ateşler içndeydim her yanım yanıyordu
<embed src='http://www.herkul.org/kuranikerim/WMA/Ezan_Musikisi.wma'>
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Efsane -9. (Keçiler)
Bir gün dağın başında dolaşıp duruyordum
Keçileri kaybettim onları arıyordum
Bulmak umidi ile her yeri tarıyordum
Duman sardı sis çöktü gözlerim görmüyordu
Bir anda gök gürledi, ödüm koptu bayıldım
O gidiş gittim ardık, zaman sonra ayıldım
Görenler kaçtı benden korkak diye sayıldım
Onların kaçışına aklım hiç ermiyordu
Ama ben bu esnada keçilere ulaştım
Toplamayı unuttum keçilerle dolaştım
Kurtlar kapmak istedi onlar ile dalaştım
Baktım kurtlar susmuştu hiç biri ürmüyordu
İçlerinden irisi koştu geldi yanıma
Bana selam vermesi minnet oldu canıma
Halbuki biraz önce kast etmişti kanıma
Şaşırdım buna aklım bir anlam vermiyordu
Bende dehşet içinde konuştğunu gördüm
Bu konuşan sen misin, diye hayretle sordum
Bu asla olamazdı bunu rüyaya yordum
Heyhat ki gözlerime uyku da girmiyordu
Mümkün mü böyle bir şey hayalimi zorladım
Hoplayarak ayağa birden kalkıp fırladım
Ne oldu bana birden kafayı sıfırladım
Aklım izine çıktı hiç bir şey sormuyordu
Dedi ki beni dinle, gördüğün rüya değil
Bu alem başka alem bildiğin dünya değil
Gerçektir gördüklerin, düş değil hülya değil
Sözleri çoktu lakin aklımda durmuyordu
Dedi ki senden önce gelenler dönmediler
Yandılar cayır cayır, hala da sönmediler
Ama bildiğin türden ateşte yanmadılar
Gönül yakan bir ateş bacayı sarmıyordu
Burası gelenleri yellerinde savurdu
Öyle bir yakaladı çöllerinde kavurdu
Hepsi de senden güçlü birer birer devirdi
Gelenler kalıyordu geriye varmıyordu
Bir bilsen buralarda ne gönüller karardı
Gelenler keçi değil başka bir şey arardı
Kuru bir heves idi ne kârdı ne zarardı
Pişman olup hiç kimse başına vurmuyordu
İşte senin keçiler, önüne kat al da git
Ya bırak da yiyeyilim ya başına çal da git
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Burası yerin değil, sana layık yolda git
Bana şans tanıdılar, ebedi sürmüyordu
Çaresiz kabul ettim alarak keçileri
Sana yol gösterelim dediler geç ileri
Nasır tutmuş gönlüme gömerek acıları
Kimse yaralarımı bağlayıp sarmıyordu
Mikdatî der ki keşke kalabilsem orada
Yanmadan kavrulmadan olabilsem orada
Aradığım her neyse bulabilsem orada
Kimse böyle bir bolluk yoluma sermiyordu
Mikdat Bal
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Ego-sistem bozukluğu
Özü, gözü bozuk olursa biri
Sözü ona uyar, gerisi hava
Kaba olur, parçalar iri iri
Hep kendini duyar gerisi hava
Yazar çizer dostu üzer işi bu
Anlamadım, yahu nasıl kişi bu
Çocuk değil elli falan yaşı bu
Söyler, yayar, sayar, gerisi hava
Özelime yaz der özelmiş sanki
Yazdığı saçmalık güzelmiş sanki
Benim yazdıklarım gazelmiş sanki
Böyle gözden kayar, gerisi hava
Mikdat Bal
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Eğer seni dinlesinler istersen
Eğer seni dinlesinler istersen
Gafillerin aleyhine yaz da gör
Kalemini önlesinler istersen
Hainlerin oyununu sez de gör
Çiçekten yaz, böcekten yaz kuştan yaz
Hayalden yaz, gerçekten yaz, düşten yaz
Kafadan yaz, doludan yaz boştan yaz
Alanında zalimlerin gez de gör
O zalimi eğer sayıp sevmezsen
Mazlumları onlar ile dövmezsen
Yalakalık yapmayıp da övmezsen
Zulümlerden baskılardan bez de gör
Seni daha adam diye saymazlar
Ne dersen de bu gafletten aymazlar
Hiç bir yerde seni rahat koymazlar
Hiciv yazıp hallerine kız da gör
Açıklarsan yaptıkları vurgunu
En azından hakkedersin sürgünü
Sildirirler yasaklarlar yergini
Sen onların kuyusunu kaz da gör
Mikdat Bal
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Eğer sözüm biterse
Her an’ı’m şiir olur şiir bilir an’larım
Yazarak arıyorum bulunca duracağım
Taş atarım ha bire taş gelirse yanlarım
Çok başlar yarıyorum çok daha kıracağım
Kimi der ki dün yazdın yine bu gün başlama
Kendine bakar mısın, insanları haşlama
Biliyorum suçumu hoş değildir taşlama
Ben kendim görüyorum ne diye soracağım
Niçin ağaç devirip keser dereyí kunduz
Aklı kesmeyenlere neden her taraf dümdüz
Neden varım dünyada düşünüp gece gündüz
Kafamı yoruyorum daha da yoracağım
Ne eylesin Mikdatî söz oluyor ne derse
İşim bitmiştir benim eğer sözüm biterse
Durmadan yazacağım Allah izin ederse
Yolumda yürüyorum hedefe varacağım
Mikdat Bal
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Eğer utanmıyorsan
İnsanı insan yapan, çok incecik bir zardır
Ar perdesidir bu zar, bir çok insanda vardır
Haya, edep, utanma, genel anlamda ardır
İnsanı hayvanlardan ayıran ince hicap
'Eğer utanmıyorsan, dilediğin gibi yap'
Mikdat Bal
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Ehveni şer imiş
Her şey altüst oldu bozuldu düzen
Alçak üste geçti, üst alçak oldu
Makamlar değişti üzüldü üzen
Ayaklar baş oldu, baş bacak oldu
Deccal devri desek, Deccal nerede?
Birçok firavun var bu yer kürede!
Nemelâzım deriz her bir kerede!
Herkes çıkarına bakacak oldu
Dalkavuklar devri, dünyanın sonu!
Maddedir herkesin Kâbe’si, yönü
Müslüman’ız ama tuttuk masonu
O da dinimizi yıkacak oldu
Dilerken barışı selâmetleri
İşlerler her türlü melâmetleri
Gördük artık büyük alâmetleri
Başka ne kaldı ki çıkacak oldu?
Ya ağlar, ya sızlar, ya dövünürüz
Zalimi överiz, ya savunuruz
Ehveni şer imiş, der avunuruz
Bundan şerri olmaz olacak oldu
Mikdadi yakında bir duman gelir
Onun akabinde bir ferman gelir
El-İman gidince el aman gelir!
İnsanlar canından bıkacak oldu
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ekledik
Havanda su döve döve
Günümüze gün ekledik
Kendimizi öve öve
Ünümüze ün ekledik
Ben diyeyim lehçesini
Siz anlayın Türkçesini
Açtık dinler bahçesini
Dinimize din ekledik
Öz benlikte utanç varmış
Yüz dolarlık inanç varmış
Bezginlikle usanç varmış
Binimize bin ekledik
İt bayılır kemiklere
Bak şu gözü yumuklara
İltifat var yamuklara
Kinimize kin ekledik
Bizde meşhur olur züppe
Fistan giyer takar küpe
İstikamet artık AB
Yönümüze yön ekledik
Hain kin ve nefret saçtı
Bu millete savaş açtı
Ayıcıklar dağa kaçtı
İnimize in ekledik
Öyle pasif bir hal seçtik
Nemelazım deyip geçtik
Kendimize kefen biçtik
Sonumuza son ekledik
Mikdat Bal
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El salladım “hello” dedim olmadI
O kadar dalgındı selam almadı
El salladım “hello” dedim olmadı
Bil ki Türklüğünden eser kalmadı
Saç uzattı bıyık kesti, boyandı
İlk görüşte sandım o bir bayandı
Yanında bir köpek, gezdiriyordu
Ona oğlum deyip azdırıyordu
Geleni geçeni bezdiriyordu
Nasıhat edene karşı koyandı
İki hap uğruna insan soyandı
Burnu halkalıydı, boynunda tasma
Kollarında boncuk, görene yosma
Her tarafı döğme sanırsın basma
Döğmelerin çoğu yılan çıyandı
Evet yoldan çıkmış, hatta kayandı
Adı Mehmet imiş, poliste Leyla
Onlar dalga geçer böyle bir bayla
Hapse girip çıkar bir iki ayla
Gözetim altında günü sayandı
Ne bundan ders aldı ne de uyandı
Mikdat der gurbette, bu hale düştü
Kalbi ölmüş zaten kafası boştu
Nefsine kul oldu, peşinden koştu
Ne nasıhat alan ne de duyandı
Ödenek alıyor ona dayandı
Mikdat Bal
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El uzattın, gül uzattın İlhami Arslantaş’ın 'Güzel dost' şiirine nazire
Ne sen beni, ne ben seni tanırdım
El uzattın, gül uzattın can dostum
Bendenmişsin ben yabancı sanırdım
El uzattın, gül uzattın can dostum
Kişi bilmediği şeylerden kaçar
Hep bundandır, gönül yüksekten uçar
Bir tebessüm bahardır, güller açar
El uzattın, gül uzattın can dostum
Çıkarcılar dostlarını kayırdı
Seni benden, beni senden ayırdı
Senin bu çıkışın büyük hayırdı
El uzattın, gül uzattın can dostum
Çarpık idik, eğri idik düz olduk
Sen ben değil, o da değil, biz olduk
Dost olunca, örnek olduk, iz olduk
El uzattın, gül uzattın can dostum
Birdir bayrak, birdir bizim ülkemiz
Farketmez ki ayrı olsa bölgemiz
Sevgi, saygı, hoş görüdür ilkemiz
El uzattın, gül uzattın,can dostum
Bal der gönül, sevgi saygı dolunca
Dünya cennet olur dostluk olunca
Bende seni, seni bende bulunca
El uzattın, gül uzattın can dostum
Mikdat Bal
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Elem gördüm keder gördüm dert gördüm
Dövüştüm namertle kıran kırana
Pes etmiyor pes etmiyor ne çare
Mazlumun başına vuran vurana
Hissetmiyor hissetmiyor ne çare
Zalimler boş durmaz her gün azarlar
Firavun, Nemrutlar, Neron, Sezarlar
Sözüm ona aydın hissiz yazarlar
Ses etmiyor ses etmiyor ne çare
Milletin hakını varken yiyenler
Neme lazım deyip boş ver diyenler
Zillet giysisini, takıp giyenler
Has etmiyor has etmiyor ne çare
Elem gördüm keder gördüm dert gördüm
Korkak gördüm, namert gördüm, mert gördüm
Yürüyormuş sahada çok fert gördüm
Pas etmiyor pas etmiyor ne çare
Düzenbazlar son gaz gider firen yok
Tehlike var hiç bir yerde siren yok
Yanan yanmış dumanını gören yok
Sis etmiyor sis etmiyor ne çare
Mikdati der bu nasıl hal yerilmez?
Bir tiyatro gerçeklere erilmez
Ekonomi iyi derler, görülmez
Aksetmiyor, aksetmiyor ne çare
Mikdat Bal
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El-emân! , Allah'ım
El-emân! , diyerek yalvaran diller
Hulusi kalp ile yanan gönüller
Lütfü keremine, uzanan eller
Açmak istiyoruz affet Allah’ım!
Sana hicret eyle bizim gurbeti
Müslüman’ın âli olsun hürmeti
İnanıp da ab-ı hayat şerbeti
İçmek istiyoruz affet Allah’ım!
Dinlet bize senden gelen çağrıyı
Rehber almayalım eğri büğrüyü
İzan ver bilelim Hakkı, doğruyu
Seçmek istiyoruz affet Allah’ım!
Sevapla doldurup günlüğümüzü
Birlikte coşkuyla şenliğimizi
Yitirmekten kendi benliğimizi
Kaçmak istiyoruz affet Allah’ım!
Peygamber yolundan onun iziyle
Beytullah’ı görüp dünya gözüyle
Sırat köprüsünü şimşek hızıyla
Geçmek istiyoruz affet Allah’ım!
Ölene dek doğru yoldan giderek
Allah, Allah deyip yanıp tüterek
Zikir, fikir, tespih, tahlil ederek
Göçmek istiyoruz affet Allah’ım!
Senin kapın varılacak mercidir
Sana kulluk boynumuzun borcudur
Müsamaha kardeşliğin harcıdır
Saçmak istiyoruz affet Allah’ım!
Neslimizi hadim eyle sen dine
Akıl ver, izan ver dönsün kendine
Hidayet et sadık kalsın andına
Tutmak istiyoruz affet Allah’ım!
İstikbalden bilgimiz yok ne dünden
Hissedar et bizi ilmi ledün’den
Miskinlikten acizlikten hem kin’den
Kaçmak istiyoruz affet Allah’ım!
Düşmanları perişan et parala
Nimetleri fiddareyn’de sırala
Perdeleri ufkumuzdan arala
Uçmak istiyoruz affet Allah’ım!
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Ozan Mikdad
Mikdat Bal
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Elhamdülillâh
Besmele ederek emrine uydum
Hep hamdler sanadır, Elhamdülillâh
Allah’ın adıyla dedim okudum
Sen hidayet ettin, Elhamdülillâh
Salat selam olsun peygamberine
Ali ashabının hem her birine
İnandım kalbimle her haberine
Sen muvaffak ettin, Elhamdülillâh
Kur’anı indrip yolu nur ettin
Baskı yok, tebliğ var kulu hür ettin
Bu yol mü’minlerin yoludur dedin
Bize yol gösterdin, Elhamdülillâh
Bizi Muhammede ümmet eyledin
Yolunu bizlere sünnet eyledin
O yolun sonunu cennet eyledin
Doğru yola koydun, Elhamdülillâh
Dedin ki bu yola uyun, şaşmayın
Hudutlar koymuşum asla aşmayın
Aşarsanız sakın ye’se düşmeyin
Tövbe kapın açık, Elhamdülillâh
Bahşettin bizlere sayısız nimet
Kereminden verdin nice ganimet
Müslüman yarattın, seçilmiş ümmet
Ne büyük bir lütuf, Elhamdülillâh
Mikdatî der Rabbim şükürler sana
Her şey seni anar, zikirler sana
El açıp yalvarır fakirler sana
Sen boş çevirmezsin, Elhamdülillâh
Mikdat Bal
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Eli kalem tutan bir şeyler yazar
Eli kalem tutan bir şeyler yazar
Bir yapıt yaparsın dakka da bozar
İşi gücü budur azdıkça azar
Karşına geçerek hür’üm yazdım der
Türküm dersen buna ırkcılık diyor
Gavur’a, gavur de isyan ediyor
Kendi bir yol tuttu gitti, gidiyor
Üstelik sırıtıp YORUM yazdım der
KacıYORUM yazdığından anlamam
AcıYORUM taş atsa da yanlamam
UcuYORUM yere düşsem tınlamam
Sorarsan bu ne hâl, durum yazdım der
Onun için dünya güllük gülistan
Ne şiir beğenir ne de bir destan
Senin derdin varmış olsa da hastan
Senin her derdine kör’üm yazdım der
Mikdat der bu şiir özel değildir
Biraz ağır oldu güzel değildir
Yazılan her yazı gazel değildir
Sözde bir şey yapmış forum yazdım der
Mikdat Bal
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Eli kalem tutan buyursun!
<font face='black adder itc'' size='6' color=brown>E<font face='black adder itc''
size='4' color=black>li kalem tutan buyursun haydi!
Yazsın bildiğini geç kalmasın ha!
Görüşünü bize duyursun haydi!
Trafsızça yazsın öç olmasın ha!
Nutuk lazım değil gerçek yazılsın
Az olsun öz olsun hain üzülsün
Oynanan oyunlar artık bozulsun
Yazılarda kimse suç bulmasın ha!
Öfkene yenilip yayları gerip
İyi bilmediğin konuya girip
Satılmış kargaya kozunu verip
Hasımların senden güç almasın ha!
Kahpece vurulur polis de er de
Onların hakkını savunan nerde?
Şehitlerin kanı kalmasın yerde
Analar babalar saç yolmasın ha!
Birliğe ulaşan bir yol bulalım
Doğruya gerçeğe kalem çalalım
Artık bundan öte tedbir alalım
Taze, gonca güller hiç solmasın ha!
Mikdat Bal
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Elimizden vatan çıktı, çıkacak
Nasıl oldu, uzun zaman sabrettik
Elimizden vatan çıktı, çıkacak
Acep niye biz geçmişte harbettik
Her değeri biri yıktı, yıkacak
Çok hazindir milletimin dıramı
Baş kendimiz, Brüksel mi Ankara mı?
Sorup gardaş deşme benim yaramı
Çanımızı biri yaktı, yakacak
Deşme gardaş zaten yaram ağrıyor
Kıbrısımın derdi beni doğruyor
Biri halkı meydanlara çağrıyor
Korkum, kardeş kanı aktı, akacak
Yoğun bir çalışma var Ankarada
Yutturmuşlar bir çok şey bu arada
Ege sahanlığı, şimdi sırada
Ortak Pazar bize taktı, takacak
Der ki AB bulursa bahaneler
Ankara kriteriymiş, daha neler
Katledildi, töreler,ananeler
Millet aval aval baktı, bakacak
Sanki yeni bir manda kuruluyor
Çok acele karara varılıyor
Her mes’ele AB’ye soruluyor
Türk milleti bundan bıktı, bıkacak
Mikdat derki yazarım, gönlüm yara
Çok dertliyim efkarlıyım bu ara
Neden yazmaz, nerde şair şüara
Suskunlar canımı sıktı, sıkacak
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Elin yortusu
Dinin nedir?
-İslam,
Kitabın?
-Kur’an
Ya kıblen neresi?
-Kabedir kabe
Soruldukça herkes öyle der, her an
Öyle derken fikri AB’dir AB
Takım adam etmez, bakmam fulara
Çoğuna yakışmaz benzer yulara
Din değiştiren var bir kaç dolara
İtibar şimdilik cebedir cebe
Vakarla gururla gezemeyenler
Gizli emelleri sezemeyenler
Bu oyunu halâ çözemeyenler
Zeka derecesi bebedir bebe
Elin yortusunu seçtik habersiz
Beygir gibi şarap içtik habersiz
Hicri yeni yılı geçtik habersiz
Bu yalnız aysberg’den tepedir tepe
Dur durak bilmiyor kayarken küfre
Dışı maske içi boğulmuş zifre
Adı kısaltılmış harflerden şifre
Derneklerin çoğu şubedir şube
İkazdır sözlerim melamet değil
Yılana sarılmak selamet değil
Bu gidişat hayra alamet değil
Hristiyanlığa gebedir gebe
Haramla rüşvetle kaynar kazanlar
Herşeyinden olur sonra azanlar
Cehalet dizboyu, çoktur sazanlar
Misyonerler buna ebedir ebe
Emanet yükünü atıyoruz ha!
Borcun kamcısını tadıyoruz ha!
Parça parça yer yer satıyoruz ha!
Sanki toprağımız hibedir hibe
Der Mikdati yazdım ağlarken gözüm
Anayurttan uzak ben bir öksüzüm
Bana kızmayınız ikazdır sözüm
Hepsi kulağına küpedir küpe
Mikdat Bal
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Elinde bıcak satır
Elinde bıcak satır doğruyor kıtır kıtır
At, beygir, eşek katır, yedirir bazı kasap!
Köpek, domuz ve kedi bu millet neler yedi
Tonlarca murdar eti getirir bazı kasap!
Çalınıyor nettomuz kabul değil vetomuz
Ne domuzdur ne domuz bitirir bazı kasap!
Sakınınız ithalden yoksa gelir it halden
Haram geçer methalden dedirir bazı kasap!
Şaşarım övenini görmedim sevenini
Sürekli güvenini yitirir bazı kasap!
Mikdat Bal
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Elinden geleni yap
Elinden geleni yap da gerisi
Allah’a kalmıştır kafanı yorma
Sana bir şey kalkıp derse birisi
Dinle ama buna kafanı yorma
Çözüm önermezse bir daha sorma
Herkeste ağız var konuşur olan
Kimse hesap etmez doğru, ya yalan
Yürüyen gazette, bedava ilan
Çoğu dedikodu üstüne varma
İki yüzlülere hiç bir şey sorma
Ona sorulmadan girer araya
Tuz ile biberi eker yaraya
Nerde kavga varsa koşar oraya
Böylesi yüzsüzün yanında durma
O alçağın teki ismini sorma
Bir de ikide bir kalkar naz eder
Her söze her lafa itiraz eder
Kendini unutur ele va’z eder
Görmedim hayatta böyle bir yarma
Sahtekardan asla fikrini sorma
Mikdat der bu tipler her yerde vardır
Hoş görüleri kıt kalpleri dardır
Dedem derdi bunlar aslen “himardır”
Onlar anlamaz ki kırbacı vurma
Salıver peşinden kafanı yorma
Mikdat Bal
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Elíni, belini, dilini kolla
Uzatma..........harama............sakın...............elini
Harama..........yaklaşıp..........çözme.............belini
Sakın..............çözme.............bir de tut şu....dilini
Elini...............belini..............dilini...................kolla
Yüzler............kararanda........olur....................yüzün ak
Kararanda,.....çünkü..............senin................sözün Hak
Olur...............senin...............cismin, birde....özün pak
Yüzün ak.......sözün Hak......özün pak............olsun
Helal olan......yoldan.............kazan...............aşını
Yoldan...........çıkma..............terkeyleme.......işini
Kazan............terkeyleme......koru.................eşini
Aşını..............işini.................eşini..................kolla
Doğruluk........dışında..........BAL der.............her şey boş
Dışında..........kal şerrin.......yürü,...................Hakka koş
BAL der.........yürü...............Hakka, olsun.....gönlün hoş
Her şey boş....Hakka koş......gönlün hoş.....olsun
Mikdat Bal
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Eller bizi öldürüyor
Herkes çıkarı peşinde
Haller bizi öldürüyor
Canavarlar iş başına
Yollar bizi öldürüyor
Ayrımcılar kaymış yoldan
İçten, dıştan, sağdan, soldan
Hayasızca her bir koldan
Kollar bizi öldürüyor
Murdar dışı, murdar içi
Durum vahim gerçek acı
Devşirilmiş elin piçi
Döller bizi öldürüyor
Karşı çıkar ilkemize
Fesat eker bölgemize
Girer çıkar ülkemize
Eller bizi öldürüyor
Çıkarlar çölden, sazaktan
Biliyorlar her tuzaktan
Kumandalı ta uzaktan
Teller bizi öldürüyor
Saldırırlar hep zamansız
Kahpe dölü ne amansız
Satılmışlar bu imansız
Kullar bizi öldürüyor
Bu milletin yok mu başı?
Zehir oldu suyu aşı
Anaların kanlı yaşı
Seller bizi öldürüyor
Mikdat Bal
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Eller desin sen bir Türksün
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/05/www_antoloji_com_359505_942.MP3 '>
Ne Laz ne Kürt, ne Çerkezim
Ne sağ, ne sol ne merkezim
Herkes benim ben herkesim
Eller desin sen bir Türksün
Tüm şer güçler bizden ürksün
Güney kuzey batı doğu
Yok milletin azı çoğu
Bize ait varı yoğu
Eller desin sen bir Türksün
Tüm şer güçler bizden ürksün
Bayrağımız yurdumuz bir
Askerimiz ordumuz bir
Türkümüz bir Kürdümüz bir
Eller desin sen bir Türksün
Tüm şer güçler bizden ürksün
Gönlümüzde vatan yatar
Kalplerimiz hep bir atar
Sevgi taşır katar Katar
Eller desin sen bir Türksün
Tüm şer güçler bizden ürksün
Mutlulukla dolsun yürek
Çalışmalı kazma kürek
Bize bu yurt her an gerek
Eller desin sen bir Türksün
Tüm şer güçler bizden ürksün
Mikdat Bal
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Elleri ayna tuttuk
Elleri ayna tuttuk düzelttik kıyafeti
Sergileyip gösterdik incelik, zerafeti
Bu arada tabii güzellik, letafeti
Aça aça kaybettik hala da açıyoruz
Fareleri avlayan kara kedimiz vardı
Çalışkan bir millet’tik hareketimiz vardı
Azla da yetinirdik bereketimiz vardı
Saça saça kaybettik hala da saçıyoruz
Hiç ihtiyacı yokken komşu ne almış bakar
Eğer it almış ise o da eline takar
Aman ondan ne çıkar aman bundan ne çıkar
Geçe geçe kaybettik hala da geçiyoruz
Yıllar yılı devletten çalıp aşıranları
Halkını unutarak cüzdan şişirenleri
Başımıza her zaman boza pişirenleri
Seçe seçe kaybettik hala da seçiyoruz
Ağzımı açar açmaz derlerki kafan eski
Çöpler yüce dağ gibi zehir taşırken İSKİ
Sorumlular boğazda yudumladığı wiski
İçe içe kaybettik hala da içiyoruz
Borçlanıp sağa sola yiyoruz yarınlardan
Miras yedik yetmedi, çalmışız torunlardan
Beni aşar bana ne deyip de sorunlardan
Kaça kaça kaybettik hala da kaçıyoruz
Mikdat Bal
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Elli dörtte doğmuştum bu gün yaşım elli dört
Elli dörtte doğmuştum bu gün yaşım elli dört
Her günüme bin şükür, bundan sonrası kârdır
Kimi der defteri dür kimi der perdeyi ört
O da olur elbette bu dünya kime yârdir
Öyle kolay pes etmem yapacak çok şey vardır
Bu dünya baki değil elbet bir gün kayarım
Kış geldi diyenlere, mevsimleri sayarım
Allah öyle yarattı her koşula uyarım
İyimserlik ne güzel kötümser yürek dardır
Öyle kolay pes etmem yapacak çok şey vardır
Gezerim yavaş yavaş, yürüyüp koşamazsam
Bundan sonrası üzmez hızlı da yaşamazsam
Aldırmam bundan gayri yokuşu aşamazsam
Düzlerde dolaşırım dağların başı kardır
Öyle kolay pes etmem yapacak çok şey vardır
Mikdat Bal
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Elliden aşkınım, aşkın olamam
Sabahın köründe aklıma düştün
Bağların içinde yeşil bir yerde
Gözlerimi açtım anladım düştün
Sahnede canlandı ikinci perde
Seni göremedim daha bir yerde
Bağlarda hazan var yeşil bilirdim
Gözlerini ışıl ışıl bilirdim
Uyumayı mışıl mışıl bilirdim
Rüyan bile beni sokuyor derde
Seni göremedim başka bir yerde
Elliden aşkınım, aşkın olamam
Dönmeni umacak şaşkın olamam
Ben artık enkazım köşkün olamam
Ah derim vah derim gençliğim nerde
Seni göremedim olduğum yerde
Mikdat der gönül bu bazen dalıyor
Hatıralar bana hüzün salıyor
Bunlar gerçek değil düşte oluyor
Ne yazayım dedim ben bu seherde
Yazan bir şairim varım her yerde
Mikdat Bal
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Emek hırsızına ikaz
Eğer şiirlerimden bir ilham alıyorsan
Bundan memnun olurum, severim sevilirsin
Ama ileri gidip oradan çalıyorsan
Bundan nefret ederim, söverim sövülürsün
Sövmek yakışmaz dersen bir deliye bakarım
Kaz yolmanın yolu var ben bu işten çıkarım
Taştan taşa çalarak, canınıda yakarım
Seni rezil ederim, döverim dövülürsün
Açıktan, utanmadan çalınır mı bir emek
Bu yaptığın karganın yediklerini yemek
Hakında mubah olur veled-i zina demek
Bulunduğum her yerden, kovarım kovulursun
Şiire heveslenip canına kıymış isen
Hoşuna gitti diye nefsine uymuş isen
Sonradan onu geri yerine koymuş isen
Pişman olup dönersen överim övülürsün
Mikdat Bal
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Emek hırsızlarına (Hiciv)
Emek hiçe sayılıp, alenen çalınıyor!
Fertlerin sermayesi, elinden alınıyor!
Kanunlar var ve lakin çok kolay deliniyor!
Biri içeri tıkar, diğeri salıverir!
Piyasaya çıkmadan, korsan pazarı tutar!
Hem sahibinden önce, hem ondan da çok satar!
Girişimci mahvolur, iflas ederek batar!
Bu iş canını sıkar ortada kalıverir!
Başkasının emeği, hazır bir bilgi gibi,
Kopyalayıp yok eder, lanet bir silgi gibi!
İnternet aleminde dolaşır tilki gibi!
Ne var ne yok bir bakar, aniden dalıverir!
Hırsızlık devam eder, biz buna yol verince
Tarih olur, yok olur, bu bilince erince!
Korsan asla yok satmaz, müşteriyi görünce
Aramaya bir çıkar, mutlaka buluverir!
Bu nasıl bir anlayış kimse demez ki yeter!
Düpedüz hırsızlıktır, emekler olur heder
Sanki temsilci gibi, malları teşhir eder
Yeni etiket takar, vitrinler doluverir
Şair, yazar, sanatçı bizar olup bıkmıştır
Ürünü çalınarak, piyasaya çıkmıştır
Orjinal mi değil mi, gelen geçen bakmıştır
Canımızı bu yakar adalet ölüverir
Mikdati korsanları, insan diye ünlemez!
Kanunlar işlemez mi? neden bunu önlemez?
Caydırıcı tetbir var, ama yam yam dinlemez!
Ter kokar, irin kokar, korsanlar çalıverir!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Emir hasta, memur hasta!
Acemiler elindeyiz
Emir hasta memur hasta!
El alemin dilindeyiz
Emir hasta, memur hasta!
Teröristler canlar yakar
Bu ağalar neye bakar
Balık baştan böyle kokar
Emir hasta, memur hasta!
Üç beş çakal geçer dalga
Bizim beyler döner halk'a
Zincir koptu halka halka
Emir hasta, memur hasta!
Nerde akıl serinde mi?
Tüm uykular birİnde mi?
Gaflet desek yerinde mi
Emir hasta, memur hasta!
Ne dersen de aymıyorlar
Sağır mı ne duymuyorlar
Hala tavır koymuyorlar
Emir hasta, memur hasta!
Medya kurup oynatıyor
Paşam söyle oyna diyor
Kanımızı kaynatıyor
Emir hasta, memur hasta!
Mikdat Bal
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En büyük gurbet!
Ruha ferah veren günlere hasret
Sinede yalnızlık en büyük gurbet
Geçmiş zamanlara dünlere hasret
Yine de yalnızlık en büyük gurbet
Saniyede nice yerler aşarsın
Yüz binler içinde yalnız yaşarsın
İç dünyan sel olur çağlar taşarsın
Gene de yalnızlık en büyük gurbet
Gam kasavet keder ağırdır ama
Şu gurbet hayatta çığırdır ama
Gurbetçide yanan böğürdür ama
Bana da yalnızlık en büyük gurbet
Böyle bir gurbete stres diyorlar
Kapalı kutuya adres diyorlar
Kimileri altın kafes diyorlar
Ona da yalnızlık en büyük gurbet
En uzak ülkede olabilirsin
Eşten dosttan uzak kalabilirsin
Hepsini gönlünde bulabilrsin
Sana da yalnızlık en büyük gurbet
İnanan kendini Allah’a adar
Gönlüne bir ışık bir de dost katar
Hiç yalnız kalır mı mutluluk tadar
Mana’da yalnızlık en büyük gurbet
Der Mikdati aklı etsem vikaye
Amaç gurbet değil yaşammış gaye
Almancı yabancı bunlar hikaye
Çin’e de yalnızlık en büyük gurbet
Mikdat Bal
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En büyük nimet sudur
En büyük nimet sudur hava olmazsa olmaz
Su dünyanın göz yaşı, sürekli ağlayandır
Gidip gezip dolaşır hava olmazsa gelmez
Dağlardan aşa aşa sel olup çığlayandır
Hayat onda başladı onunla devam eder
Cevheri mücizedir, ne tükenir ne biter
Damarlarda kan gibi bir gelir bir de gider
Semadan düşe düşe akan bir çağlayandır
Halden hale bürünür, bulut olur kar olur
Her yere ulaşarak her canlıya yar olur
Bütün canlı mahlükat onun ile var olur
Ağaca kurta kuşa hayatı sağlayandır
Su yağmurdur su arktır, su deredir su göldür
Onun olmadığı yer yaşanılmaz bir çöldür
Su rızıktır su aştır, su deryadır su yoldur
Dünyayı birbirine böylece bağlayandır
Mikdat Bal
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En güzel şekilde yaratılmışken
En güzel şekilde yaratılmışken
Esfel-i safilin olmak ne acı!
Kuru bir balcıktan varedilmişken
Gururla, kibirle dolmak ne acı
Tehlike içinde, dikkatli bakın!
Uyan gafil insan, nefsinden sakın
Özü nardır onun şerre çok yakın
Onun tesirinde kalmak ne acı!
Mikdat Bal
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En ufak sarsıntıda
En ufak sarsıntıda CAM gibi kırılan dost!
Her hava şartlarında ÇAM gibi direnen ol!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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engelliler-haftasi
Engelliyi acımak, güzel bir şeydir fakat
Bu duyguyla yaklaşmak sakattan daha sakat
Her canda her insanda, mutlaka var bir takat
Herkesin yapacağı bir iş var bu dünyada
En büyük engelleri, insanların bakışı
Onların arasına çok zor olur çıkışı
Başlar engellilerin, bu hayattan bıkışı
Bilinçsiz bir ön yargı, görüş var bu dünyada
Herkes sakat değilken, aniden olabilir
Alem süprizle dolu bir derde kalabilir
Kolu bacağı gider göz nuru solabilir
Hal böyleyken ne bicim duruş var bu dünyada
Uzaydan gelmiş gibi, hayretle bakılırlar
Engelliler üzülür, utanıp sıkılırlar
Yıl üçyüz altmış beş gün, itilip kakılırlar
Yalnız özel günlerde yarış var bu dünyada
Duygulanmak güzel şey, çözüm serde olmalı
Bizimle aynı işte aynı yerde olmalı
Kör, sağır, topal, çolak her bir derde olmalı
Eğer caht edeilirse barış var bu dünyada
Dünya egelle dolu beraber aşmalıyız
İnsanız bir birine yardıma koşmalıyız
Yapılacak işlerin peşine düşmeliyiz
Bu iş için çanları vuruş var bu dünyada
Mikdat Bal
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Enginlerden düştüm kaçamıyorum
Konuyu kapatıp, son vermiş idin
Iğneli sözlerle sen yermiş idin
Beni bir kalemde bitirmiş idin
Kanadım kırılmış, uçamıyorum
Enginlerden düştüm kaçamıyorum
Yıkılan dünyamda enkaza döndüm
Dünyana sığmazken en aza döndüm
Her şey gerçek iken bir naza döndüm
Keder doldum neşe saçamıyorum
Düştüğüm yerdeyim kaçamıyorum
Sevgi bitmez ama gönül kırıldı
Beyin kanaması basit görüldü
Sevenler üstelik bana darıldı
Kollarım kırıldı açamıyorum
Yaya değil, artık kaçamıyorum
Mikdat Bal
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Er geç çalınacak, türkümüz bizim
Şu kara bulutlar çekip gidecek
Er geç çalınacak, türkümüz bizim
Şu gaflet delalet bir gün bitecek
İtibar görecek şarkımız bizim
Türkiye Türk’ündür Türk’ün kalacak
Senin şarkın, senin türkün çalacak
Kültür istilası, mağlüp olacak
Kendine dönecek ırkımız bizim
Şimdilik çaylaklar devran sürsünler
Ses etmeyiz diye hayal kursunlar
Bu büyük yıkımı hafif görsünler
Çok çetin olacak sorgumuz bizim
Ne uşak, ne maşa, ne aletiz biz
Asla parçalanmaz, tek devletiz biz
Yediden yetmişe, bir milletiz biz
Irkçılığı rettir, görgümüz bizim
Türkiye Türk’ündür var mı itiraz!
Kardeşlerimiz Kürt, Gürcü, Çerkez, laz
Bu vatan bizimdir, parçalanamaz
Bundan zaten yoktur, korkumuz bizim
Mikdatî bekleyin rahmet yağacak
Alçakları çukurunda boğacak
Allah’ın izniyle güneş doğacak
Güney, kuzey, batı, şark’ımız bizim
Mikdat Bal
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Eremedim Yâr
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/52/www_antoloji_com_523852_197.MP3'>
Bu aşkı mukaddes bilirsin diye
Unuttun sanarak yeremedim yâr
Gelmedin, beklerdim gelirsin diye
Ben buna bir anlam veremedim yâr
Bu gece yıldızlar akarcasına
Herbiri bağrımı yakarcasına
Bekledim, yoluna bakarcasına
İçlerinde seni göremedim yâr
Ay mısın güneş mi zuhal misin sen
Gerçek mi, hayal mi muhal misin sen
Ezelden ebede bu hal misin sen
Ulaşıp da sana eremedim yâr
Uzay boşluğuna daldı gözlerim
Umutla yollarda kaldı gözlerim
Yine hüzün, yine doldu gözlerim
İzini bulup da süremedim yâr
Yemedim içmedim peşinden koştum
Yıldızdan yıldıza semayı aştım
Seninle çağladım seninle coştum
O cennet bağına giremedim yâr
Mikdat Bal
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Erkan Ocaklı'nın anısına
Kaybetti Karadeniz Erkan Ocaklısını
Görmedi bu güne dek ondan sıcaklısını
Karadenizin sesi herkesin bir kimsesi
Gariplerin sözcüsü sevenlerin nefesi
Daha genç yaşındayken gurbet ele sürüldü
Bir Emine var idi ona candan vuruldu
Ağladı inim inim gurbette duramadı
Dünyası zindan oldu bir volta vuramadı
Memleketi özledi Trabzona ağıt yazdı
Kazaları on tane deyip canını üzdü
Ah Erkanım biz senin Hakkını veremedik
Layık olduğun yerde ne yazık göremedik
Seninle açılmıştı dünyaya Karadeniz
Meyvalarını verdi tükenmez iradeniz
Sen Halkın nazarında bir tanesin bir tane
Senin eserlerini dinleriz tane tane
Güle güle duayen seninle var olmuşuz
Gözün açık gitmesin biz sana yar olmuşuz
<image src='http://i38.tinypic.com/sfxt0p.jpg'>
ERKAN OCAKLI SON RESMİ ve SON ESERİ
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/26/www_antoloji_com_1064126_490.MP3'>
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Erkeğin de MOLOZ'u var
Çok uzadı bu zırıltı
Bazısının garazı var
Yükselince bir gürltü
Yüzde doksan arazi var
Yürü bana gayda çalma
Becerirsen altta kalma
Erkeksen kılıbık olma
Kaynanın marazı var
Öyle ani atak değil
Oklavadır budak değil
Kiraz yalnız dudak değil
İzmirin de Kirazı var
Hiç kimseden yok kızdığım
Bir kokudur bu sezdiğim
İlgilerse ne yazdığım
Bunun daha talazı var
Efti püftü bu kül yutmak
Varmı böyle caka satmak
Delilik bu atıp tutmak
Her insanda birazı var
Hep erkekler kazak değil
Kılıbıklk uzak değil
Demogaji, tuzak değil
Kadınında horozu var
Hep bundandır sus dediğim
Müşterektir his dediğim
Yani demek istediğim
Erkeğinde molozu var
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Erol Duran'ın Türban Modası şiirine atfen
Modaya uyan kim, bu ne biçim söz?
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Modayı önemser donsuz ya dansöz
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Kızların hakkını yersin arkadaş
Ayetten bahsettin bildiğin neki
Nasıl ahkam keser cahilin teki
Bilmiyorsan matem gayen ne peki
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Bu sahada bil ki körsün arkadaş
Başkaları vermiş turban adını
Yıllarca ezenler vardır kadını
Çok iyi bilirsin sen de bu dini
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Bu baskılar sona ersin arkadaş
Bu halinle söyle kime ulaksın
Acı feryatlara sağır kulaksın
Bilirim ne ahmak ne de salaksın
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Allah layıkını versin arkadaş
Setri avret gerek namaza bile
Yeter hanımların çektiği çile
Senin bu yazında barizdir hile
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Fikrinde elbette hürsün arkadaş
Ilımlı islâmı kim etti icat
İki yüzlülükte olur mu necat
Yolumuz bellidir buna yok hacet
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Sahtekar ateşe girsin arkadaş
Turban değil maksat baş örtüsüdür
Kızların ne aşkı ne dürtüsüdür
Bunlar cahillerin lakırtısıdır
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Velev onlar turban bürsün arkadaş
Der misin onları ağlatan kimdir
Gözlerinden yaşı çağlatan kimdir
Onlara karalar bağlatan kimdir
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
Yüce Allah bunu sorsun arkadaş
Der Mikdati uyan ölürsün bir gün
Sözlerine pişman olursun bir gün
Mezarda çaresiz kalırsın bir gün
Hem acı hem bacı dersin arkadaş
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Elin vicdanına korsun arkadaş
Mikdat Bal
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Esas vuruş
Yine şehit verdik içimiz yandı
Dur deyin ne olur, ne olur paşam
Param parça olmuş her yeri kandı
Nur deyin ne olur, ne olur paşam
Sonları çok feci aymaz hainler
Kan gövdeyi aştı doymaz hainler
Söylediniz ancak duymaz hainler
Gür deyin ne olur, ne olur paşam
Bu canavarların boyu devrilsin
Kılıç kından çıksın ucu sivrilsin
Tanklar inlerine doğru çevrilsin
Sür deyin ne olur, ne olur paşam
İşe girişmeli Apo’yu asıp
Eniklerinin de inini basıp
Teröre geçit yok, yolunu kesip
Sur deyin ne olur, ne olur paşam
Peşlerine düşüp asla durmadan
İşi bitirilsin bize varmadan
Görüldüğü yerde isim sormadan
Vur deyin ne olur, ne olur paşam
Mikdat Bal
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Eski bir dost
Kocaman bir uzay mekiği gibi
Tavan dönüyordu, marstan inercesine
Gözlerim fıltır fıltır
Yüreğim tir tir
telefon
Zırr zırr zırrr –
Alo?
Alooo!
Arayan eski bir dost
antika denecek kadar
Mikdat Bal
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Eski bir Fotoğraf!
Ölüyü çıkarıp asan zihniyet!
Mezarı da rahat bırakmadılar?
Hocaları asıp kesen zihniyet
Yazarı da rahat bırakmadılar?
Şapka zulmü görmüş millet bir dönem
Dipçikle dövülmüş hicaplı ninem
Çarşıya girmeye korkardı annem
Pazarı da rahat bırakmadılar?
Üzerine benzin mazot döküldü
Milyonlarca kitap nasıl yakıldı!
Hepsi yasaklandı hepsi yok oldu
Hazırı da rahat bırakmadılar?
Hele müfettişler geldiği zaman
Jandarmanın halkı vuruşu yaman
Vergiden bu millet derdi el aman
Bizarı da rahat bırakmadılar?
Köylü çok fakirdi zayıf ve naçiz
Hal böyleyken devlet ederdi taciz
Vergi borcun mu var al sana haciz
Hızarı da rahat bırakmadılar?
İneği alınmış dedem çok üzgün
Düşünüp dururken halinden bezgin
Dayak yemiş çünkü bakmıştı kızgın
Nazarı da rahat bırakmadılar?
Der Mikdadi yalnız yakıp yıkmışlar
Milleti tepeden süzüp bakmışlar
Gerekçe savaştan yeni çıkmışlar
Hazarı da rahat bırakmadılar?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Eskiden memlekette
Eskiden memlekette rahat nedir bilmezdik
Öyle de olmasaydı şu gurbete gelmezdik
Keşke gelmese idik açlıktan da ölmezdik!
Lahana, turşu, çorba unumuz mısır idi
Tarladan çıkan mısır altı ay yetmez idi
Kışın odun biterdi bacamız tütmez idi
Dinlenmeyi bilmezdik işimiz bitmez idi
Ellerimiz yaralı ayaklar nasır idi
Güneşli havalarda çıkar idik kabana
Hiç aklımdan geçmezdi gideceğim yabana
Yaylada inekleri gönderirdik çobana
Süt verenler damızlık kurbanlar kısır idi
Kardeşler sıra ile bekler idi davarı
Yazın çıvıl çıvıldı köyümüzün civarı
Tezekle sıvalardık kış gelince duvarı
Yorgan bin bir yamalı yatak da hasır idi
Birliktik asla yere gelmez idi sırtımız
Biri dara düşünce koşardı her ferdimiz
Vakit nakit değildi yoktu öyle derdimiz
Aylar yıl kadar uzun, seneler asır idi
Der Mikdadî gurbette geçiyor çağlarımız
Bir hortlağa dönüştü burdaki sağlarımız
Gözden ırak kalınca kesildi bağlarımız
Memleketi unutmak en büyük kusur idi
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Eskiden memlekette (nostaljí)
Eskiden memlekette rahat nedir bilmezdik
Öyle de olmasaydı şu gurbete gelmezdik
Keşke gelmese idik açlıktan da ölmezdik!
Lahana, turşu, çorba unumuz mısır idi
Tarladan çıkan mısır altı ay yetmez idi
Kışın odun biterdi bacamız tütmez idi
Dinlenmeyi bilmezdik işimiz bitmez idi
Ellerimiz yaralı ayaklar nasır idi
Güneşli havalarda çıkar idik kabana
Hiç aklımdan geçmezdi gideceğim yabana
Yaylada inekleri gönderirdik çobana
Süt verenler damızlık kurbanlar kısır idi
Kardeşler sıra ile bekler idi davarı
Yazın çıvıl çıvıldı köyümüzün civarı
Tezekle sıvalardık kış gelince duvarı
Yorgan bin bir yamalı yatak da hasır idi
Birliktik asla yere gelmez idi sırtımız
Biri dara düşünce koşardı her ferdimiz
Vakit nakit değildi yoktu öyle derdimiz
Aylar yıl kadar uzun, seneler asır idi
Der Mikdatî gurbette geçiyor çağlarımız
Bir hortlağa dönüştü burdaki sağlarımız
Gözden ırak kalınca kesildi bağlarımız
Memleketi unutmak en büyük kusur idi
Mikdat Bal
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Eskiden yer yüzünde insanlar yaşıyormuş
Eskiden yer yüzünde insanlar yaşıyormuş
Vicdan denen bir cevher gönülde taşıyormuş
Yüzleri pırıl pırıl gözleri ışıyormuş
Fosiller haricinde onlardan iz kalmadı
Öyle diyor kazılar kitapları da varmış
Tatlı dille konuşan hitapları da varmış
Utanma duyguları hicapları da varmış
Görünenler maskedir gerçek bir yüz kalmadı
Kan damlar tırnakları yamyam ruhlu kasaplar
Mizan bozuk olunca yanlış olur hesaplar
Dedikodu, kılükal bozuluyor asaplar
Tartışma, kavga niza tatlı bir söz kalmadı
Allah korkusu kalkmış kul kula tapar olmuş
Eziyete uğrayan kötülük yapar olmuş
Çıkar için imandan islamdan kopar olmuş
Sağır, dilsiz kör olmuş görecek göz kalmadı
Vahşet, dehşet, katliam insanlık hitam buldu
Evlere ateş yağdı masum bebekler öldü
Yaşanacak yer değil dünya cehennem oldu
Mutluluktan eser yok hayatta haz kalmadı
Der Mikdati okuyun insanlık öyküsünü
İnanmıyor kaybetti hukuka saygısını
Tanımıyor bilmiyor merhamet duygusunu
Kalıp insana benzer içinde öz kalmadı
Mikdat Bal
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Eskidi demokrasi
Günümüzün fıkrası
Eskidi demokrasi
Dürülmüştür hırkası
Çoktur bunun kanıtı
Şaşırıp durursunuz
Dağılıp yürürsünüz
Müzede görürsünüz
Bu eskiyen anıtı
Duyan koşup geliyor
Parmaklıyor elliyor
Gerçi herkes biliyor
Bütün dünya tanıdı
Bir emekler bir gezer
Şahitler bundan bezer
Kim ne anlar, ne sezer!
Kimde bunun yanıtı?
Mikdat Bal
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Eskilerden bir kesit (karadeniz)
Herkesun işi vardi kimi tarlaya idı
Tarla deduğun yerun altı taş kaya idi
Aşağa meylederdi toprağı kayayidi
Gelup kızlar gelinler sebete koyayidi
Yokuşe taşirlerdi hepisi yayayidi
Yorulmak bilmezlerdi kanlari kaynayidi
Yemek yenmeden önce kalkupta oynayidi
Bir taraftan yemekler kazanda kaynayidi
Bunlara yemek veren eyi kaynanayidi
Erkekler bir tarafta kızlar bir yanayidi
Gençler siz bilmezsunuz ayri bir dünya idi
Ah kidi eski günler onlar bir rüyayidi
____________________________
Herkeste elbirluği tarlalar bellenurdi
Tarlalar biter bitmez komlar da şenlenurdi
Komlarda on onbeş gün inekler dinlenurdi
Gençler inek beklerken birleşup eğlenurdi
Bir çoği sevdasini komlarda beğenurdi
Dedikodi başlardi insanlar dillenurdi
Kimi dalga geçerdi kimide evlenurdi
Fakiri alan olmaz aşkı alevlenurdi
Kimi kız kaçırırdı kendine güvenurdi
Arayı bulmak içun biri görevlenurdi
Ah gidi eski günler gene akluma vurdi
Ey gençler bilmezsunuz gözlerum neler gördi
_____________________________
Yayla içun insanlar yollara düzulurdi
Bu arada tarlalar ekilup kazilurdi
Yaylaya gidemeyen buna çok üzülurdi
Yayla çimenlerinde ne güzel gezilurdi
Su kesup göl yaparduk siçakta yuzulurdi
Çoğu zaman yağardı bulutlar süzülurdi
Hava iyi giderken aniden bozilurdi
Çobanlar bağrurdi inekler çözülurdi
İneklerun peşinde türkiler düzülurdi
Yaylanun yollarında ne destan yazilurdi
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Bu yazılan destanda garipluk sezilurdi
Okuyan dinleyenun yureği ezilurdi
_____________________________
İş bitmezdi herkesun yapaçaği iş vardi
Herkes vakti gelince gerekeni yapardi
Hava duman sarınca bir gürulti kopardi
çoluk çocuk koşardi dışarlarda ot vardi
Bir avuçmuş farketmez maksat onu kurtardi
İş birinin değilmiş herkes bir el tutardi
Herkes ne bulduğuni tavanlara atardi
Kendi ihtiyacina ne verur ne satardi
Az çok kimse üzülmez der nasip bu kadardi
Hayat şartları böyle ne genişti ne dardi
Fakirlerun elinden mali olan tutardi
Sonra ne oldi oldi hırs tamah bizi sardi
Memleket terkedildi çoği gurbete vardi
Gerisi size malüm hikayem bu kadardi
Mikdat Bal
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Esma'ül-Hüsna
Allah vardır birdir O, ortağı, benzeri yok
Her şeyi yaratan O, bize nimetleri çok
Odur bizi dirilten, Odur bizi öldüren
Odur bizi ağlatan, Odur bizi güldüren
Rızkımızı veren O, Odur bizi besleyen
Hidayet eden Odur, Odur bizi sesleyen
Dilediğini aziz ederek yücelten O
Dilediğini zelil ederek küçülten O
Geceyi yaratan O gündüzü yaratan O
Her şeyi aydınlatan her şeyi karatan O
O ezeldir, evveldir, O ebettir, ahirdir
Aşikardır, gizlidir, hem batın hem zahirdir
O Alimdir Habirdir, her şeyi bilen Odur
Kaderi O yazmıştır, ekleyen silen Odur
Kafir mü’min demeden, her cana rızık veren
RAHMAN sıfatı ile, rahmetini gönderen
RAHİM dir, mü’minleri, mağfiret eden Odur
MELİK tir, alemlere, yanlız hukmeden Odur
KUDDÜS dür, O her şeyden münezzehtir uzaktır
SELAM dır, selameti, bütün mahluka Haktır
MÜ’MİN dir, gönüllere imanı indiren O
Her kulunu kayıran, derdini dindiren O
MUHEYMİN dir, gözetip,her şeyi koruyan O
AZİZ dir, gücü sonsuz, besleyip doyuran O
CEBBAR dır, dilediği her şeyi yaptıran O
MÜTEKEBBİR, yücedir, kendine taptıran O
HALİK tır, mahlukatı ol emriyle var etti
BâRİ dir, denge kurdu, her şeyi karar etti
MUSAVVİR dir, her şeye ayrı bir şekil verdi
Hayvanata iç güdü. insana akıl verdi
GAFFAR dır, kullarına mağfireti pek çoktur
KAHHAR dır, azabına karşı çıkacak yoktur
VEHHAB dır, bahşeden o, sayısız nimetleri
REZZAK tır, besleyen O sayısız ümmetleri
FETTAH tır, müşkülleri zorlukları açan O
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En büyük elemlere, rahmetini saçan O
ALİM dir, O her şeyi her şeyiyle bilendir
KABID dır, O zengini fakir yapabilendir
BASIT tır, genişleten, kulu zengin eden O
HâFİD dir, alçaltan O, RAFİ dir yükselten O
MUİZZ, izzet veren O, MÜZİLL, zillet veren O
SEMİ dir, duyan Odur, hem BASİR dir gören O
HAKEM dir, O hükmünü, yerine getirendir
ADİL dir, adaletle, O hükmünü verendir
LâTİF tir, lütfeden O, HABİR dir haberdardır
O her şeyi biliyor, gizli ya aşikardır
HALİM dir, hilmi çoktur, AZİM azametlidir
ĞAFÜR dur, çok affeder, kula mağfiretlidir
ŞEKÜR dür, şükredene, daha çok ihsan eder
Her hale şükredenin işini asan eder
ALİYY dir, pek yüksektir, her şeyin üstündedir
KEBİR dir, pek büyüktür, her şeyin fevkındedir
HAFİZ dir, O her şeyi, koruyan kayırandır
MUKİT tir, her mahlukun rızkını ayırandır
HASİB dir, hatasızdır hesabında yanılmaz
CELİL dir, Celle şanuh, hiç bir mekana sığmaz
KERİM dir, keremi bol, RAKİB dir gözetler O
MÜCİB dir, düalara, hem icabet eder O
VASİ’ dir, çok geniştir, müsaadekârdır O
HAKİM dir, her işinde çok hikmeti vardır O
VEDÜD dür, hem sevilen, hem de sevdiren Odur
Muhammed Mustafayı bize övdüren Odur
MECİD dir, şanı yüce, BAİS tir diriltendir
ŞEHİD dir, her olayı görüp te bildirendir
HAKK tır, O bir gerçektir, ezeli ve ebedi
VEKİL dir, kullarına her kim tevekkül etti
KAVİ dir, pek güçlüdür, METİN dir pek sağlamdır
VELİYY dir, kullarına, en iyi dost olandır
HAMİD dir, hamdolunan, senayla öğülendir
EL-MUHSİ, O her şeyin sayısını bilendir
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MUBDİ, mahlükatını yoktan var eden Odur
Örneksiz bir şekilde, Kün’le yaratan Odur
MUİD, tekrar yaratan, MUHYİ can, ruh verendir
EL-MUMİT, her canlıyı, hikmetle öldürendir
EL-HAYY, kendi yaşıyor, mahluku yaşatıyor
EL-KAYYUM, yeri göğü, tutuyor kuşatıyor
EL-VACİD, ne isterse, anında onu bulur
EL-MACİD, kullarına, hesapsız lüyfu olur
VAHİD, yoktur benzeri, tektir ortağı yoktur
SAMED, O tek mercidir, ihsanı boldur, çoktur
KADİR dir, O her şeye gücü yeter, MUKTEDİR
Her zalimi yok eden, nihayetsiz güçtedir
MUKADDİM dir, dilerse bir şeyi öne alan
MUAHHİR dir, tehire gücü yetkisi olan
EVVEL dir, başlangıcı yoktur ilktir, ezeldir
AHİR dir, sonu yoktur bu Allah’a özeldir
ZAHİR dir, gören gözler, Onu her yerde görür
BATIN dır, O gizlidir, kalbe gönüle sürur
VALİ dir, alemleri, tek başına yönetir
EL-MÜTEALİ dir O, O herşeyden yücedir
EL-BERR dir, kullarına her şeyi bahşedendir,
ET-TEVVAB, tövbe eden kulunu affedendir
MÜNTEKİM dir, zalimden intikamları alan
AFÜVV dür, çok affeden, bağışlaması olan
RAÜF tür, kullarına kolaylık, ihsan eder
Kerem ve re'fetiyle, işleri asan eder
O tek MALİKÜ’L MÜLK tür, her şey onun mülküdür
Mülk onun varlık onun alemlerin ilkidir
ZÜ’L-CELAL-İ VE’L-İKRAM, fazlı keremi çoktur
MUKSİT tir her işinde tesadüfe yer yoktur
EL-CAMİ, toplayandır, toplar neyi dilerse
ĞANİYYdir, çok zengindir bitmez ne kadar verse
EL-MUĞNİ, zengin eder dilediği kimseyi
EL-MANİ, engelleyen istediği her şeyi
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DARR dır, elem verici şeyleri yaratan O
Bunlar bir imtihandır, çareyi aratan O
NAFİ dir, her menfaat verenleri yarattı
EN-NUR dur, gönülleri, semaları nur etti
EL-Hâdi, doğru yola kullarını iletir
BEDİ dir, yaratandır “ol” demesi iledir
BAKİ dir, varlığının sonu yoktur mülk Onun
VARİS tir, her şey onun, son da Onun ilk Onun
REŞİD, hikmet sahibi, ezeli takdir ile
SABÜR, çok sabırlıdır, en yüce sabır ile
Mikdat Bal
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Eşitliği yakalamış ne mutlu!
Sis çöktü yurduma hem kara kara
Başımız dertlidir gönlümüz yara
Memuru işçisi fakir fukara
Eşitliği yakalamış ne mutlu!
İşsizleri kimse hesaba koymaz
Bağırır çağırır, hiç kimse duymaz
Çalışan çalışır midesi doymaz
İşi varmış çalışıyor ne mutlu!
Herkes dönmüş yaşamanın derdine
Kimse bakmaz yiğitine mertine
Milli gelir ülkenin her ferdine
Sözde üç bin dolar olmuş ne mutlu!
Mikdat Bal der ne söylesem kâr etmez
Bizi böyle yönetenler ar etmez
Değerleri bence bir dolar etmez
Ne mutlu Türk’üm diyene, ne mutlu
Gelecekten umutluyum umutlu
Mikdat Bal
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Eşkıyalar kol geziyor
Eşkıyalar kol geziyor efendim
Talan belli, polis bakar değil mi?
Güpe'gündüz yol kesiyor efendim
Çalan belli, polis bakar değil mi?
Nezarete girip çıkar değil mi?
Hırsızlara devlet sahip çıkıyor
Gördüğünde başka yöne bakıyor
Siyasiler çıkıp maval okuyor
Yalan belli, polis bakar değil mi?
Emniyet yok millet bıkar değil mi?
Ne güzeldi akaryakıt kanunu
Kesseneniz hırsızlığın önünü
Kapkaçcının bekliyoruz sonunu
Falan belli, polis bakar değil mi?
Siyasiler beyin yıkar değil mi?
Polislerin bağlı kolu ayağı
Sokaklarda mağdurlar yer dayağı
Devlet buna çanak tutar bayağı
Olan belli, polis bakar değil mi?
Kapkaçcılar canlar yakar değil mi?
Tanıyorlar biliyorlar hırsızı
Avukatlar savunuyor arsızı
Boynunuza vebal olsun her sızı
Yılan belli, polis bakar değil mi?
Sokaklarda kanlar akar değil mi?
Mikdat Bal
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Etik dersi verirler
Çağrı yapmış bir dişi
Toplanmış bir kaç kişi
Hiç biri bilmez işi
Etik dersi verirler
Kaykan tekerlekleri
Beğenmedim bu yeri
Bir ileri bir geri
Günden güne erirler
Hemen baş kaldırırlar
Topluca saldırırlar
Yazarsın aldırırlar
Hakaretli görürler
Şiirlere sansür mü?
Bilmediğim unsur mu?
Kapı mı asansör mü?
Bir çıkar bir girereler
Orda dostlarım vardı
Hani kim ses çıkardı?
Kıymetim bu kadardı
Defterimi dürerler!
Mikdat der onlar bilir
Arayan beni bulur
Kimi amade olur
Kimini de sürerler
Mikdat Bal
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Ettiğini bulacaksın!
Ölüm doğal diyen kardeş
Helal,haram yiyen kardeş
Her hayırdan tüyen kardeş
Bir gün fani olacaksın
Ettiğini bulacaksın
Üç şey seni takip eder
Biri kalır iki gider
Dünyadan her şeyin biter
Bu dünyayı salacaksın
Ettiğini bulacaksın
Vaden sona erdiğinde
İmam sala verdiğinde
Mezarına girdiğinde
Amelinle kalacaksın
Ettiğini bulacaksın
Ya nurdasın ya nardasın
Ya genişlik ya dardasın
Ya rahatta, ya zordasın
Mezarına dolacaksın
Ettiğini bulacaksın
Girip berzah alemine
Ya sefa, ya elemine
Dünyada her eylemine
Pişman olup solacaksın
Ettiğini bulacaksın
Der Mikdatî yazar iken
Tüylerim hep diken diken
Orda biçer burda eken
Ya saçını yolacaksın
Ettiğini bulacaksın
Mikdat Bal
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Evet dayı buldun yetmez Torpille iş yaptıranlara bir hiciv
Meşhur olmak istiyorsan
Az yalaka olman gerek
Ben yalakayım diyorsan
Bir de dayı bulman gerek
Evet dayı buldun yetmez!
Çok şartlar var, şartlar bitmez
Yalakalık hoşa gitmez! ! !
Az daha alcalman gerek
Onun olacak her şeyin!
Elin, kalbin, hatta beyin!
Bir de semerini giyin! ! ! ! !
Sırtına da alman gerek!
Vicdan çıkar, şeref çıkar!
Sana uşak diye bakar
Seni o yaptıysa, yıkar!
Tesirinde kalman gerek!
Maşa oldun, seni tutar!
Ona gerektiğin kadar
Yan çizersen çöpe atar
Düdüğünü çalman gerek
Mikdat der ki etme hayret
Meşhur olmak ister gayret!
Dayın verince işaret
Sağa sola dalman gerek
Mikdat Bal
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Evet Hollandadayım, ama ruhum ordadır
Allah’tan başka ilâh edinen, onursuzlar
Bana meydan okuyor, o karanlık nursuzlar
Bir de laf atıyorlar Vatansızlar, yurtsuzlar
Evet Hollandadayım, ama ruhum ordadır
Sen yurtta vatansızsın, benim ruhum yurttadır
Sen cüceyi yücelttin,senin olsun istemem
Tüm dünya kabül etse,yine kahraman demem
Vatanım Türkiyedir asla inkâr edemem
Evet Hollandadayım, aklım fikrim ordadır
Sen yurtta vatansızsın, benim ruhum ordadır
Bir yazı yazmış idin, sen benim özelime
Ona cevap olarak, yazdım bir kaç kelime
Genele yaz diyorsun, aman etme eyleme
İşte sana cevabım, okunuyor burdadır
Sen yurtta vatansızsın, benim ruhum ordadır
Oku işte yazım bu, sen bilirsin kendini
Senin olsun istemem, ister tap efendini
Secde Allah’a olur, sen bilmezsin bu dini
Secdeyi ne bilirsin, gözün hep çamurdadır
Sen yurtta vatansızsın, benim ruhum ordadır
Mikdat Bal Hollandada, onurla çalışırım
Ayyıldızlı pasportu, gururumla taşırım
Türk’üm, ben bu bilinçle, dünyayı dolaşırım
Sen Yurdumda yabancı, benim ruhum ordadır
Hollanda gurbet yerim, gönlüm ruhum yurttadır
Mikdat Bal
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Evlat terbİyesi
Göz kulak evlatına
Her an yetiş imdadına
Sıkı sarıl halatına
Boş bırakma bebe diye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Burda okursa mektebi
Sen öğret ar-ı edebi
Eline yüce kitabı
Ona en büyük hediye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Biraz varsa dirayetin
Olsun biraz da gayretin
Öğret dinin diyanetin
Beytullahı Kabe diye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Öğret kanın öğret şanın
Öğret gayesin insanın
Öğret dinini imanın
Senden ona hibbe diye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Yavrun ister sıcak kucak
Gezme kahve bucak bucak
Sen yol göster okuyacak
Elif öğret A-B diye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Bilsin haddin mevkisini
Öğret vatan sevgisini
Her an eyle övgüsünü
Anlat bir menkıbe diye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Bakmazsan elinden çıkar
Gayri muslim beyin yikar
Bir gün boğazını sıkar
Dövünürsün zübbe diye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Mikdat uyarıyor seni
Bilse dahi türlü feni
Sanma yaptın vazifeni
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Gidiyor mektebe diye
Kulağına küpe diye
İncil değil inciler tak
Mikdat Bal
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Evlilik programındaki zevatlar (Şematik)

Hollanda'dan bildiriyorum

bu hayatın……..yıprattığı………..eskiyip……………..aşınanlar
yıprattığı……….dağıttığı………….sonunda……………boşananlar
eskiyip…………..sonunda…………tekrar bir daha…..düşünenler
aşınanlar……….boşananlar………düşünenler………..bir yerde
her türden var…..alim cahil……bakarsın………..….başta sarık
alim cahil………….orttak yönü…bunların……………yüzü çarık
bakarsın……………bunların……..türü, müstamel,…çatlak yarık
başta sarık………..yüzü çarık……çatlak yarık………bir yerde
anlatıyor………….hayatını………..çok çekmiş……...içi yanmış
hayatını…………..yaşamamış…….şimdi de………….feri sönmüş
çok çekmiş……….şimdi de ……….artık adamın…….gözü dönmüş
içi yanmış………..feri sönmüş…...gözü dönmüş……bir yerde
içlerinde………..doğru biri………olsa da…………….çoğu gıcık
doğru biri………olsa bile…………bunların…………..kimi kaçık
olsa da…………..bunların………..aklı yine de………aklı küçük
çoğu gıcık………kimi kaçık………aklı küçük ……….bir yerde
Der Mikdati…….hiç utanmaz……..ne kadar ………..…..arsız pişkin
Hiç utanmaz……çünkü bunlar…….bir çoğu …………….mala düşkün
Ne kadar…………bir çoğu…………..manyak, bir çoğu….ne çok şaşkın
Arsız pişkin……..mala düşkün……ne çok şaşkın…………bir yerde
Bu hayatın yıprattığı eskiyip aşınanlar
Yıprattığı dağıttığı sonunda boşananlar
Eskiyip sonunda tekrar bir daha düşünenler
Aşınanlar boşananlar düşünenler bir yerde
Her türden var alim, cahil bakarsın başı sarık
Alim, cahil ortak yönü bunların yüzü çarık
Bakarsın bunların türü, müstamel, çatlak yarık
Başı sarık yüzü çarık çatlak yarık bir yerde
Anlatıyor hayatını çok çekmiş içi yanmış
Hayatını yaşamamış şimdi de feri sönmüş
Çok çekmiş şimdi de artık adamın gözü dönmüş
İçi yanmış feri sönmüş gözü dönmüş
bir yerde
İçlerinde doğru biri olsa da çoğu gıcık
Doğru biri olsa bile bunların kimi kaçık
Olsa da bunların aklı yine de aklı küçük
Çoğu gıcık kimi kaçık aklı küçük bir yerde
Der Mikdati hiç utanmaz ne kadar arsız pişkin
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Hiç utanmaz çünkü bunlar bir çoğu mala düşkün
Ne kadar bir çoğu manyak, bir çoğu ne çok şaşkın
Arsız pişkin mala düşkün ne çok şaşkın bir yerde
Mikdat Bal
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Ey Allah’ın Kulları Kardeş olunuz!
Kardeş olmak yetse idi
Habil, Kabil vuruşmazdı!
Eğer fayda etse idi
Aileler karışmazdı!
Dinde kardeş olun dedi!
Sevgi ile dolun dedi
Birlik, dirlik bulun dedi!
Yoksa kullar barışmazdı!
Ey Müminler emir buysa!
Bu hadisi herkes duysa,
Duyanlar da buna uysa,
Acımasız yarışmazdı!
Mümin olan boyun eğer
Bu kardeşlik yüce değer
Hakkını verseydik eğer!
Düşmanımız kırışmazdı!
Ol Muhammed gelse idi
Halimizi bilse idi
Ya hayatta olsa idi
Hiç biriyle görüşmezdi!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ey Allah’ın peygamberi!
Yerde gökte övülensin
Ey Allah’ın peygamberi!
İhlas ile sevilensin
Ey Allah’ın peygamberi!
Zalimlerin mihnetisin
Alemlerin rahmetisin
Muhammedi Ahmedisin
Ey Allah’ın peygamberi!
Sen Allah’ın fermanısın
Gönüllerin dermanısın
Merhametin harmanısın
Ey Allah’ın peygamberi!
Aşkın ile döner devran
Nurun ile söner niran
Alem sana muhtaç her an
Ey Allah’ın peygamberi!
Sensin sadık haberimiz
Seni sever herbirimiz
İki cihan rehberimiz
Ey Allah’ın peygamberi!
Tabi olsun sünnetine
Şefaat kıl ümmetine
Girsin Hak’kın cennetine
Ey Allah’ın peygamberi!
Doğdun doldu nurla cihan
Sana habib dedi Rahman
Sensin ancak cana derman
Ey Allahın peygamberi
Mikdat Bal
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Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/85/www_antoloji_com_856785_416.MP3'>
Esselâmü aleyke geldim Ya Resulüllah
Hamd Allah’a ben seni buldum Ya Resulüllah
Üzerime emanet aldım Ya Resulüllah
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
Anam babam ailem evlad-ı iyalim’den
Bana yol gösterenler üstad, hoca, alim’den
Mahallemden köyümden, kasabamdan, il’imden
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
Yunus Vehbi Yavuz’dan, dostum Mehmet Demir’den
Küçük torunlarımdan İrfan’ımdan, Emir’den
Şefaatin dileriz ayrılmadan kabirden
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
Dostlarım arasında, bir garip Yaşari’den,
İstanbul’da yaşayan Bayburtlu Makberi’den
Micingirt’li Ömer’den, Samsun’lu Coşari’den
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
Özel selam gönderdi aşkınla Kadir Yeter
Gelecek inşaallah, eğer yazmışsa kader
Bizimle gelemeyen ümmetin selâm eder
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
İlhami Erdoğan’dan, sentezi gardaşımdan
Ali Rıza Malkoç’dan, bilcümle sırdaşımdan
Gelirken gözlerimden akan kanlı yaşımdan
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
Süleyman Baştürk dostum ağlar adın duymakla
Muhammed Murad’dan da bir de Güner Kaymak’la,
Görüştüğüm herkesten, mümkün değil saymakla
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
Fakir fukaraların feryadı, var ahı var
Yetimlerin, dulların eyvahı, var vahı var
Şefaatine muhtaç, nice var günahı var
Ey Allah’ın Resulü, sana selâm getirdim
Mikdat Bal
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Ey Anam!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/39/www_antoloji_com_737139_461.MP3'>
Beni benden daha çok sevdiğini bilerek
Sana layık bir evlat olamadım ey anam
Yine gurbette kaldım bırakıp da gelerek
Bir kaç gün senin ile kalamadım ey anam
Hoşgörünün yücesi anlayışın zirvesi
Gönlümün tek sultanı sensin çepeçevresi
Yüreğimin Kabesi Safa ile mervesi
Özür dileyecek söz bulamadım ey anam
Merhametin sonsuzdur bana hayat veriyor
Cemalin gece gündüz hayalime giriyor
Ruhum seni hisseder gözüm seni görüyor
Koşup da ellerini alamadım ey anam
Anam canımın içi gözlerimin feridir
Ona sevgim sonsuzdur doğduğumdan beridir
Ben bu zalim gurbete ne desem de yeridir
Dünya araya girdi salamadım ey anam
Bir yerim acıyınca ilk dediğim oy ana
Aklım fikrim hep sende, özlemim sonsuz sana
Sabahladım dün gece dön oyana bu yana
Düşünmekten uykuya dalamadım ey anam
Ana ben kıymetini layıkınca bilmedim
Nasip olmadı yine göz yaşını silmedim
Bu sene de burdayım, geçen yıl da gelmedim
Gelip yine kapını çalamadım ey anam
Mikdat Bal
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Ey aslan Türk, aslen Türk,
embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/03/www_antoloji_com_1043103_812.MP3'
Ey aslan Türk, aslen Türk, kulak ver iyi dinle
Gel otur şuracıkta konuşalım seninle
Kendini iyi tanı, önce barış kendinle
Ayağa kalk, an bu an, yürü Allah aşkına!
Senki Dünya sathında kahraman bir nesilsin
Senki dünyaya bedel, sen cihana misilsin
Varım de, sünnetsizler, solukları kesilsin
Ayağa kalk, def olsun sürü Allah aşkına!
Gür sesin var’ım desin Dünya'yi inletirsin.
Garptan şarka yeniden borunu dinletirsin
Istiklal marşımızla gönlünü şenletirsin
Ayağa kalk, saç yavrum nur’u Allah aşkına!
Tarihin. arşivinde destanın okunuyor
Bu destan düşmanların kanına dokunuyor
Bunu bilen düşmanlar senden çok sakınıyor
Ayağa kalk, ve üfle süru Allah aşkına!
Uyanmasin bu Türkler diye nöbet tutarlar
Dostluk rolü oynarlar gafiller de yutarlar
Onlara güvenerek içimize katarlar
Ayağa kalk, hepsini kürü Allah aşkına!
Ama sen mükellefsin vatan sana emanet
Silkin, ay, kendine gel, hallerini duman et
Titre ve kendine dön,. Bu kalkışı yaman et
Ayağa kalk, vatanı koru Allah aşkına!
Bilir iç ve diş düşman, yediği kötekleri
Senin varliğın yeter tutuşur etekleri
Talan ediyor şimdi ayılar petekleri
Ayağa kalk ölmesin arı Allah aşkına!
Hatırlayın Ata’nın size hitabesini
Okuyun görün artık canlı kitabesini
A’dan Z’ye söyletin Türkün alfabesini
Ayağa kalk AB’Den beri Allah aşkına!
Ey Türk gençliği! diye baslamıitı sözüne
Birinci vazifeni haykırmıştı yüzüne
Hatırla ey evladım, nazar eyle özüne
Ayağa kalk, aniden seri Allah aşkına!
Görevlisin her daim vatanı koru diye
Sana yolu gösterdi izinden yürü diye
Anan seni büyütmüş gözünün nuru diye
Ayağa kalk, ister mi eri Allah aşkına!
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Adım adım memleket bir meçhule akıyor
Kolay mı kazanıldı vatan elden çıkıyor
Satılmış canavarlar memleketi yıkıyor
Ayağa kalk, aşarsın zoru Allah aşkına!
Günlük ekonomiler mideni mi doldurmuş
Nerede hissiyatın gönlünü mü öldürmüş
Analar ağlatılmış düşmanlar güldürülmüş
Ayağa kalk olmadan yarı Allah aşkına!
Ye, iç, gül, oyna ama, iki ayakta yürü
Mezbahaya gitmeden semirtilir her sürü
Davar asla bilemez önce gidecek yeri
Ayağa kalk, gitmeden deri Allah aşkına!
Ne kaldı benliğinden geri kalan bir süret
Zapdedilmeden vatan ayağa kalk ve diret
Aç gözünü evladım, kem bakan gözü kör et
Ayağa kalk, hadi aş suru Allah aşkına!
Oluk oluk kan akar şehit üstüne şehit
Üstüne düşeni yap nerede kaldi ahit
Hani nerede kaldı gönlündeki mücahit
Ayağa kalk, kalmışsan diri Allah aşkına!
Bilinçli ol gör artık ne yöne gidiyoruz
Birbirine düşmüşüz biz bize ediyoruz
Nutuklar ata ata nefes tüketiyoruz
Ayağa kalk gerekmez boru Allah aşkına!
Siren sesini bekle dinleme boruları
Titre kükre arslanım susacak koroları
Uyan, uyan, def olsun soysuz piç kuruları
Ayağa kalk yok olsun türü Allah aşkına!
Tek umudumuz sensin bu fetretten çıkarsın
Bir kendini buldun mu şimşek gibi çakarsın
Vatan hainlerinin ümüğünü sıkarsın
Ayağa kalk temizle kiri Allah aşkına!
Nice cehennemlerden geçtik geldik bu ana
Sana diyorum evlat bakar mısın buyana?
Kahraman sözcüğünü biz öğrettik cihana
Ayağa kalk sormadan soru Allah aşkına!
Batı hayranlığına son verip uyanmalı
Bayrağın rengi gibi al kana boyanmalı
Güç kuvvet Allah'ındır tek ona dayanmalı
Ayağa kalk hatırla BIR’i Allah aşkına!
Bizim seyrettiğimiz karagözle hacivat
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Ihanet hat safhada satılmış bazi zevat
Kimi toprak pazarlar kimi bildiğin kavat
Ayağa kalk gitmeden karı Allah aşkına!
Sanal saldırılara ne olur kapılmayın!
Beyninizi yıkatıp sapmayın sapilmayın!
Kullanıldıktan sonra atılıp tepilmeyin
Ayağa kalk gez dolas kırı Allah aşkına!
Bihaber gençligimiz bunca dökülen kandan
İstimlak ediyorlar yurdumuzu dört yandan
Sarılınca görürsün farkı kalmaz zindandan
Ayağa kalk “optimizm” bürü Allah aşkına!
Bu gün vatanımızda nice yer Türk'e yasak
Oralarda gezmenden rahatsız olur İsak
Burada yurt edinir parası olan pasak
Ayağa kalk irşat et körü Allah aşkına!
Borç alıp toprak satan ele olur müdara
Böyle gitmiş Filistin satmışlar ara ara
Yakıyor ülkemizi atomdan sıcak para
Ayağa kalk düşünme kur’u Allah aşkına!
Der Mikdati sözümü umulurki dinlersin
İlim irfan gerekli tehlikeyi anlarsın
Dilerim uyanırsın bu gidişi sonlarsın
Ayağa kalk dustür et ar’ı Allah aşkına!
Mikdat Bal
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Ey beni beşer
Medet diye sana geldim ey insan
Sorup beni kırma, ey beni beşer!
Acısanda benim için bir yansan
Görüp beni kırma ey beni beşer!
Yüzün göster cemalini göreyim
Hüzün göster kemalini göreyim
Özün göster amalini göreyim
Durup beni kırma ey beni beşer!
Varlık göster söyle bana çaresin
Muhtacım ben ihtiyacım göresin
Eğer varsa Allah için veresin
Sürüp beni kırma ey beni beşer!
Muhtaç isem senin payın var bunda
Hile yoktur Hakkın verdiği canda
Benim gibi olmaz mısın bir anda
Yorup beni kırma ey beni beşer!
Uzaklara sürükleme hüzünle
Yakma beni ateşinle közünle
Sorma bana serme beni sözünle
Serip beni kırma ey beni beşer!
Meşaleni yak da yürü hedefe
İpeklere yama olmaz kadife
Şimşir tarak benzer mi ki sedefe
Sarıp beni kırma ey beni beşer!
Mikdatî der koyma beni satıha
İnsanlığa okunmasın fatiha
Layık olsun şahsiyetin metihe
Vurup beni kırma ey beni beşer!
Mikdat Bal
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Ey gidi e raşiya
1-Ey gidi e raşiya esprinede aksana
2-Da hronam ezevane garbemenos saksena
3-Da şonas aslündane fisa anemom fisa
4-Selam asferuneme İ-korona i-cisa
5-Siraşas erazame brovada ce kuziya
6-Be biğane ta spahta, nde yendan da moziya?
7-İliva diliyede da besam koliyede
8-Do cefalim kloşkede fovum na ciliyede
9-Ey gidi e raşiya mi-fordusde caşiya
10-Ebeca to hukümet kru ceber da başiya
11-Bola garibefkume eksero esiste bal
12-Voyzide ela, ela emena do Mikdat Bal
Tercüme:
1 -Ah dağlarım, dağlarım yine beyazladınız
2-Yıllarım geçiverdi hasretle yurt dışında
3-Karların erisinler es rüzgarım esiver
4-Selam getirsin bana kargayla ala karga
5-Sırtında bekliyorduk koyunlarla kuzular
6-Hani nerde keçiler, ne olmuş danalara?
7-Bulutlar sardığında benim içim yanıyor
8-Kafam dönüyor kafam korkarım yuvarlanır
9-Ah dağlarım,dağlarım çalılar yüklenmeyin
10-Sonra hükümet bizden gasbeder büyüyeni
11-Bende çok özlem vardır biliyorum sizde de
12-Gel, gel diye seslenip çağırın Mikdat Bal’ı
Mikdat Bal
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Ey gönül!
Çıkışı yok bir yola nasıl düştün ey gönül
Kanadını kırdılar, uçmaya mecalin yok
Geri dönüşün de yok neden şaştın ey gönül!
Girdin bir labirente, kaçmaya mecalin yok
Arap saçına dönen, gizemler çözülür mü
Kendi düşen ey gönül, ağlayıp üzülür mü?
Kaderin değişmez ki, yeniden yazılır mı?
Bu çıkmazda yolunu, seçmeye mecalin yok
Adın da unutuldu, seni hiç kimse anmaz
Ansa da kimse senin, yandığın gibi yanmaz
Artık bülbüller bile dalına gelip konmaz
Gonca gülken yolundun, açmaya mecalin yok
Ne oldu sana böyle garip görünüyorsun
Kalmadı böbürlenmen, ne de geriniyorsun
Havalardan inmezdin, şimdi sürünüyorsun
Kendi memleketine, göçmeye mecalin yok
Gülleri deremedin, dikenlere takıldın
Düşünmeyen kafanla yerden yere çakıldın
Sevda cehenneminde, odun gibi yakıldın
Candan geçtin canandan geçmeye mecalin yok
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ey imansız kafirler
Şahin YILMAZ'IN ' Ey Kafirler' şiirine nazire
Ey imansız kafir guruh ben sizin
Taptığınız tüm şeylerden beriyim
Yaptığına göz yumamam dinsizin
Ne onların dostlarından biriyim
Dininiz yok kininiz çok, kafirler
Kâr mı kalır ettiğiniz küfürler
Üstünüze ettik nice seferler
Bir kükrersem hâlâ bir Türk eriyim
Dikkat edin kemik atmam itlere
Kanımızı emen kene bitlere
Bırakmalı artık sizi Hitlere
Becermezse ben ondan da diriyim
Yaptığınız hakaretler az değil
Demokrasi ne özgürlük koz değil
Bu yolda da az gittiniz uz değil
Her alanda sizden daha seriyim
Mikdatî’yim kırılası beliniz
Peygamberim yüce kopsun diliniz
Kesilesi sizin kahpe dölünüz
Unutmayın mücahitler piriyim
Mikdat Bal
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Ey izine gidenler
Yolunuz açık olsun, ey izine gidenler
Memleket hasretiyle, buram buram tütenler
Son hedefe varmaya, çok acele edenler
Sakın unutmayınız, Azrail pusudadır
İnsanın gafletinde, veya uykusundadır
Aceleye gerek yok, varacağın yer kaçmaz
Temkinli giden yolcu, başına bela açmaz
İnsan insanca gider, kuş gibi kalkıp uçmaz
Uçarsa geç kalmıştır, arabası sudadır
Belki de fark etmemiş, en son uykusundadır
Dinlene dinlene git, sağselim varmak gerek
Yorgunluk hissedince, anında durmak gerek
Neden hızlı gidersin, kendine sormak gerek
Aman çok dikkatli ol, Azrail pusudadır
İnsanın gafletinde, veya uykusundadır
Ey dostum “sağdan giden cüzdan bulur” derlermiş
Bu güzel sözü diyen, ya bilgindi ya ermiş
Biri hep soldan gider, biri sağdan gidermiş
Sağdan giden az yakmış, cüzdan duygusundadır
Soldan giden belki de en son uykusundadır
Mikdat der yolculukta, için dışına vurur
İnsanlar bu sayede, ne olduğunu görür
Bu arada Azrail, her an tepende durur
O senden çok dikkatli, devamlı pusudadır
İnsanın gafletinde, veya uykusundadır
Mikdat Bal
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Ey milletim
Ey milletim vakit tamam, uyanmanın zamanı
Vatan için alkanlara boyanmanın zamanı
Birbirine destek olup dayanmanın zamanı
Birlik olsun dirlik olsun seferberlik kolaydır
Bir olmamız gür olmamız hür olmaya vesile
Böyle gördük böyle bildik biz nesilden nesile
Ben de varım bu birlikte söyle gür bir ses ile
İttihatta hayır vardır mübarek bir olaydır
Kendine dön, senden başka dostumuz yok bilesin
Atan gazi deden şehit vatan için ölesin
Bir aslansın, kahramansın sen düşmana silesin
Necip ırksın düşman ürksün savaş sana halaydır
Kur’an dilde, bayrak elde şehadete koşarak
Allah Allah nidasıyla şahlanarak çoşarak
Bu imanla, bu duyguyla her engeli aşarak
Böyle ruha sahip olan, bir manga bir alaydır
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/mehter/01.asf>
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Ey müslüman
Müslümanım der durursun
Başka yollardan yürürsün
Kalbini temiz görürsün
Nasıl bildin ey müslüman?
Her kes ölümü tatacak
Tekrar Allah’a varacak
Her kesten hesap soracak
Cevabın ne ey müslüman?
Kendin mü’min sanır isen
Allah’ı bir tanır isen
Kur’ana inanır isen
Bir bak ne der ey müslüman!
Nedir yaratılış gayen?
Kur’an bunu eder beyan
Söz veripte sonra cayan
Sahtekardır ey müslüman
Bu dünya ya geldin neden?
Ayrılacaksın bu yerden
Haberin var mı ilerden?
Biraz düşün ey müslüman!
Göz kapatma alimlere!
Destek olma zalimlere!
İpretle bak ölümlere!
Kalan var mı ey müslüman?
Yalan dünyanın varlığı
Verir sana can darlığı
Bilir misin mezarlığı?
Nasıl sıkar ey müslüman!
Koş camiye dön evine
Başla baba görevine
Bak dersine ödevine
Evladının ey müslüman
Bu beyti yazan Mikdat Bal
Çocuklardadır istikbal
Bakmaz isek büyük vebal
Altındayız ey müslüman
Mikdat Bal
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Ey vallah dost
Volkan gibi ta derinden ses verdin
Ey vallah dost, sağol, var ol, çok yaşa
Dostlar için nice çiçekler derdin
Ey vallah dost, sağol, var ol, çok yaşa
Dost deyince akan dereler durur
Dostluk sevgi, nazdır değildir gurur
Kalpten kalbe yolda, hoş görü yürür
Ey vallah dost, sağol, var ol, çok yaşa
Sevgi yoksa gurbette yok, olamaz!
Sevmiyenler selam sabah yollamaz
Sevmeyenler, doğru yolu bulamaz
Ey vallah dost, sağol, var ol, çok yaşa
Seven selam sunar, anar ve yanar
Seven her an kendini dostla sanar
Seven dostu ne yerer, ne de kınar
Ey vallah dost, sağol, var ol, çok yaşa
Mikdat’ım ben dostlar için ölürüm
Gerçek dostun ben kurbanı olurum
Böyle bir dost başka nerde bulurum
Ey vallah dost, sağol, var ol, çok yaşa
Mikdat Bal
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Ey vatandaş biliyorum üzgünsün
Ey vatandaş biliyorum üzgünsün
Bu günlerde seni soran bulunmaz
Kış kıyamet hayatından bezginsin
Hiç kapına gelip vuran bulunmaz
Pek yakında yaz gelecek ülkeye
Güneş yakar çekilirsin gölgeye
Yalancılar dağılırlar bölgeye
Baş ucuna varıp duran bulunmaz
Her seçimde gelip reklam ederler
İş’ti aş’tı tatlı tatlı öterler
Geldikleri gibi dönüp giderler
Derdin için kafa yoran bulunmaz
Hazırları satıp borca verirler
O yetmezse tekrar borca girerler
Öz kaynaklar yavaş yavaş erirler
Bir fabrika gelip kuran bulunmaz
Uyanıklar ceplerine dalarlar
Bir parmak bal ağızına çalarlar
Yeşil kartı verip seni salarlar
Yaran derin onu saran bulunmaz
Der Mikdatî elbet sen de bilirsin
İşte böyle sadakanı alırsın
Seçim biter hep ortada kalırsın
Yanına hiç daha varan bulunmaz
Mikdat Bal
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Ey Yüce Rabbim!
Lütfettin imanı aciz kuluna
Sabit kıl, caydırtma, Ey Yüce Rabbim!
Hidayet eyledin kendi yoluna
Hedeften kaydırtma, Ey Yüce Rabbim!
Kapından boş dönmez uzanan elim
Bir hayat yaşadım, nefsine zalim
Hesaba çekersen ne olur halim
Amelim saydırtma Ey Yüce Rabbim!
Olmadı olmaz da sana isyanım
Sen eksik yarattın ben bir insanım
Vefasız biriyim çoktur nisyanım
Bahane uydurtma Ey Yüce Rabbim!
Tamamla fazlından küsürlerimi
Sen bilirsin benim hep sırlarımı
Ört, lütfen ne olur kusurlarımı!
Faş edip yaydırtma Ey Yüce Rabbim!
Sana ayan olan, kullara hafi
Rahimsin, Kerimsin bu bana kafi
Amelim noksandır, imanım safi
Ateşe koydurtma Ey Yüce Rabbim!
Göklerin ve yerin yegâne nuru
İslam alemine bahşet huzuru
Kafirlere karşı sen bizi koru
Yardım et kıydırma Ey Yüce Rabbim!
Mikdat Bal
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Ey zalim gurbet?
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/09/www_antoloji_com_391209_99.MP3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......
Bitmiyor kederin, tükenmez gamın
Öldürecek misin, ey zalim gurbet?
Ufaktan ufaktan esiyor samın
Solduracak mısın ey zalim gurbet?
Öyle bir seraba bağlattın beni
Hasret ateşiyle dağlattın beni
Otuz dort senedir ağlattın beni
Güldürecek misin ey zalim gurbet?
Umutlarım vardı yok ettin benim
Sana ilenmemi hak ettin benim
Simsiyah saçımı ak ettin benim
Yolduracak mısın ey zalim gurbet?
İstikbal adına kazdın kuyumu
Sinir küpü ettin bozdun huyumu
İnsafa gelip de artık suyumu
Kaldıracak mısın ey zalim gurbet?
Mikdatî der ettin gönlümü viran
İyileşmez artık derindir yaran
İnsafın mı yoktur her dakka her an
Saldıracak mısın ey zalim gurbet?
Mikdat Bal
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Ey... emelim (Şematik)
Ey............... emelim,.......... arzum,.......... hülyam
Emelim,...... hem.................benim............rüyam
Arzum,....... benim,.............gerçek............dünyam
Hülyam,..... rüyam,.............dünyam..........benim
Sen............ kalbimi.......neden..........çaldın
Kalbimi.....çok...............gizli..............aldın
Neden......gizli..............derde............saldın
Çaldın.......aldın............saldın.............beni
Gerçek......tat’ım...........anzer............Bal’ım
Tat’ım,......benim..........sensin...........dalım
Anzer........sensin,.........beyaz...........gülüm
Bal’m.......dalım.............gülüm...........benim
Mikdat Bal
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Eyy Dağlar! ..........Gülce
Buradayım geldim ben, ey dağlarım size döndüm, size ben
Bana susmanızı anlamıyorum, ne kadar özlemiştim,
Size kavuşmayı, böyle mi sizin hoş beşiniz bu nasıl iş?
Kırk yıldır gurbetteyim kalkıp geldim size ben
Benim ben hani eski dostunuz!
O garip dostunuz!
Benim ben! ! Eski bir dost! !
Bir zamanlar bensizliğime tahammül bile edemediğin
Hep yakınırdın benden nerdesin diye
……………….İşte geldim karşındayım hoş geldin desene
………………..Gözüm gönlüm neşe dolsun hasretim busene
Muhteşem bir ikiliydik bir zaman
Gurbet beni esir aldı yıllarca
Hep yad ettim unutmadım hiç
Seni yana yana..
Yeter artık bu nazların son bulmalıdır
Yönelecek senden başka bir dağım kalmadı
Buluştuk ya barışalım dost kalalım olmaz mı?
Bir de
Bundan böyle ayrılmadan hayat sürelim
Daha darılmadan, hoş günler görelim
Bilirim sen beni hiç unutmadın, hiç terk etmedin
Benim gibi sen de yandın tutuştun, hasretimden
Lakin şimdi nazlanıp benimle oynarsın…
Anlatayım ben senden neden uzak kaldım
Gurbetçiydim yadellerde, dünya derdine daldım
Gece gündüz çalıştım ancak kendim ile çeliştim
Hasret varken ihtiyaçlar elim kolum bağlamış
Yani anam ağlamış…
*
Gurbetçiyi mazur gör binbir derdi var onun
Derdini anlatamaz ağızı var dili yok!
Savruldu diyar diyar başka elde kök salmış
Kütük olmuş fidanı tutunacak dalı yok!
Gözden uzak olunca şaşakalmış zavallı
İzini takip eden pek bilinçli dölü yok!
Belki düzelir diye yıllarca umut etmiş
Sonunda pes etmiştir bunun başka yolu yok!
Boynu bükük bir halde kimisi geri gelmiş
Sıhhatini kaybetmiş imrenilir hali yok!
*
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İşte bu; ey dağlar!
Bunu için geç geldim kusuruma bakmayın
Barışalım şimdi biz, olmaz mı?
Kül oldum yandım bittim, sizde beni yakmayın
Özlemime son verin, hoş geldiniz deyin…
*
Benim, ben; dostunuz!
Bir zamanlar üstünüzde çelik çomak oynayan ben
Hayat vardı takat vardı ateşsiz kaynayan ben
Siz miydiniz ağırlayan, yüzeyinde, inlerinde bağrında beni
Siz miydiniz Siz miydiniz Siz miydiniz ey dağlar! ..
*
Dostlarımla demet, demet çiçekleri topluyorken
Cömert idin fazlasından kekik bile sunuyordun bize
Ben şimdi takatim yok
Uzaktan el sallarım, bir gül bana ne olur, buna da mı yok?
O halde ben buradan sen ordan ağla!
Derelerinle çağla!
Vuslata umudum kalmadı, dizlerimin dermanı yok
Bari içeceğim suyumu sağla!
Kara bağladım, sen kar’a bağla!
Çok az şeyler arz ettim daha çok birikimim
Maksadım dertleşmekti yoktu başka meramım
Dolaşırım sersefil sormaz ki biri kimim?
Durum bundan ibaret bu da benim dramım
Cepte iki pasaport konacak mekanım yok
Yer yurt değil ki kastim çok şükür onlar hazır
Kök saldım yad ellerde sökecek imkanım yok
Parçalanmış yüreğim ne rahat var ne huzur
Esir alır insanı bazen küçük sorunlar
‘Ağacı kurt bitirir insanı dert bitirir’
Evlatlar moloz çıkmış şimdi almış torunlar
Anadil olmayınca yollarını yitirir
Ah Mikdati: dünyanın bitmez kahrı kederi
Her şey yalanmış meğer boş yere didinmişsin
Kimse değiştiremez, belirlenmiş kaderi
Dünyanın gamını yük ne diye edinmişsin
Mikdat Bal
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Ezanlar
Ezanlar bir ülkenin kimlik belgeleridir
Ezan okunan yerler, İslâm ülkeleridir
Allahın büyüklüğü, birliğine şehadet
Yanlız Allaha kulluk,yanlız ona ibadet
İlahi bir mücize ezan sesi gür olur
Maşrik mağrip arası, yerden göğe nur olur
Felaha kurtuluşa, ezanlardır koşturan
Herkesi ikaz edip iman ile coşturan
Ezan hüviyetimiz, ezan kimliğimizdir
Ezan istiklâlimiz, ezan birliğimizdir
Ezansız bir vakit yok, her vakitte var ezan
Elbet böyle olmalı, bunu Allah’tır yazan
Ne mutlu ezanları, okuyup duyanlara
Bu ilahi çağrıyı, duyup ta uyanlara
Otuz yıldır ezanı, tatillerde dinlerim
Kıymetini bilirim, hasretiyle inlerim
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Fabrika mısın derler
Yazarım hece hece
Her gun veya her gece
Ne sırdır ne bilmece
Yazdıklarım boş laftır
Ne şivem hoş ne dilim
Öyle mahir değilim
Aslında çok tembelim
Ateşleyen etraftır
Gün uzun mevsim yazdır
Yazmak hem zevk hem hazdır
İsabetim çok azdır
Çok kerre sözüm gaftır
Hasretim beni Yakar
Her şiir hasret kokar
Gönlüm kalemle akar
Ne garip ne tuhaftır
Kalemi aldığımca
Yazarım bildiğimce
Elimden geldiğince
Doğruda itikaftır
Fabrika mısın derler
Böyle yorum ederler
Benden sır mı isterler
Evet, bu itiraftır
Allah nasip eyledi
İlham verip söyletti
Gönlüm kalbim meyletti
Mikdat Türkten taraftır
Mikdat Bal
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FACEBOOK’ta Bazıları
Yaşını yazıyor on sekiz yirmi!
Hem yüksek okuldan diploması var
İşçinin statüsü patronla bir mi?
Ben patronum derken diplomasi var!
Patrondur çalışır kendi işinde
Hatta doktor bile olur düşünde
Acaba bu kişi neyin peşinde?
Meslekten mesleğe zıplaması var!
Patron olmuş ancak bu ona yetmez
Çünkü bu herkesin hoşuna gitmez
Hobileri çoktur saymakla bitmez
Antika eşyayı toplaması var
Kumaşı mahveder ölçmeden biçen
Bütün gün saçmalar sabahtan içen!
Değerli bir silah almıştı geçen!
Gerçeği yoksa da kaplaması var
Çok büyük sporcu oluyor birden
Futbol, yüzme atış bilir her türden
Attı mı atıyor yattığı yerden!
Hepsini hedefe saplaması var
Keyfi yerindedir böyle giderse
Biri onu eğer tebrik ederse
Bravo çok beğendim, güzeldi derse
Sevinçten havaya hoplaması var
Der Mikdadi böyle gezer facede
Kendi çukurdayken aklı yücede
Bu nasıl kişilik aynı gecede
Her çeşit insanı tiplemesi var!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Facede ki
El aleme yediğini
Mutfakta ne ettiğini
Resmederek peteğini
Balım diyor, yerim diyor!
Ah ne tatlı ah ne şeker!
Herkes ona diller döker
Saat başı resim çeker
Hâlim diyor, varım diyor
Her ülkede kankası var,
Çetesi var, mangası var,
Çiftliği var, bankası var.
Malım diyor, kârım diyor!
Ya bakın şu dangalağa
Dönmüş şaşkın bir malağa
Hiç görmeden bir salağa
Gülüm diyor, yârim diyor
Zıpzıp yapar kalkıp konar
Yorum yapar bazen kınar!
Sayfasında kahve sunar
Falım diyor, zarım diyor
Okuduğu şeye kanıp
Zahir şeylere aldanıp
Mikdadi’yi bir şey sanıp
Alim diyor pirim diyor
Mikdadi
Mikdat Bal
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Fadimeden Temele cevap 2.
Kağetun geldi bana
Cevap yazayım ona
Ya bak ne derum sana
Kafadan atayusun
Soylersun beni anma,
Anarum diye sanma
Kaprislerune kanma
Ne atup tutayusun
Seni çoktan unuttum,
Kesilmişti umudum
Başka bir sevda tuttum
Sen kime çatayusun
Beğenmedum şakani,
Sevmem yürek yakani
Şimdi da fiyakani
Bana mı satayusun
Hiç ağırtma başumi,
Biluyurum işumi
Bırak benum peşumi
Çamura batayusun
15-12 2006
Gorinchem Hollanda
Mikdat Bal
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Fadimeden Temele Mektup
Ey benum canumun içi
Yüzümun aki,
Başumun taci,
Evumun direği
Kalbumun zembereği,
Gözlerumun ışıği,
Kapumun eşiği,
Çocuklarumun kaşığı,
Aklumun karmaşığı,
Canumun bitişiği,
Hayallerumun aşığı,
Rüyalarumun süsi,
Çiğerumun nefesi,
Ruhumun kafesi,
Dünyamun bir tanesi,
Sevgili adamum.
Önce selam ederum
Ellerunden öperum
Buralardan sorarsen
Yok yaramaz haberum
Zaten sen bilursun olani biteni
Geleni gideni
Öleni yiteni
Daha yeni gömduk
Halanı dedeni
Doktor demişti zaten
Ecelmiş nedeni
Sen oni da biluyusun,
Cep telefoni ile herkese ulaşuyusun
Bize sıra gelince
Evun yukarisindan dolaşuyusun
Bilursun bizde telefon yok
Ama evde ne oluyu oni bilemezsun
Ben sana yazayım
Tavanda ot, avlida odun
Buz dolabinda et kalmadi
Bilmem inek kurbana yetişur mi
Çecukler okula gideyur
Derslerini edeyur
Onlarun derdi bana yeteyur
Horoz geceleri öteyur
Ha az kaldı unumuz. oda da biteyur
Bakkal olacak amcanin oğli
Bize artuk veresiye vermeyur
Evumuze dışaridan hiç bir şey girmeyur
Ne yapacağumi şaşurdum
Şimdi her şeyi bilursun
Ya kendun gelursun
Ya da para gönderursun
Komşilardan sorarsen
Hepsi eyidurler
Dedikodiyi sevmem bilursun
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Ama haberlerum var
Eli koli tutan gurbete çıktı
Köyde sade imam ile
Bir kaç öğretmen kaldı
Diğer durumlar bilduğun gibi
Acele cevap ver
Beklemekteyum
Fadime
Mikdat Bal
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Fadimem!
Bir selamın gelsin gördüğün zaman
Dönüp de önüne bakma Fadimem!
Saçını tarayıp ördüğün zaman
Solacak gülleri takma Fadimem!
Ruhuma işledin can mı sanırsın?
Ebedi bir aşkı an mı sanırsın?
Taht kurdun gönlümde han mı sanırsın?
İkide bir girip çıkma Fadimem!
Hemen yargılama ellere uyup
Bana gönül koyma yalanı duyup
Harabe gönlüme ateşler koyup
Bu kadar canımı yakma Fadimem!
Sen beni mutlaka dinleyeceksin
Kaçamayıp ne de yanlayacaksın
Bir gün gerçekleri anlayacaksın
Hala umudum var yıkma Fadimem!
Mikdat Bal
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Fani bu dünya
bu sevda yolunda izimiz kalsın
Geliver güzelim fani bu dünya
Sen benim gözümde şekersin balsın
Gülüver güzelim fani bu dünya
baş tacı eyledim gönül verende
Nice güller aldım bağın derende
Gönlüm ateş doldu sevgin girende
Biliver güzelim fani bu dünya
Ah çekip karalar bağlıyor musun?
Sen de benim gibi çağlıyor musun?
Gözlerin nemli mi ağlıyormusun?
Siliver güzelim fani bu dünya
Her türlü nefretten arınıp da gel
Sevgiyle bürünüp karınıp da gel
Gelinlikliğin kefen sarınıp da gel
Ölüver güzelim fani bu dünya
Mikdat Bal
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Farkına varamadık
Ne biçim insanlarız, konu komşu bilmeyiz
Hayat cehennem oldu, farkına varamadık
Nerde o eski günler? artık gidip gelmeyiz
İçimiz hasret doldu, farkına varamadık
Samimiyet bitince kim ağlar peşimize?
Komşuyu hatırlamak gelmiyor işimize
Hem kapı komşumuza, hem din kardeşimize
Muhabbet sevgi öldü, farkına varamadık
Karşılaşan komşular, sitemi sıralıyor
Sivri sivri sözlerlere, deşiyor yaralıyor
Mutluluktan eser yok ruhumuz daralıyor
Kin eken nefret buldu, farkına varamadık
Kimseyi hatırlamaz bir şey piştiği zaman
Ziyaret eden olur yolu şaştığı zaman
Belki merhaba söyler işi düştüğü zaman
Gülen yalandan güldü, farkına varamadık
Sarıyor özümüzü ateşi söndürelim
Şimdi biz yüzümüzü ne yana döndürelim
Bir fatiha okuyup ruhuna gönderelim
İnsanlık hitam buldu, farkına varamadık
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Farkına varmadan kat ettim yolu
Farkına varmadan kat ettim yolu
Rahat edemedim oturamadım
Yüklerimsırtımda, ellerim dolu
hala hiç bir şeyi bitiremedim
Bir yanda çocuklar bir yanda yârim
Çalıştım didindim ne cefakarım
Neye el attımsa bir çoğu yarım
İşlerin sonunu getiremedim
Dişlerim döküldü damağım tatmaz
Kalbim çok yoruldu düzenli atmaz
Ellerim dolaşır ayaklar tutmaz
Ben bunu kendime yediremedim
Para kazanmaya geldiydim ama
Umduğumdan fazla bulduydum ama
Kuş tüyü yatağı aldıydım ama
Kendimi bir rahat yatıramadım
Şimdi belli oldu hanyayla Konya
Tabanlarım nasır tahta takunya
Bir plak dinlerim “batsın bu dünya”
Benden başkasını batıramadım
Der Mikdati neden saçımı yoldum
Dün bir rüya gördüm sahiden öldüm
Bir mezar içinde kendimi buldum
Dünyadan hiç bir şey götüremedim
Mikdat Bal
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Farkına yeni vardım
Bakmıyorum kederden, ne etrafa ne öne
Seninle görüyordum, farkına yeni vardım
Iztırap var içimde, dertle başlarım güne
Seninle yürüyordum farkına yeni vardım
Gönül içinde gönül ahu gibi koşarak
Şimdi ne oldu diye şu halime şaşarak
Ulaşılmaz yerlere hudutları aşarak
Seninle varıyordum farkına yeni vardım
Acılar sezilmiyor, bana zevk oldu cefa
Ölmeyi diliyorum belki günde on defa
Aramıyorum artık ne mutluluk, ne sefa
Seninle arıyordum farkına yeni vardım
Mikdatî der hapsoldum, çıkabilsem çıkardım
Gönül harabesini yıkabilsem yıkardım
Yakama bir beyaz gül takabilsem takardım
Seninle deriyordum farkına yeni vardım
Mikdat Bal
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Fasık insanlar
Ciddiyet yok, utanma yok, saygı yok
Yalanları yayar fasık insanlar
Uydururlar hikaye yok, öykü yok
Gözümüzü boyar fasık insanlar
Eğer fasık haber verse, Kur’an der
Pişman olmaz araştırıp soran der
Çünkü onlar yalanları her an der
Yalanı kâr sayar fasık insanlar
Plan edip yalan derler gün boyu
Kandırırlar bulursalar bir toyu
Herşeye ters bakmak onların huyu
Gerçeklerden kayar fasık insanlar
Atar bunlar meydanı boş bulunca
Üf püf eder bir uyarı alınca
İkaz olup ceza hafif olunca
Söz verse de cayar fasık insanlar
Döneklikte yok bunların eşleri
Karıştırıp karga gibi leşleri
Dedikodu fısıltıdır işleri
Yalan haber koyar fasık insanlar
Maske kalın beli olmaz yüzleri
İz bırakır yalan yanlış sözleri
Birbirine düşman eder bizleri
İçimizi oyar fasık insanlar
Mikdat Bal
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Faydası var mı?
Cennete yol bulmak ilimle olur
Ateş mukadderse dilimle olur
Esrarına varmak ölümle olur
Artık son pişmanlık faydası var mı?
Kıtabın sorulsa Kur andır dersin
Haram yeme diyor sen haram yersin
Yüce Mevlam bize hidayet versin
Son nefeste iman faydası var mı?
Boşa geçen her an en büyük zarar
Okumayan insan ne işe yarar?
Bir gün Yüce Allah mutlaka sorar
Bilmiyordum demen faydası var mı?
Ben de müslüman ım söyler durursun
Hayatı e&#240; lence, oyun görürsün
Derken ecel gelip çatar,ölürsün
Kaçmaya çalışsan faydası var mı?
Eskide eskide ömrü tükettin
Kendine sor artık neyi hakettin
Kitabın verilir okursun kendin
Okuyamam demen faydası var mı?
Mikdat Bal söylüyor sözü herkese
İlim tahsil edin biter vesvese
Uyan ey kardeşim kanma nefise
Ölünce uyansan faydası var mı?
Mikdat Bal
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Fazla bir şey istemem ki
Fazla bir şey istemem ki
Selam söyle güldür beni
Uzun boylu yaz demem ki
Kelam söyle güldür beni
Ya böylece öldür beni
Gözden uzak kalpten ırak
Beni öldürüyor firak
Uzun hikayeyi bırak
Yalan söyle güldür beni
Ya böylece öldür beni
Bittim kaldım, devam sensin
Soluğum sen, havam sensin
Acım çoktur, devam sensin
Ulan söyle güldür beni
Ya böylece öldür beni
Ateşi koydun bağrıma
Bal der çare ol ağrıma
Bir cevap ver bu çağrıma
El an söyle güldür beni
Ya böylece öldür beni
Mikdat Bal
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Felâha er!
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>Ö<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>lümü düşünüp kaçın ferah’tan
Uzak dur her türlü kara mizah’tan
Tövbe ederekten, her tür günah’tan
Azamî şekilde kaç felâha er!
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>K<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ibir hissedince, nefsi horlayıp,
Bu yolda kendini, biraz zorlayıp,
Hayırı duyunca, birden fırlayıp,
Hayıra acele uç felâha er
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>H<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ayırı işle ki kalkandır nâra
Okuyanlar geçer, zulmetten nur’a
Günahtan sevaba, şerden hayıra
Hicret niyetiyle göç felâha er
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>zamî korkarak, mal fitnesinden,
Bil ki sorumlusun her nefesinden
Şerrinden kim emin, kendi nefsinden?
Kendi benliğinden geç, felâha er!
Mikdat Bal
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Feministler Kongresinde bayanlar FIKRA
Feministler Kongresinde bayanlar
Söz almıştı hayret etti duyanlar
Peşi sıra dertlerini saydılar
Konuştular, izleyenler duydular
İlk olarak Amerika söz aldı
Dedi kocam gafletimden yüz aldı
Atıyordu tutuyordu, gör hele
“Çalışırken alışveriş zor hele
Bundan böyle dedim senin işindir
İki günlük protestosu peşindir
Üçüncü gün mecbur kaldı eyledi
Evet canım sen haklısın söyledi”
Almanyadan başka sözcü konuştu
Artık salon konferansa dönüştü
“Bir şirkette üst düzeyde işim var
Hep hazıra alışmış bir eşim var
Bulaşıklar çok işimi alıyor
Dedim sen yap bana yazık oluyor
Bir iki gün yıkamadı, gezmişti
Üçüncü gün hep yıkayıp düzmüştü”
Şimdi artık kürsüdedir Fadime
Dedi böyle davranmak ne haddime
Ben geçen gün Temel’e söylemiştim
Çamaşırdan şikayet eylemiştim
Çamaşırdan bıktım artık Temelim
Yıka artık budur benim emelim
İşte ona yükleyince zor şeyi
Birinci gün göremedim bir şeyi
İkinci gün biraz açtım gözümü
Üçüncü gün geri aldım sözümü...
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Mikdat Bal
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Feraset ne demektir?
Mü’minde feraset var, gönlü cennet bahçesi
Allah’ın nuru ile bakan gözdür feraset!
Hak, batılı ayırır, tatlı dili, lehçesi
Allah’ın nuru ile akan sözdür feraset!
Zeki ve uyanıktır, mü’minlerin bakışı
Sezer Hakkın nuruyla, görür ince nakışı
Bir aşka tutulur ki cennet olur yakışı
Allah’ın nuru ile yakan közdür feraset!
Öyle güzel duygudur, altıncı bir his gibi
Kafirlerde bir hasret, mü’minlerde süs gibi
Gönül bahçesi güllük, sinesinde mis gibi
Allah’ın nuru ile kokan özdür feraset!
Hakkı görüp anlatır, mütedil yol tutarak
Fikirsiz insanlara fikir ile çatarak
Gerektiği zamanda toz dumana katarak
Allah’ın nuru ile çıkan tozdur feraset!
Mikdat Bal
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Ferdin tercihi ile uğraşmak caiz değil!
Kulları sorgulamak değil kulların işi!
Zaten melek değiliz günahtır her anımız!
Yurt, dil, ırk ve toplumla değer kazanmaz kişi
Üstünlük “takva’dadır” buyurur Kuran’ımız!
Ferdin tercihi ile uğraşmak caiz değil!
Çok nasihatçi gördüm bilgiye haiz değil!
“Yarım hoca din yıkar” herkes de vaiz değil
Hep yanlış cevap alır şaşırır soranımız!
Asla bir Müslüman’a çirkin sözler yakışmaz
Kâfir münafık deyip insanlarla takışmaz
Din, dil ve ırkı için hiç kimseyle çıkışmaz
Doğru yere geçmeli yanlışta duranımız!
Herkes başlı başına değişik başka türdür
Cemiyet hayatında ayrı değer ve hürdür
Bunu fark edemeyen önyargılıdır, kördür
Hiç de hoş karşılanmaz kalpleri kıranımız!
İnsanlar güce mala tapmaya çalıştılar
Kıyı ve köşeleri kapmaya çalıştılar
Milleti zorla tek tip yapmaya çalıştılar
Böyle kâbusu hayra olmuştu yoranımız!
Mazlum ağlarken imdat diler ah-ı zarında
Yiğit öne atılıp insanlık pazarında
Taht kurup sultan olur halkının nazarında
Dertlere merhem olup yarayı saranımız!
Zehrediyor hayatı felaketler âlemi
Mikdadî hakkını ver aldığında kalemi
Zehir de olsa artık yutulacak elemi
Bulunur az da olsa Bal ile karanımız!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Ferhat bunun neresinde?
Dağ delindi tünel oldu
Ferhat bunun neresinde?
Herkes geçti genel oldu
Ferhat bunun neresinde?
Kutlanıyor taşkın taşkın
Kimi şirin kimi şaşkın
Bir öyküsü varsa aşkın
Ferhat bunun neresinde?
Şirin kime aşık oldu?
Dağlar delik deşik oldu
İçi yandı ışık oldu
Ferhat bunun neresinde?
Yok hedefler yok gayeler
Bitti bütün sermayeler
Gerçek oldu hikâyeler
Ferhat bunun neresinde?
Zaman dertleri katladı
Hayat bizi tokatladı
Duygular da çağ atladı
Ferhat bunun neresinde?
15-12 2006
Gorinchem Hollanda
Mikdat Bal
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Fetva verip hukmederse
Biri çıkıp nane yerse,
Tavuk kurban olur derse
Fetva verip hukmederse
Koyun, keçi bayram eder,
Tavuklara yazık olur!
Daha neler duyacağız!
Sapığa mı uyacağız!
Tavukdan mı doyacağız?
Eti kaç kişiye yeter!
Ancak bir kez azık olur!
Biri geçirirse cinnet!
Ne vacib tanır ne sünnet.
Medya bunu bilir minnet.
Duyulmadı bundan beter!
Onlar için müzik olur.
Konuşurlar sapık supuk.
Zehir kusar, ağzı köpük
Sözde alim Dinden kopuk!
Buna kanarsan birader
Itikatın bozuk olur.
Neler gördü bu gözlerim.
Basını her gün izlerim.
Mikdat Bal der ki sözlerim.
Kiminin hoşuna gider.
Kimine de kazık olur
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Fino hastalığı! !
İşin yoksa ey vatandaş
İt besleyip süslemen ne?
Bağırırsın iş, ekmek, aş
Ya köpeği beslemen ne?
Hep onunla geziyorsun
Ona boncuk diziyorsun
Kir içinde yüzüyorsun
Bu kendini pislemen ne
Uzakta dur, çok kokarsın
Alıp ona zil takarsın
Babandan iyi bakarsın
Sözlerimden hislemen ne?
Kendin yemez yedirirsin
Ona özel getirirsin
Balkonuna ettirirsin
Tersleyince terslemen ne?
Uymuş asrın modasına
Bakın şunun hatasına
Gece alır odasına
Oğlum diye seslemen ne?
Çok ayıptır bize göre
Gidip gele, gire gire
Oda dolar bitle pire
İlaç ile sislemen ne?
Tanımazsın anne baba
Sahi baban kim acaba?
Bu sorumu bulup kaba
Bana dönüp toslaman ne?
Mikdat vermez beratını
Yalatırsın suratını
Alıyorsun muradını
Kucağına yaslaman ne?
Mikdat Bal
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Firavunlar bütün zamanlarda var!
Öldü sanmayınız Firavunları
Sürüsüyle mevcut Hamanlar da var
Onlardan zalimdir, bu torunları
Firavunlar bütün zamanlarda var!
Hak ile batılı yoktur ayıran
Umutlar perişan, gönüller viran
Sebebi aranır, insanlar hayran
Eksiklik var ise imanlarda var!
İman eksilince, insanlık beter
Herkes birbirine düşmanlık eder
Kimi Firavun’a Hamanlık eder
Karun’a özenen hayranlar da var
Sarılın kitaba, ne güne durur!
İnanın, kurtulun diye buyurur
Bir gün İsa iner Teccalı vurur
Böyle bir kurtuluş umanlar da var!
Bu gibi umutlar, hayal düş gibi
İşlenir devamlı bir buluş gibi
Başını kumlara sokan kuş gibi
Bilerek gözünü yumanlar da var
Ne yazık sözlerim, acı gerçekler
Neden uyarmıyor bizi kötekler!
Şaşırmış insanlık daha ne bekler
İkaz var, azap var, tufanlar da var!
Bal der zalimlerin gücü bizdendir!
Cahil kaldık çoğu hep bu yüzdendir
Uyansak kurtuluş, necat tezdendir
Kurtuluş gemisi, ummanlar da var!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Fitne!
Fitne, sosyal, siyasi, yapıyı altüst eden
İblisçe bir oyundur, alçakların işidir
Başta düşmanlık vardır, korkaklık da bir neden!
Fitneci ikiyüzlü karaktersiz kişidir!
Şeytanlaşıp bazısı sinsice plan kurar
Kişiliksiz, kimliksiz işbirlikçiler arar
Ülkeye hem dünya’ya dokunur onca zarar
Bozgunculuk adeta kahpelerin fişidir!
Gönüllü işçisidir, iblisin taşeronu
Bu alanda müttefik firavunu, karonu
Bu uğurda çabalar finansörü baronu
Şerefsizler şeytanın hançeridir şişidir
İşleri bozgunculuk fesatçılık yapmaktır
Bu işten yararlanıp bir şey çalıp kapmaktır
Ufak çıkar uğruna insanlıktan kopmaktır
Mazlumların ölümü zalimlerin aşıdır!
Kargaşa şeytan için en tesirli silahtır!
Çünkü Fitne, kıtalden daha büyük günahtır
Sosyal münafıklara her kötülük mubahtır
Kalpleri âmâ olan gerçeklere şaşıdır!
Mikdadi yazar durur insanlıktan yanadır
Fitne soğuk savaştır, öldürmekten fenadır
Zararları korkunçtur hem mala hem canadır
Bozguncunun sevinci mazlumların yaşıdır
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Fos çıktı boş konuşur
Daha dün taşıyordu
Çekiç ile orağı
Şimdi cumhuriyetçi
Alıp koşar bayrağı
Ölürüz de bölünmez
Bu vatanın toprağı
Ülke kan gölü olmuş
O gösterir Irağı
Fos çıktı boş konuşur
Keloğlanın çırağı
Halk yongayla kaşınır
Ona şimşir tarağı
Yetişmez sululuğu
Yeşertemez çorağı
Mazotu ucuz etti
Hesap etmez kurağı
Topal bir at bozkırda
Halk diliyor burağı
Arı geberip gitti
Vurunca bir kırağı
Halk çoktan unutmuştur
Kadayıfı böreği
Sadece ekmek diyor
O lüksün yok gereği
Biri maaş dağıtır
Yok dikilmiş direği
Dört kere evelensek mi?
Şimdi halkın merağı
Beş yüz YTL maaş
Kim düşünür firağı
Yeşil yeşil boncuklar
Yok bunun dur durağı
Şeceresini yazar
Tarihin her yaprağı
Korkumuz yok çok şükür
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Halk onların uğrağı
Halk o kadar cahil mi?
Bilir yakın irağı
Gergin iple ip atlar
Ya bakın şu matrağı
Hedefini şaşırdı
Turan değil ereği
Uzanacak biri var
Hazırlayın mereği
İmarı mümkün müdür?
Bozulmuştur yüreği
Diyecek tek söz kaldı
Boş verin o yorağı
Mikdat Bal
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Gafil olma uyan ey insanoğlu
Dünya bir değirmen dönen çarkı yok
İnsanoğlunun sabit barkı yok
Ezilen darıdan hiç bir farkı yok
Gafil olma uyan ey insanoğlu
Dünyada ararsın sıcak ve serin
Aldanma dünya ya topraktır yerin
Bir gün senin kalmayacak eserin
Gafil olma uyan ey insanoğlu
Kıymet verme mulke,para ve pula
Onlar bir eğlence, gir doğru yola
Varacağın yere sermaye yolla
Gafil olma uyan ey insanoğlu
Dünyada ne yapsan olmaz emelin
Çünkü senin toprak imiş temelin
Seninle gelir yanlız amelin
Gafil olma uyan ey insanoğlu
Mikdat Bal der ki ben de bir fani
Sakın kayıp etme bu imtihanı
Muhafaza eyle dini imanı
Gafil olma uyan ey insanoğlu
Mikdat Bal
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Gafillerden etme bizi Allah’ım!
Bu güzel günlerde hakka koşmayan
İlahi bir aşkla yanıp pişmeyen
Kalbine bir zerre ışık düşmeyen
Gafillerden etme bizi Allah’ım!
Mü’minler Allah’a elleri açar
Onlara mağfiret, bereket saçar
Akıllı olanlar günahtan kaçar
Gafillerden etme bizi Allah’ım!
Günahlara batmış bir ömür boyu
Değişmiş sireti, değişmiş huyu
Hissiyatı ölmüş, ölmüş beş duyu
Gafillerden etme bizi Allah’ım!
Ölümü unutup günaha dalan
Her şeyde sahtekar, her şeyde yalan
Hayır işlerinde hep geri kalan
Gafillerden etme bizi Allah’ım!
Herkes gideceği yolu seçiyor
Ömrü boş işlerde boşa geçiyor
Mübarek günlerde, alkol içiyor
Gafillerden etme bizi Allah’ım!
Mikdat der bu aylar büyük ganimet
Bilene meccanen sayısız nimet
Tövbe etmeyene olur mu himmet
Gafillerden etme bizi Allah’ım!
<embed src='http://www.egriderekoyu.gen.tr/ses_muzik/ney_taksimi.mp3'>
Mikdat Bal
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Gaflete daldı gidiyor
Kabkaranlık arz-ı sema
Sultan sağır vezir, ama
Ağzı mühürlü ulema
Gaflete daldı gidiyor
Ufuklarda bulut kara
Dü; man atar her dem nara
Kan gövdeyi sokaklara
Dehşete saldı gidiyor
Akraba bağları gergin
Fakiri eziyor zengin
Türk milleti çok tedirgin
Haşyete daldı gidiyor
Yurttaş aman nidasında
Liderler 'ben' kavgasında
Herkes koltuk sevdasında
Vahşete daldı gidiyor
Der Mikdatî bu halimiz
Hakkadır arzu halimiz
Sona erdi mecalimiz
Nusrete daldı gidiyor
Mikdat Bal
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Galip Sinecikli kardeşime çağrı geri dön! !
Zuhal yıldızından yıldız giderse
Artık geri kalan Zuhaldır Zuhal
Her aklına esen giderim derse
Bizim büyümemiz muhaldir muhal
Galip Sinecikli gidersen eğer
Geri dön çağrıma vermezsen değer
Mikdat Bal üzülür boynunu eğer
Benim tek korktuğum, bu hâldir bu hâl
Geri dön kardeşim kafayı takma
Seni üzen varsa, onlara bakma
Zaten gönlüm yanık, bir de sen yakma
Yakarsan bu sana, vebaldir vebal
Eğer sen gelmezsen, ben de giderim
Bu güzel guruba veda ederim
Geri gel kardeşim bir daha derim
Gelmezsen bilin ki, gitti Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Galip Sinecikli kardeşime nazire (İlle de Zühre şiirine)
Zühreyi yazdıkça Leyla olacak
Okuyanın dimağında kalacak
Sen duydukça betin benzin solacak
Değil mi, değil mi, öyle değil mi?
Mecnunsun değil mi, söyle değil mi?
Leyla bir rumuzdur, Zühre gerçektir
Leyla binlercedir, Zühre bir tektir
Şairliğin şartı, bunu bilmektir
Değil mi,değil mi, böyle değil mi?
Zühreye aşıksın, söyle değil mi?
Düşürme Zühreni lisana dile
Belki de yapmadın sen bile bile
Aşık olan insan çekmeli çile
Değil mi, değil mi, öyle değil mi?
Aşkın mecnun etti, söyle değil mi?
Söylersin Leylayı ettiler meze
Ne için Zühreyi söylersin bize
Öyle bir tehlike almışsın göze
Değil mi,değil mi, öyle değil mi?
Sinecikli kardeş, söyle değil mi?
Sen mecnunsun artık, ne istersen de
Ben Tahir’im falan,filan dersen de
Artık bu yazıma cevap versen de
Değil mi, değil mi, böyle değil mi?
Aşkın deli etti, söyle değil mi?
Mikdat der yazını okudum güldüm
Her satırda inan bir tuhaf oldum
Yazına münasip cevaplar buldum
Değil mi, değil mi, öyle değil mi?
Leylayı anladın, söyle değil mi?
Mikdat Bal
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Garaip hükümdarı
Garaip hükümdarı iptal etti vizemi
Onun yerine bana sormuştu bir gizemi
Düşünmeden bir anda yazdım verdim dizemi
Görenler acıyordu bana cahil dediler
Zavallı işi bitti günü değil dediler
Okuyunca şaşırdı, Gaf dağından aşırdı
Ama çok kızmış idi bir bahçeye düşürdü
Sert bir yere çarpmıştım baldırımı şişirdi
Görenler kaçıyordu, bana cahil dediler
Hükümdardan kurtuldu sonu değil dediler
Böyle bir hayal kurdum yaşanmış bir düş gibi
Dilemem hiç kimseye som soğuk bir duş gibi
Sanki kanadım kırık yaralanmış kuş gibi
Görenler geçiyordu bana cahil dediler
Birini bekliyorduk onu değil dediler
Yolcu destur istiyor, burada mı kalacak
Gitmezse nE ŞEKilde vizesini alacak
Gittiği har tarafta sana rakip olacak
Görenler seçiyordu bana ehil dediler
İnsanı insan yapan ünü değil dediler
Mikdat Bal
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Garibem...
Yokluğunda varlığını hissetmek
Ne güzel şey tadan bilir, garibem
Yüreğinin acısıyla ses etmek
Dağda seyha atan bilir garibem
Sorup yâri seherlerde kuşlardan
Dört mevsimden, baharlardan kışlardan
Volkan lavı gibi akan yaşlardan
Kadre kadre yutan bilir garibem
Hedef gönül, alem ona yurt değil
Her şey nazik, her şey latif sert değil
Ağlaması sızlaması dert değil
Tatlı bela çatan bilir garibem
Aşk çölünde yanıp yanıp su diyen
Leyla deyip akabinde Hu diyen
Bir ummana dalıp sevda bu diyen
Benliğiyle batan bilir garibem
Mikdatî’yim aşkım budur meşkim bu
Ezelim bu ebedim bu eskim bu
Hisarım bu sarayım bu köşküm bu
Bana ruhum katan bilir garibem
Mikdat Bal
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Garip bir hâl
Bir kar yağışlı,bir rüzgar,
Bir fırtınalı gecede
Geçiyordum sokaklardan,
O gecenin soğuğunda
Bir ses duydum uzaklardan.
Kulaklarım duyuyordu
Mikdat gel, bana diyordu
Duyduğum benim düşümdü
Sanki çocukluk yaşımdı
Anıları yaşıyordum
Soğuk vardı üşüyordum
Acı ve tatlı sahneler
Ettiydim nice hayaller
Baktım ki şöyle kendime
Boyun eğdim kaderime
Baktım ki halim acaip
Her şeyden uzak bir garip
Ne benliğim ne gururum
Ne de kalmıştı şuurum
Aldılar hürriyetimi
Hapiste buldum kendimi
Anladım bahtım karaymış
Ağladım bağrım yaraymış
Ana ya baba ya hasret
Güleceksin gönül sabret
Yeni ufuklara doğru
Yeni umutlara doğru
Mikdat Bal
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Gaz verirken, mazot kozu
Çukur ama bol keseden
Atanlara inanmayın
Çok sakının vesveseden
Çatanlara inanmayın
Kimi humur, kimi kilap
Aynı hile, aynı dolap
Hem cumhur der hem inkilap
Tutanlara inanmayın
Gaz verirken, mazot kozu
Utanmazki yoktur yüzü
Müslümana salyangozu
Satanlara inanmayın
Gizliyerek talanları
Bölüşerek kalanları
Planları, yalanları
Yutanlara inanmayın
Bol keseden savur harca
Ağam paşam deyip Çorç’a
Boğazına kadar borca
Batanlara inanmayın
Dedelere diş buldular
Homo’ya da eş buldular
İşsizlere iş buldular
Yatanlara inanmayın
Mazot derler boş kalonlar
Sessiz kaldı hep salonlar
Şişirilmiş bu balonlar
Bütanlara inanmayın
Mikdat Bal
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Gazap yakındır!
Kapkara bulutlar semayı sardı
Rahmet mi sandınız,……gazap yakındır!
İnsanlık nihai noktaya vardı
Şeytana kandınız,…….. gazap yakındır!
Geliyorum diye haber veriyor
Kalbi açık olan bunu görüyor
Tövbenin muhleti sona eriyor
O zaman yandınız,……. gazap yakındır!
Melekler bekliyor Arş-i âlâ’da
Dönmemize vakit vardır hâlâ’da
Allah’a söz verdik “kalü belâ’da”
Nerede andınız? ,……… gazap yakındır!
Rahmeti geniştir Yüce Rabbimiz
Kapanmadan önce tövbe kapımız
Ilerde bulunmaz muhattabımız
Görünce döndünüz……gazap yakındır!
Mikdat Bal
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Gece çöktü kurtuldum
Yaza yaza bir hal oldu gözlerim
Duracaktı gece çöktü kurtuldum
Nesir miydi, şiir miydi sözlerim
Soracaktı hece çoktu kurtuldum
Yazılacak neler varken sırada
Hicivleri sıralarım arada
Garip bir el defterimi orada
Dürecekti üçe büktü kurtuldum
Anlamazlar, değer, kıymet pahadan
Ukalalar söz almazlar dehadan
İhtar aldım hakem beni sahadan
Sürecekti maça soktu kurtuldum
Maça girdim, hem gariptim hem yolcu
Onlar beni sandı iyi bir golcü
Topu aldı uyanık bir futbolcu
Yoracaktı taça çıktı kurtuldum
Maçın daha bitmedi ilk yarısı
Karışmıştı orta saha gerisi
Bir dost görmüş ayağımı birisi
Kıracaktı içe çekti kurtuldum
Rakibimiz bizi görmüş av gibi
Yenilince yanıp tüttü kav gibi
Karşısına dikilmiştik dev gibi
Vuracaktı güce baktı kurtuldum
Mikdat Bal
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Gecekondu Yıkımı
Deprem acısını yeni unuttuk
Belediye yıktı evlerimizi
Kime dert yanalım yönü unuttuk
Belediye yıktı evlerimizi
Cop tepeye iner deva mı bize
İnsan değil miyiz reva mı bize
Bundan böyle sokak yuva mı bize
Belediye yıktı evlerimizi
Evlerin arsası zengine saha
yüzme havuzları biçilmez paha
Rüşvet, torpil, mafya, daha var daha
Belediye yıktı evlerimizi
Bütün güçleriyle bize saldırdı
Buldozerle gelip bizi kaldırdı
Polisle her yerde önlem aldırdı
Belediye yıktı evlerimizi

l

Fakirin eveini toprağa katan
Açılan arsayı zengine satan
Halkını aç sefil sokağa atan
Belediye yıktı evlerimizi
Lüks yerde yaşıyor rüşvet alanlar
Nerde bu ülkeyi soyup çalanlar
Nereye baş vursun mağdur olanlar
Belediye yıktı evlerimizi
<embed src='http://www.yaylacik.org/modules/Siirci/midi/Gul-Yuzlu-Sevgilim.wma'>
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Geceler uzadıkça güneşe hasret kaldım
Geceler uzadıkça güneşe hasret kaldım
Hasta mı olacağım, nedir beni bekleyen?
Çıkmaya çalıştıkça daha derine daldım
Dipte mi kalacağım, nedir beni bekleyen?
Aklıma gelenleri ulu orta yazarım
Konumuna bakmadan zalimleri bozarım
Devlerin mezarını iğne ile kazarım
Bela mı bulacağım nedir beni bekleyen?
Mikdati yaptığında acaba fayda var mı
Hesabını yaptın mı o kadar kafan dar mı?
Boş işlerle uğraştım sonu zarar mı kar mı?
Hava mı alacağım nedir beni bekleyen?
Mikdat Bal
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Geçti artık kes sesini
Ëtme gönlüm bana nazı
Geçti artık, kes sesini
Uçuyorsun bazı bazı
Geçti artık kes sesini
Rüya mı diye sorduğun
Onu hayıra yorduğun
Sadece hayal gördüğün
Geçti artık kes sesini
Bu uçuşun gerçek olmaz
Bu hazanda çiçek olmaz
Kör gönülde merçek olmaz
Geçti artık kes sesini
Sevmek sevilmek hakkındır
Gönül kendini sakındır
Unutma sonun yakındır
Geçti artık kes sesini
Mikdat der ki yakma beni
Yeni derde sokma beni
Ayaktayken yıkma beni
Geçti artık kes sesini
Mikdat Bal
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Gel bari gönülden bir sarılalım
Gel bari gönülden bir sarılalım
Ne küselim daha ne darılalım
Hele ayrılırken hoş ayrılalım
Gönlümüzü böyle kandıralım gel
Ayakta duralım “kunut’muş” gibi
Tekrar kavuşmamız umutmuş gibi
Bütün acıları unutmuş gibi
Kederi neşeye döndürelim gel
Bir an bile olsa murada erip
Mutluluk bağından gülleri derip
Gidelim yan yana el ele verip
Yeni sevenleri andıralım gel
Ben mahşere kadar beklerim söyle
Derdini derdime eklerim söyle
Sevgini sevgime yüklerim söyle
Firak ateşini söndürelim gel
Mikdat Bal
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Gel çık işin içinden
İstanbulda kan aktı
Bakan Trabzona baktı
Bizim müdürü yaktı
Gel çık işin içinden
Basın yayın ne diyor?
Bu beyler ne ediyor?
Bizi kim yönetiyor?
Gel çık işin içinden
Çoğaldı sövenimiz
Yok mu hiç sevenimiz
Kalmadı güvenimiz
Gel çık işin içinden
Meşhurdur atan tutan
Hele Türklüğe çatan
Kime teslim bu vatan
Gel çık işin içinden
Yazık millet uyuyor
Hakaretler duyuyor
Medya da göz boyuyor
Gel çık işin içinden
Mikdat Bal
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Gel de kafayı bozma!
Görünen manzaralar, teaccübe sürükler
Emanet zayi oldu gel de kafayı bozma!
Fesat kazanı kaynar, medya bunu körükler
Siyasal dayı oldu gel de kafayı bozma!
Her ne yana bakarsak, midemiz bulanıyor
Artık fıttıracağız kafamız sulanıyor
Atom yerine düşman medyayı kullanıyor
Depremin fayı oldu gel de kafayı bozma!
Uzaktan kumandalı köpekleri hırlatır
Açık oturum diye ulu orta zırlatır
En galiz küfürleri ecdadına fırlatır
Mancınık yayı oldu gel de kafayı bozma!
Bunlar elin uşağı her gün nefret kusarlar
Onlardan biri ölse feryat figan basarlar
Yüzlerce müslümanın ölümüne susarlar
Onlar bir sayı oldu gel de kafayı bozma!
Şişirip büyütürler ellerinde mercekler
Maksat belli seyreden bir şeyler görecekler
Gözler boyatılarak saptırılır gerçekler
Yalanlar şayi oldu gel de kafayı bozma!
Müsebbibi aranır yerde akan kanların
Leş kargası olurlar katledilen canların
Unutma ey vatandaş her olayda bunların
En büyük payı oldu gelde kafayı bozma!
Mikdat Bal
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Gel de şu haline tebessüm etme
Şaşkın hale düşmüş pişkinliğe bak
Gel de şu haline tebessüm etme
Asıyor kesiyor taşkınlığa bak
Gel de şu haline tebessüm etme
Domuzdan post olmaz bunu bilirdi
Hal böyleyken ona gider gelirdi
Milli duyguları birden belirdi
Gel de şu haline tebessüm etme
Bizi sevmiyorlar öteden beri
Yeni midir sanki haçlı seferi
Bin yıllık düşmanlık teper mi geri
Gel de şu haline tebessüm etme
AB eşiğine yüz süre süre
Mümkün olmayacak söz vere vere
Nice taviz verdi göz göre göre
Gel de şu haline tebessüm etme
Dostlarım demiyor artık çok suskun
Yaramadı ona bu kahpe baskın
Çaresiz kalınca batıya küskün
Gel de şu haline tebessüm etme
Bu millet yutar mı, yutmasın gayri
Böyle tutarsızı tutmasın gayri
Yeter palavralar atmasın gayri
Gel de şu haline tebessüm etme
Mikdatî taş atmak değil kastımız
Ancak Türkten başka yoktur dostumuz
Hani nerde kaldı bizim restimiz
Gel de şu haline tebessüm etme
Mikdat Bal
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Gel dedim duymadın
Gel dedim duymadın benim çağrımı
Bu son olsun bir daha da gel demem
Bu ayrılık çok zor, deldi bağrımı
Sende benim gibi asla ol demem
Başımdadır hiç kimseye dilemem
Yanlız kaldım bundan gayrı gülemem
Bunca derdi bir kalemde silemem
Sen de beni öyle kolay sil demem
Sen gideli beri yoktur huzurum
Yalnız seni sevmek budur özürüm
Sen razı ol ben her zaman hazırım
Sen kendin gel mektup filan sal demem
Nerde kaldı bal damlayan dillerin
Arz eylerim bülbülane güllerin
Bir çiçekti yüzündeki çillerin
Gülller solar sana asla gül demem
Mikdati der yollar uzun ömürden
Etten kemiktenim değil demirden
Anlar isen gönülleri tamirden
İlacım sen benden ayrı kal demem
Mikdat Bal
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Gel desen bana
Yıllardır gurbette çektiğim elem
Böyle mi yaşardım öl desen bana
Sensiz yaşamaya dardır bu alem
Dağları aşardım gel desen bana
Bir gel desen bana uçar gelirdim
İki kollarımı açar gelirdim
Canımdan ruhuma göcer gelirdim
Ölüme koşardım gel desen bana
Ne hasret son buldu ne dertten ondum
Yandım yıllar yılı, köz oldum söndüm
Durgun sular gibi buz oldum dondum
Çağlayıp çoşardım gel desen bana
Mikdat der gönlümde yârin visali
Ruhuma işlemiş melek timsali
Yerinden koparak volkan misali
Kabarıp taşardım gel desen bana
Mikdat Bal
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Geldik sana Yüce Rabbim
Senden başka ilah yoktur
Geldik sana Yüce Rabbim
Bizde curüm günah çoktur
Geldik sana Yüce Rabbim
Yüce Rabbim hamdler sana
Ediyoruz hamdü sena
Affet Rabbim, feğfirlena
Geldik sana Yüce Rabbim
Sen var ettin bizi yoktan
Hiç ayırma bizi haktan
Bizi uzak tut yanmaktan
Geldik sana Yüce Rabbim
Etme isyan edenlerden
Sapık yola gidenlerden.
Et aşkınla tütenlerden
Geldik sana Yüce Rabbim
Senden başka kapımız yok
Senden başka Rabbımız yok
Günah çok sevabımız yok
Geldik sana Yüce Rabbim
Mikdat Bal
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Geldim, artık gitmiyorum Şiir değil
Değerli dostlarım bu gün beni çok yaralayan bir olayla karşılaştım
Çok iyi tanıdığım iki şair dostum biri Grubunda diğeri de Antolojide ki
şiir sayfasında birbirine o kadar ağır itham ve suçlamalarda bulındular
onları okuyunca kanım dondu çok ileri gidildi ağza alınmayacak laflar sahifelerine
eklendi, bu beni şok etmişti onun tesiri ile şiirlerimi pasif hale getirdim ve buraya
gidiyorum diye bir şiir asmıştım, sonra o talihsiz yazıyı
sayfasından alıp yorum sayfama eklemek için ayrıldım baktım ki o yazı pasif hale
getirildi, Artık o yazıyı Antoloji mi yoksa yazarı mı pasif hale getirdi onu bilmiyorum
ama o yazı artık yok ve ben geri geldim hepinizden özür diliyorum selamlar
Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Gelin - Sn. A.Karakoç'un 'Çağdaşlığı Koruma Çağrısı' şiirine atfen
Avrupa konseyi humanist güçler
Medeniyet elden çıkıyor gelin
Koşun bize gelin başlasın göçler
Gericiler bizi yıkıyor gelin
Aman koşun gelin bizi kurtarın
Yardımı dokunsun bize murdarın
Yolu bekleniyor yeni serdarın
Kodamanlar size bakıyor gelin
Turbanlılar bizi fena gerdiler
Okul bahçesine kadar girdiler
Bereket onları şimdi sürdüler
Bir çoğu peruklu okuyor gelin
Hâlâ gençler var ki içki içmezler
Meyhane önünden bile geçmezler
Derse çalışırlar işret seçmezler
Onların ağzı süt kokuyor gelin
Pariste görüşün Brüksel’de yazın
İrtica hortladı başını ezin
Biz baş edemedik gelin siz çözün
Bu sorun bizleri yakıyor gelin
Resmi dairede namaz kılındı
Memurun cebinde tesbih bulundu
Buna acep nasıl sessiz kalındı
Bir memur tesbihi çekiyor gelin
Sakallı şalvarlı gençler türedi
Nereden bulmuşlar böyle cüreti
AB’ye yakışmaz şekli süreti
Üzerine ıdır döküyor gelin
Piza’yı düzeltip bir şakül verin
Şu bizim beylere bir akıl verin
Gelip örnek olup bir şekil verin
Münevverler artık bıkıyor gelin
Müdürler var bizde rüşvet yemiyor
Faizi bir çoğu kazanç demiyor
Sülükler aç kaldı kemik emiyor
Bunlar canımızı sıkıyor gelin
Anane töreyi iptal ederiz
Ahlakı biz sizden ithal ederiz
Emredin sadece biz hallederiz
Biz ne dersek geri sekiyor gelin
İş görmüyor beyler Ankaramızda
Var homo, lezbiyen zamparamızda
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Özgür gezemiyor yok aramızda
Yaramıza tuzu ekiyor gelin
Açalım yurdumda yeni bir çığır
Keçi koyun aynı ne etsin sığır
Çekemiyor artık yükleri ağır
Develer yoruldu çöküyor gelin
Mikdatî der bize neler kattılar
Gençler bir döneğe tokat attılar
Altın haç verdiniz onu sattılar
Yerine üç hilal takıyor gelin
Mikdat Bal
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Gelin dostlar barışalım
Kardeşiz biz din adına
Gelin dostlar barışalım
Düşmanların inadına
Gelin dostlar barışalım
Bir birine el atarak
Geçenleri unutarak
El aleme anlatarak
Gelin dostlar barışalım
Birlik için bu gerektir
Bu arzumuz müşterektir
Milletimiz tek yürektir
Gelin dostlar barışalım
Birbirini hoş görerek
Kırgınlığa son vererek
Affetmeyi becererek
Gelin dostlar barışalım
Herkes hakkı teslim etsin
Sevgi gelsin nefret gitsin
Dostluk gelsin kavga bitsin
Gelin dostlar barışalım
Doğu, batı, güney kuzey
Huzur dolsun bütün yüzey
Eşit şartla her bir düzey
Gelin dostlar barışalım
Mikdat Bal
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Gelin Kaynana kavgası (bizzat şahit oldum)
Yok mudur hiç insafın
Deli eder her lafın
Yolu yordamı bilmem
Diken dolu etrafın
Dili keskin kaynana
Çoktur baskın kaynana
Yine ne söyledin ki
Oğlun küskün kaynana
Eline düştüm, yetim
Ben sana anam dedim
Bilmezsem öğret beni
Samimidir niyetim
Dili keskin kaynana
Çoktur baskın kaynana
Yine ne söyledin ki
Oğlun küskün kaynana
Salsan nere giderim
Yoktur anam, peterim
Bırak mesut olayım
Sona ersin kederim
Dili keskin kaynana
Çoktur baskın kaynana
Yine ne söyledin ki
Oğlun küskün kaynana
Hep oğluna dövdürdün
Odasından kovdurdun
Asaletsiz diyerek
Geçmişime sövdürdün
Dili keskin kaynana
Çoktur baskın kaynana
Yine ne söyledin ki
Oğlun küskün kaynana
Mikdat Bal
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Gelirim anam
Hasretin çekilmez gurbet çok acı
Sana dayanamam gelirim anam
Gözlerimin feri başımın tacı
Ana kıymetini bilirim anam
Gönlüme nakşetti Mevlam ismini
Özleyerek her gün bakıp resmini
Hayalimde canlatarak cismini
Koşarım elini alırım anam
Kalkarım yerimden sana koşarım
Ana seni ana ana yaşarım
Bunca yıldır hasret ona şaşarım
Senden uzak nasıl kalırım anam
Dert bağladı içim yüreğim yandı
Ah dedikçe dilim hep seni andı
Dünyada varlığım emanet candı
Ben senin yolunda ölürüm anam
Mikdatî’yim yaydım seni her ana
Gaipten ses gelir yavrum der bana
Yaşım yüz de olsa muhtacım sana
Her zaman bebeğin olurum anam
Mikdat Bal
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Gelmek ne mümkün
Niyetimde vardı temelli gelmek
Pirimler zam oldu, gelmek ne mümkün
Ülkemde yaşayıp, ülkemde ölmek
Kalın dendi bize ölmek ne mümkün
Yolumuz kesildi, gelmemiz zordur
Burada yaşayan, ülkemde hordur
Dediğin hırsızlar, sağırdır kördür
Kalın dendi bize, gelmek ne mümkün
Gelmeye can attım ama nafile
Geliyorum demek olmaz laf ile
Gümrükte takılır bizim kafile
Kalın dendi bize, gelmek ne mümkün
Biliyoruz sizi, üzer bu beyler
İnsafsızca halkı, ezer bu beyler
Fazla yazmayayım sezer bu beyler
Kalın dendi bize gelmek ne mümkün
Sayımda saymazlar, seçimde yoktum
Sizin için inan, göz yaşı döktüm
Son yapılan zamla, yerimde çöktüm
Kalın dendi bize, gelmek ne mümkün
Vatana bin canım olsa fedadır
Bu günlerde böyle demek modadır
Deyip de yapmamak büyük hatadır
Kalın dendi bize, gelmek ne mümkün
Vatan için ölmek, en kolay yoldur
Ölen şehit olmuş, hanımı duldur
Yurt için yaşamak, daha makbuldür
Kalın dendi bize, gelmek ne mümkün
Mikdat der ki bizler, hep sizinleyiz
Buradayken sizle, hem izinleyiz
Hem sevincinizle, hem hüzünleyiz
Kalın dendi bize, gelmek ne mümkün
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Gelmem bir daha
Hayali sukut’a uğrattın beni
Döndüm gidiyorum gelmem bir daha
Lime lime edip doğrattın beni
Andım gidiyorum gelmem bir daha
Yalvardım yürekten ruhun duymadı
Vuslata eriştik gönlüm doymadı
Zamanı devirdik mekan uymadı
Söndüm gidiyorum gelmem bir daha
Gönül bahçesine giremedim ben
O beyaz güllerden deremedim ben
Doyasıya seni göremedim ben
Kandım gidiyorum gelmem bir daha
Mikdati’yim sanma mutlu ve şenim
Ayrılık canımı yakıyor benim
Serildim kül gibi dağıldı tenim
Yandım gidiyorum gelmem bir daha
Mikdat Bal
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Gelmiş geçmiş Nemrutların
Gelmiş geçmiş Nemrutların
En alçağı zalim Buştur
Dünyada ki haydutların
En alçağı zalim Buştur
Buştur, Buştur, Buştur, Buştur
O ne katíl. o ne puşttur
Gözü açtır Karundan da
Daha zalim Nerondan da
Hitlerden de Şarondan da
En alçağı zalim Buştur
Buştur, Buştur, Buştur, Buştur
O ne katíl. o ne puşttur
Bu canavar doymaz harbe
Müslümana vurur darbe
Öldürtüyor körpe körpe
Bu ne alçak zalim Buştur
Buştur, Buştur, Buştur, Buştur
O ne katíl. o ne puşttur
Güveniyor kaba güce
Kana doymaz bakın piçe
Firavun yanında cüce
Bu ne alçak zalim Buştur
Buştur, Buştur, Buştur, Buştur
O ne katíl. o ne puşttur
Mikdat Bal
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Gemileri yakıp gidiyor musun
Ne olursun beni bırakıp gitme
Senden ayrı kalmak, zor gelir bana
Beni yalnızlığın içine itme
Hayatın her anı kor gelir bana
Hadi yalnızlığa alıştır beni
Gider gibi yapıp çalıştır beni
Zayıfım güçsüzüm geliştir beni
Her anın benimle kâr gelir bana
Gözlerimi açtım hep seni gördüm
Hep seni aradım hep seni sordum
Yalnız sende kaldım hep sende durdum
Gidersen gelemem ar gelir bana
Gemileri yakıp gidiyor musun
Gönlümü virane ediyor musun
Bana sözün vardı tutuyor musun
Sensiz koca dünya dar gelir bana
Ben Mikdat’ım artık herkes yoluna
Ebedi olarak girmem koluna
Bizim gibi seven nerde buluna!
Bu alem gidersen hor gelir bana
Mikdat Bal
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Gemileri yaktım
Dikilip karşıma beni eğletme
Ye çekil, ya katıl, ya bırak beni
Doluyum, üzgünüm beni söyletme
Yıkıyor, yakıyor bu firak beni
İstemem ben senden ilaç ya deva
Kendin kullan akıl verme bedava
Seni aşar, beni aşar bu dava
Canıma okuyor bu merak beni
Hedefe uluşmak en âlâ derdim
Yolcuyum şu anda bir mola verdim
Dönüşü olmayan bir yola girdim
Kendine çekiyor bu durak beni
Gemileri yaktım serden geçmişim
Namus sözü verdim, ben ant içmişim
Hedefi olduğum yerden seçmişim
Kimse eğletemez tutarak beni
Bal der neme lazım diyemem artık
Hep sustuk, sabrettik ses mi çıkardık
Sabırda biz en son raddeye vardık
Dostlar karşılasın koşarak beni
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/yenimuzik/karadenizgibi/09.asf>
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Gemileri yaktım diyorsun
Gönlüme beynime girdikten sonra
Bana bu sevdadan vaz geç diyorsun
Bana namus sözü verdikten sonra
Sil beni defterden çiz geç diyorsun
Ben sana inandım sözüne kandım
Ateşine düştüm közüne yandım
Yılda ki ayları düzine sandım
Vaktin bitti hadi tez geç diyorsun
Sebep soruyorum güler geçersin
Defterinden nasıl siler geçersin?
Bana esenlikler diler geçersin
Kara talihine kız geç diyorsun
Bir ömür harcadım seni bulmaya
Ben sana gelmiştim senin olmaya
Sende durmak için sende kalmaya
Gemileri yaktım yüz geç diyorsun
Bozulur zannıyla geçmem izinden
Sevginden değil de bıktım nazından
Kafam dumanlıdır senin yüzünden
Bir kuytu köşede sız geç diyorsun
Bazen sitem edip bazen yakınıp
Sanki korkar gibi sanki sakınıp
Çok kolaymış gibi tavır takınıp
Gönül bağlarını çöz geç diyorsun
Mikdatî’yim sevgin gönlümde yatar
Gizemli sözlerin sineme batar
Seviyorum dersin hepsi bu kadar
İsmimi kalbine yaz geç diyorsun
Mikdat Bal
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Gençlerle Baş Başa
Dalmışsın eğlenceye, bu enerjik anında
Belli ki gençliğin var, delilik var kanında
Bir derde düşer isen, kimse kalmaz yanında
Gözünü aç, bu gençlik elinden uçar bir gün
Bulutlar küme küme, afakı sardığında
Rüzgarın sevkı ile tepene vardığında
Peşinden dolu yağıp kafanı yardığında
Artık iş işten geçer rahatın kaçar bir gün
Kaçacak yer ararsın, yok öyle yer kaçasın
Şemsiyen dahi olmaz, yok artık ne açasın
Toprağa giremezsin, kanadın yok uçasın
Gökte yerde ne varsa, tehlike saçar bir gün
Bu senin tavırların, bir zaman bende idi
Bana da eğlenceler, her şeyden önde idi
Yorulmak bilmiyordum, vucudum zinde idi
Zamanın keskin çarkı seni de biçer bir gün
Bunları bilemezsin, öğrenmek ister misin?
Sana bir yol göstersem bu yoldan gider misin?
Yoksa sen bana “yeter, kes artık, sus” der misin?
Dersen de farketmiyor, bu fasıl geçer bir gün
Mikdadi bu memleket sizlere emanettir
Boşvermek, okumamak vatana ihanettir
Buarada yazdıklarım, sanma bir kehanettir
Bu halin bekle de gör başa dert açar bir gün
Mikdat Bal
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Gene de ismini vermeyeceğim
Bana yazma diyen aptal!
Senin yazma yetkin var mı?
Yazdıkların olmuş iptal!
Varlığınla katkın var mı?
Her zokayı yutuyorsun!
Hep ezberden ötüyorsun
Atıyorsun, tutuyorsun
Bir zerrecik etkin var mı?
Aptallardan, salaklardan,
Sazan gibi balıklardan,
Dinlenmeyen alıklardan.
Daha büyük bitkin var mı?
Dar alanda sıkılırken
Hep itilip kakılırken
Ona buna takılırken
Söyle başka tutkun var mı?
Der Mikdadi adamca yaz
Karaya da deme beyaz
İşte zurna, kemence, saz
Atacak bir nutkun var mı?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Gerçek budur
Birleşti yamyamlar bizi yemeye
Gerçek budur durum bundan ibaret
Bu sene insanlık düştü kümeye
Gerçek budur durum bundan ibaret
Tüm düşmanlar bizi bölmek istiyor
Davet etsek kalkıp gelmek istiyor
Karsı Vanı Muşu almak istiyor
Gerçek budur durum bundan ibaret
Hainleri ancak akıllı anlar
Rahat durmuyor ki hinnoğlu hinlar
Kiminin beynini yıkadı bunlar
Gerçek budur durum bundan ibaret
Medyaya el attı yabancı güçler
ip eline geçti susmuyor piçler
böyle alınacak belkide öçler
Gerçek budur durum bundan ibaret
Mikdatî der vatan birdir bölünmez
Düşman içimizde ama bilinmez
Bir bölünse başka vatan bulunmaz
Gerçek budur durum bundan ibaret
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gerçek ferah bu ola
Zikir Hak’kı anmaktır
Allah’a inanmaktır
Aşkı ile yanmaktır
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Tevhîdi tekrar ede
Dil ile ikrar ede
Tağutu inkar ede
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Nur ile dolsun gönül
Hidayet bulsun gönül
Mutmain olsun gönül
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
İnanıp tuttun oruç
Hak’tan etmedin huruç
Cennet-i âlâ sonuç
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Hesap kolay görüle
Kitap sağdan verile
Ol cennete girile
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Şefaat olur vaki
Mü’min yazılmaz şaki
Allah’ın lütfu baki
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Allah sevgisi nurdur
O’na kulluk onurdur
Kul her yönde özgürdür
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Tövbe Rab’be dönüştür
Acziyeti sunuştur
Rahmet-i Hak geniştir
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Mü’min sever adabı
Üstün tutar kitabı
Zikir ola hitabı
Gerçek ferah bu ola
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Lailaheillellah
Kur’an ana temeli
Samimidir ameli
Rıza-yı Hak emeli
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
Allah, Rahimü Rahmân
Lütfu keremi fermân
Cennete ede mihman
Gerçek ferah bu ola
Lailaheillellah
---Muhammedürresulüllah
Mikdat Bal
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Gerçek şairler!
Şair olan rehber olur yol olur
İmanını yaşar gerçek şairler!
Böyle olan faydaları bol olur
Zamanını aşar gerçek şairler!
Hecelerin sözcüklerin piridir
Dalkvukluk illetinden beridir
Umudunu hiç yitirmez diridir
Gümanını aşar gerçek şairler!
Hak’tan başka yoktur onun hamisi
Her ne kadar zulüm görse kimisi
Deryaları mekan tutar gemisi
Limanını aşar gerçek şairler!
Zalimlerin karşısına dikilir
Haksızlığa karşı bayrak çekilir
Heybetinden sarayları yıkılır
Fermanını aşar gerçek şairler!
Der Mikdati şair işten tüyemez
Asla zillet hırkasını giyemez
Kesinlikle ben yapamam diyemez
Dermanını aşar gerçek şairler!
Mikdat Bal
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Gerçektir ölüm!
Nasıhat isteyen, beni dinlesin
Dinlesin, düşünsün,iyi anlasın
Anlasın, ya tutsun, yahut yanlasın
Yanlasın mümkün mü, gerçektir ölüm!
Ölüm mukadderdir, herkes ölecek
Ölecek, huzura öyle gelecek!
Gelecek, Rabbine hesap verecek!
Verecek, hesabı, gerçektir ölüm!
Ölüm ki her cana elem veriyor
Veriyor, insanlar kabre giriyor
Giriyor, hayatı sona eriyor!
Eriyor, zevale, gerçektir ölüm!
Ölüm bir gerçektir uzak dur şerden
Şerden uzaklaşıp, hem kaç o yerden
Yerden yere bir gün düşersin birden
Birden her şey biter, gerçektir ölüm!
Ölüm Mikdatî’yi bir gün bulacak
Bulacak da acep nasıl olacak
Olacaklar olur ismim kalacak
Kalacak hatıram, gerçektir ölüm!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gerek yok
Unutmadım diyorsun lakin aramıyorsun
İzah et anlayayım savunmana gerek yok
Sağda solda konuşup bana soramıyorsun
Eğer bana sorulsa dövünmene gerek yok
Hasret gittikçe büyür sarar ruhu bedeni
Kasavet, gam, keder var belli değil nedeni
Affetmem mümkün müdür bana bunu edeni
Sen bunu başarmışsın övünmene gerek yok
İdi değildi edip çekişmekten kaçalım
Derim ki bundan böyle yeni sayfa açalım
Öyle bir barışalım kendimizden geçelim
Geçenler geçti artık avunmana gerek yok
Yakarım gemileri ayağım karadadır
Derya arkamda kalsın engeller aradadır
Yalnız gönlüne tanış cevaplar oradadır
Kendinden başkasına güvenmene gerek yok
Mikdat Bal
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Gerekmiyor artık ne dağ ne Irak
Gerekmiyor artık ne dağ ne Irak
Yeterki sen hele silahı bırak
Ne olacak diye etmeyin merak
Meclise geliniz, yazıklar olsun!
Şehit anaları. dullar. yetimler
Kahpece sinsice yok olan timler
Sizi lanetliyen tüm yönetimler
Affetti biliniz, yazıklar olsun!
Demekki boş yere ölmüştü hepsi
Meclis size açık unutun hapsi
İkramlarla dolu altından tepsi
Uzansın eliniz, yazıklar olsun!
Şehirli olunuz kimse yok dağda
İnde yaşanır mı hele bu çağda!
Bir eliniz bal’da diğeri yağda
Kopası diliniz, yazıklar olsun!
Nasılsa bu millet kalmadı başı
Şehit anaları aksın göz yaşı
Katledip durdunuz binlece kişi
Kılıcı siliniz, yazıklar olsun!
Milletim sahipsiz gönlü yaralı
Meclistir son hedef değil İmralı
Yolunuz Ankara bilin kural’ı
Meclise dolunuz, yazıklar olsun!
Der Mikdatî şaştım dilim tutuldu
Bu azgın caniler yine kurtuldu
Yahu böyle gaflet nasıl yutuldu
Kahrolun, ölünüz, yazıklar olsun!
Mikdat Bal
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Gerektirir
Kehaneti muhanetin, ihaneti gerektirir
Muhaneti dost edinmek vahameti gerektirir.
(Kuşkular korkağı ihanete sürükler, korkağı dost edinmek tehlikeye sürükler
Mikdat Bal
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Germişler yayları belediyede
Piyasada yokken türemişler var
Aday adayları belediyede
Mantar gibi yerden üremişler var
Germişler yayları belediyede
Her şeye ters bakıp kafa sallayıp
Yıllarca uzaktan fırsat kollayıp
İş gören herkesi şimdi sollayıp
Arıyor payları belediyede
Ne kadar da çokmuş vazife aşkı
Ne büyük heyecan ne büyük coşku
Çoğu rant peşinde buna yok kuşku
Bayanı bayları belediyede
Kapıları çalar acep ne diye
Eli torba torba dolu hediye
Yağ, pirinç, makarna, beleş ye diye
Görürsün beyleri belediyede
Her türlü boyaya girerler artık
Ne istersen iste verirler artık
Seni adam diye görürler artık
İçersin çayları belediyede
Yalan dolan ile maval okurlar
Yoluna kırmızı halı dokurlar
İşkembeden atar bazı çukurlar
Okşarlar toyları belediyede
Mikdat Bal
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Gevezedir o
Kendini metheder, bana ne derim
Hoşuma gitmezse çeker giderim
Ne yüzüne vurur ne ses ederim
Bu tavrına şaşmam, gevezedir o
Binlerce dostu var meşhurdur adı
İyilik yapmakmış bütün hayatı
Denizde yatı var sahilde katı
Hiç ardına düşmem gevezedir o
Bir oğlu hakimmiş, kızı profesör
Yemin Billah eder, der istersen sor
Bir oğlu doktormuş değilken masör
Onunla uğraşmam, gevezedir o
Sana fırsat vermez, ne susmak bilir
Sözleri yutulmaz geri tepilir
Ona yalancısın, diyesim gelir
Hududumu aşmam, gevezedir o
Mikdat Bal
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Gideceğim
Bu dünyayı iki pula
Satacağım gideceğim
Dört omuzda tahta sala
Yatacağım gideceğim
Elbet ölür bütün fertler
Hem cimriler hem cömertler
Dertlerime yeni dertler
Katacağım gideceğim
Terkederek servetimi
Başlayarak gurbetimi
Burdan ecel şerbetimi
Tadacağım gideceğim
Dünyayı alıp sırtıma
Kimse koşmaz bir yardıma
Ne var ise hep ardıma
Atacağım gideceğim
Harikalar şahaneler
Kalmaz artık bahaneler
Kim bilir ki daha neler
Çatacağım gideceğim
Ölmemeye yoktur çare
Dünya değil bize göre
Dolaşırken birden yere
Batacağım gideceğim

.
Mikdat Bal
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Giderdim gıdaklardım
Evladım bu memleket. yabancı bir diyardır
Otuz yıldır burdayım, hâlâ bana ağyârdır
Otur da anlatayım, çok bilmediğin vardır
Bu gurbet yordu beni, baban bir ihtiyardır
Gençlikte taşa değse, ellerim kıracaktı
Elimde taşı sıksam, suyu fışkıracaktı
Buraya geldiğimde, ne dil ne yol bilirdim
El kol işaretiyle, işe gider gelirdim
Giderdim gıdaklardım, tavuk eti alırdım
Her zaman dükkanda ben, en geride kalırdım
Bilmiyordu hiç kimse, bir şeyi soracaktı
Öyle anlar olurdu, yüreğim duracaktı
Bunlar bize ilk sefer, misafir diyorlardı
Davet eder gitmezdik, domuzu yiyorlardı
Biz anlatamıyorduk, onlar bilmiyorlardı
Çok sonra alıştılar gidip gelmiyorlardı
Patron bizi bu yüzünden, işten çıkaracaktı
Kimse tahmin etmezdi, iş neye varacaktı
İşten göz açamazdık, çamaşırlar kokardı
Çalıştığımız yerde, herkes bize bakardı
Ağız,burun toz toprak, bir yandan ter akardı
Şefler işaret ile, canımızı yakardı
Onun maksatı bizi, ezerek yoracaktı
İnanın çekinmese, tokatta vuracaktı
Tehlikeli işleri, bizlere yaptırırdı
Kimisi becerirdi, kimi el kaptırırdı
Hakkımızı istersek, konuyu saptırırdı
Arzu, dileğimizi, geriye teptirirdi
Zaten dil bilmiyorduk, kim ne hak soracaktı
Ya işten kovulanlar, kime yalvaracaktı
Seni üzmek istemem, daha çok var demedim
Ne haftalar geçirdim, sıcak yemek yemedim
Mikdat der bu sözleri, demeden edemedim
Çalıştım zor işlerde, izine gidemedim
Bol kazanan elbette, izine varacaktı
Baban sözde niyeti, bir yuva kuracaktı
Mikdat Bal
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Gidiyorum artık
Değerli dostlarım,
İçinde bulunduğumuz mübarek üç aylar münasebetiyle, gidiyorum şiirini yazdım, bir
yere gitmiyorum sadece bu aylarda başka şeylerle ilgileneceğim için şiir
yazamıyacağım, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için özür dilerim, Receb, Şaban
ayınız mübarek olsun, sağ salim Ramazana ulaşmanızı Yüce Allah'tan niyaz ederim.
Mikdat Bal

Dört ay olmuş yazıyorum
Bazen moral bozuyorum
Sevindirip, üzüyorum
Üzüp gidiyorum artık
Şiirlerim böyle dursun
Görmek isteyenler görsün
İsteyen sayfama girsin
Bozup gidiyorum artık
Şiir diye düzdüklerim
Affetsinler üzdüklerim
Beni bağlar yazdıklarım
Yazıp gidiyorum artık
Bal der sevgi ile dolun
Allah’a emanet olun
Sonuna geldik bu yolun
Gezip gidiyorum artık
Mikdat Bal
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Gidiyorum ben
Uyanmam lazımken. derin gafletten
Günahlara battım, gidiyorum ben
Murad alamadan dar-ı rihletten
Çok acılar tattım, gidiyorum ben
Ne kazandım bu dünyaya geleli
Ömür hızlı geçti, otuz, kırk elli
Yatacağım mezar değilken belli
Gafil gafil yattım, gidiyorum ben
Bu dünya hayatı ilim,mekteptir
Aranan ahlaktır, hilim, edeptir
Neler çekti isem, dilim sebeptir
Çok belalar çattım, gidiyorum ben
Ölümü düşündüm, attım hülyayı
Kabusa çevirmiş, tatlı rüyayı
Sinek kanadından, ucuz dünyayı
Alan varsa sattım, gidiyorum ben
Mikdat der bu ömrüm hep zarar ise
Son anda pişmanlık, bir yarar ise,
Bu dünyada benim, neyim var ise
Hep ardıma attım gidiyorum ben
Mikdat Bal
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Gidiyoruz!
Yanık sine
Günden güne
Hep aksine
Gidiyoruz!
Durmaz çene
Başlar öne
Yanlış yöne
Gidiyoruz!
Devran bozuk
Bağlar çözük
Yok mu tüzük?
Gidiyoruz!
Herkes ağa
Girmez bağa
Sola sağa
Gidiyoruz!
Taşınmadan
Düşünmeden
Üşenmeden
Gidiyoruz!
Senli benli
Yol dikenli
Değil enli
Gidiyoruz!
Alim, cahil
Vahşi ehil
Sahra sahil
Gidiyoruz!
Ateş özde
Dehşet yüzde
Dostluk sözde
Gidiyoruz
Gönül kırgın
Dostlar dargın
Yorgun yorgun
Gidiyoruz!
Oturmadan
Hiç durmadan
Yol sormadan
Gidiyoruz!
Mikdat Bal
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Gir hak yoluna
Yüce dağların karı bol olur
Mü’min kişilerin arı bol olur
Sapıklık bizlere nar-ı yol olur
Girin kadeşlerim islam yoluna
Uyma maddecinin sapık sözüne
Sonra yüce Allah bakmaz yüzüne
Dön artık kardeşim kendi özüne
Bırak dalaleti gir Hak yoluna
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Milyarların olsa muratın olmaz
Yanlız madde ile Hakka varılmaz
Oku beyanatı gir Hak yoluna
Mikdat söyler benim birdir Allahım
İmanımdan başka yoktur silahım
Olabilir belki çoktur günahım
Beni tenkit etme gir Hak yoluna
Mikdat Bal
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Gir kapısından
Hakikat ilminin bahri Kur’andır
Gemisi İslamdır kendi burhandır
Allah’ın Kelamı nurdur nurandır
Dışarda eğleşme gir kapısından
Yedi kat göklerin Allah’tır nuru
Kuranla beslenir İslam şuuru
Dünya ahirette eğer huzuru
Ararsan eğleşme gir kapısından
Kur’andır kalplere şifayı veren
Huzur’a kavuşur bu yola giren
Bir gün bize sorar herşeyi gören
Allah’ı seversen gir kapısından
Şah damarından da yakındır sana
Sayısız nimetler vermiş insana
Ateşten kurtulup nur’u cinana
Kavuşmak istersen gir kapısından
Temenniler kuruntular bitmeli
Önce tevhid sonra amel etmeli
Büyüklerin izlerinden gitmeli
Vakit kaybetmeden gir kapısından
Kur’anı boynuna dolasan sarsan
Mekke, Medine’ye bin sefer varsan
Ağlasan, sızlasan durup yalvarsan
Dışarda faydasız, gir kapısından
İlk emir Oku dur Kur’an ayeti
Gösterdik mi buna tam riayeti
Hakkıyla yaptık mı farzı, sünneti
İlim fıkıh öğren gir kapısından
İnsanların çoğu ne de tuhaftır.
Canım feda olsun demek boş laftır
Can zaten Allahın insan ne saftır
Nefsinden geçerek gir kapısından
Mikdat der Allah’ın ipine sarıl
Çalış dinin için sen harıl harıl
Eğer mutsuz isen nefsine darıl
Bırak onu bunu gir kapısından
Mikdat Bal
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Git güle güle
Peşimden dolanıp hayaller kurma
Yolun açık olsun git güle güle
Gördüğün her düşü hayıra yorma
Yolun açık olsun git güle güle
Doydum yalanlara istemem artık
Kalıplaşmış sözler his demem artık
Her şey açık seçik sis demem artık
Yolun açık olsun git güle güle
Hedefi olur mu çıkmaz bir yolun
Ciddiysen açık ol meydanda bulun
Darbesini yedim riyakar kulun
Yolun açık olsun git güle güle
Bağrıma taş basıp ağlasam bile
Ağlayıp herkesi dağlasam bile
Bendimi aşıp da çağlasam bile
Yolun açık olsun git güle güle
Mikdatî der aşkın küle çevirse
Alemi varlıkta züle çevirse
Damgalanmış geçmez pula çevirse
Yolun açık olsun git güle güle
Mikdat Bal
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Gitti ömrünün hepsi
Vaktiyle bir molla kayığa biner
Kalkar kayıkcının ilmini dener
-E söyle bakalım kayıkçı bana
Sen sarf okudun mu, 'Emsile, Bina'?
-Hayır efendim ben onları bilmem
Denizde yaşarım, karaya gelmem
-Buna çok üzüldüm, vah kayıkçım vah!
Yarı ömrün gitti, çok büyük gunah!
Kayıkçı üzülür, işine bakar.......
Bu arada gökte bir şimşek çakar
Denizde fırtına kopmak üzere
Kayıkçı biliyor, korkmaz bir zerre.
-Yüzme bilir misin molla efendi?
Molla der ki hayır, bilmem o fendi
-Desene gitti hep ömrün, vah molla
Öteye varınca bir haber yolla
Mikdat Bal
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Go away from IRAQ! !
I have a say
To U.S.A.
Just, go away,
Go away!
You kill people
What horrible!
It’s so simpel
Go away!
Don’t stay no more
Don’t be a sore
Just beat it, or
Go away!
Today sorrow
What tomorrow?
Shit eating crow
Go away!
We don’t let it
Don’t forget it
If you get it
Go away!
BAL wrote to much
We’re on the watch
Starsky and Huch
Go away!
Mikdat Bal
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Gorgoras'lı İskender (Yerel hikaye)
<a href='http://img38.imageshack.us/i/kanber.png/' target='_blank'><img
src='http://img38.imageshack.us/img38/1143/kanber.th.png' border='0' alt='Free
Image Hosting at www.ImageShack.us' /></a><br /><br /><a
href='http://img604.imageshack.us/content.php?
page=blogpost&files=img38/1143/kanber.png' title='QuickPost'><img
src='http://imageshack.us/img/butansn.png' alt='QuickPost' border='0'></a>
Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Bir kere niyet etti her şeye rağmen gider
Bildiği tek bir şey var yol yürümekle biter
Aslında gitmesini gerektiren şey yoktu
Ama bu İskenderdir ilgi arzusu çoktu
Vakit geç’miş farketmez ya da hava kararmış
İskender yola çıkmış bir macera ararmış
Belki de biraz köyde biraz da Çaykara’da
Gezip dolaşacaktı kalacaktı orada
Yakında dönecekti çok işleri var idi
Acele etmeliydi çünkü vakit dar idi
Yayladan hareketle köye gitmek istedi
Anasi oğlum gitme vakit çok geçtir dedi
O çoktan hazır imiş lastikler ayağında
Güneş kızıla dönmüş gülümser afağında
Bir yandan annesine tebessümle bakarak
Bırak da gideyim der yüreğini yakarak
Annesi de mesajı almakta gecikmemiş
Hazırlığa başladı daha karşı çıkmamış
Bir şeker çuvalına koydu süzme yoğurdu
Oğlunu çok severdi ne hevesle doğurdu
Her şeyden birer parça azığını sağladı
Çuvalın ağzını da sıkı sıkı bağladı
Köye boş gidilmezdi şartların gereğiydi
Anasının kuzusu hem evin direğiydi
Sırtında siyah montu artık yola çıkmıştı
Çuvalı bir sopayla omuzuna takmıştı
Çok severdi İskender yaylanın havasını
Hele sabah vaktinde muhlama tavasını
Her taşı, toprağında mutlak vardı anısı
Bir yayla ormanında doğurmuştu anası
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Sancıları tutmuştu geri dönüş yolunda
Böyle eve dönmüştü İskenderi kolunda
Şimdi büyümüş artık yaşı oldu onyedi
Koca bir adam oldu nice çuval un yedi
Tüm hayatı boyunca hep köyünde kalmıştı
Her yaz dönemlerinde yaylasına gelmişti
Hayatından memnundu son derece mutluydu
Geleceğe yönelik iyimser, umutluydu
Devamlı çalışarak yapıyordu her işi
Neşeli delikanlı becerikli bir kişi
Arkadaşları çoktu yarenliği severdi
Hem olgun hem dolgundu herkes onu överdi
Çok kez dostları için belâda idi başı
Gözü kara biriydi genç olsa bile yaşı
Çaykara’ya inince er geç olay olurdu
Hemen arkadaşları onu gelip bulurdu
Başka köylü gençlerle takışıp dururlardı
Beraber kavga eder beraber vururlardı
Ağır yük omuzunda geldi “Mangan’a” kadar
Sık ormana girecek yüreği küt küt atar
Buradaki ağaçlar ona aşina idi
Ürpertisi gereksiz boşu boşuna idi
Belirli ağaçlarda adı kazılı idi
Uzaktan görünürdü kalın yazılı idi
Mangan’ı bir solukta bitirmek istiyordu
Acele etmeliyim sıklaştı sis diyordu
Ayaklar çimenlerde çoktan ıslanmış idi
Geriye dönüp baktı biraz hislenmiş idi
Artık kom evlerini bile zor görüyordu
Hiç aldırış etmeden ileri yürüyordu
Yükü gittikçe sanki daha ağırlaşmıştı
Yorulmaya başladı vakit ilerlemişti
Daha öncede geçmiş buraları ve lâkin
Arkadaşı olurdu değildi böyle sâkin
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Ama hâl-i hazırda hiç bir sorunu yoktu
Yalnızlık değil ezen, omuzundaki yüktü
Yol daracık patika zor ile seçiliyor
Bu yollardan geçerken hep tek tek geçiliyor
Şimdi bir canavarla karşılaşırsa eğer
Mutlaka her ikisi biri birine değer
Böyle bir düşünceyle ürpermeye başladı
Bir korku sardı onu yüreğine işledi
Hayvan uğultuları hayaliyle ürkmüştü
Ağaçları yaratık sanıp öyle korkmuştu
Akşam çoktan olmuştu hava da kararmıştı
Korkudan beti benzi iyice sararmıştı
“Oksodi’ye” varınca yağmur çok hızlanmıştı
Bin pişman olmuş artık vahlanıp sızlanmıştı
Korunma şansı yoktu devam etmeli idi
Yağmur çamur demeden artık gitmeli idi
“Tsaluka’ya” varınca göz gözü görmez oldu
Artık aklı durmuştu bir yere ermez oldu
Bir dostu varmış onun elfeneri var idi
Düğmesine basınca bir güzel yanar idi
Ah dedi ne olurdu el fenerim olsaydı
Ona babası almış, benimki de alsaydı
Bir hayvan hırlaması bu esnada duymuştu
Hani yolu görmeyen, öyle hızlı koşmuştu
Bu duyduğu hırlama ayının sesi idi
Ya da çok korktuğundan kendi nefesi idi
En yakın eve varıp kapısını yokladı
Acaba anahtarı bunlar nerde sakladı
Bulmayınca yokladı kapısını ahırın
Bunlar tezahhürüdür korku denen kahırın
Can havliyle kapıyı tekme vurarak açtı
Ayı var korkusuyla hemen içeri kaçtı
Artık içeri girmiş ıslaktı her tarafı
Bir kibrit bulmak için yoklamıştı etrafı
Hem tir tir titriyordu hem de çok acıkmıştı
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Kibriti bulur bulmaz büyük ateş yakmıştı
Kemali afiyetle azığından yemişti
Anam ne büyük insan ne akıllı demişti
Yatma vakti gelmişti döşeği serip yattı
Ama en önemlisi rahata erip yattı
Artık keyfi yerinde sırtüstü uzanmıştı
Neydi bu acelesi bu gün ne kazanmıştı?
Yarını anımsayıp düşüncelere dalmış
Bu gün ne düşünmüştü bu gece nerde kalmış
Oyalanmadan hemen eve gitmeli idi
Üstü başı kirlenmiş banyo etmeli idi
Sabahtan kalkar kalmaz eve ulaşmalıydı
Güzel kıyafetleri giyip dolaşmalıydı
Düşündükleri bunlar ne mümkün uyuyacak
Ayakkabıları da bir güzel boyayacak
Yaylada bir dostundan bir haber duymuş idi
Gençlik başında duman aklına uymuş idi
Raife’ler geldiler demesiyle beraber
Anında değiştirdi dünyasını bu haber
Hemen eve giderek annesine söyledi
Böylece akşam üstü yolculuğu eyledi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bunları düşünürken daldı derin uykuya
Rüya alemindedir yer kalmadı kaygıya
Sabahtan uyanmıştı insan sesleri ile
Dinlemeye koyuldu garip hisleri ile
Küçük patika yolu oradan geçiyordu
Geçenler birbirine derdini açıyordu
-Tarlaya ben giderum, ahıra ben giderum,
Çecuklere bakarum, yemekleri ederum
Gene da yaranamam ne biçim insandurler
Anlayamadum gitti bana mi düşmandurler?
-Kız kocan ne yapayur, anasindan yana mi?
Hacan bişey deyecek onami der sana mi?
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-Yok yook onda da iş yok, ne yapacağum bilmem..
Gider isem bobama belki da daha gelmem.
Sesler uzaklaşmıştı artık duyulmaz olmuş
Sabaha merhabalar içi heyecan dolmuş
Bacadan içeriye ışık süzülüyordu
Hava çok iyi diye buna üzülüyordu
Çayır kesme zamanı dönse mi dönmesemi
Köy dersen onu bekler inse mi inmesemi?
Köye gitmek üzere yola çıkmış bir kere
İkilem arasında yüreği pare pare
Köye inme arzusu ona galip gelmişti
Dünden beri bir haber kafasını çelmişti
Herkes yukarı doğru o aşağı giderdi
Gören mutlaka ona böyle nereye derdi
Sonunda köye indi, derin bir soluk aldı
Ne kadar da istese yayla aklında kaldı
Etrafta in cin yoktu herkes gitmiş çayıra
Şimdi köyde gezmeyi kimse yormaz hayıra
Bakkallar kapalıydı. bacalar tütmüyordu
Bir kaç ihtiyar kaldı elleri tutmuyordu
İnsanlar görür diye doğruca eve gitti
O anda gezmek değil çalışacak vakitti
Evin anahtarını olduğu yerden aldı
Bir yerden kaçar gibi hemen içeri daldı
Kendini o kadar çok iyi hissediyordu
Bu gün köy ne güzeldir hava nefis diyordu
İlk önce içerdeki sobayı yakmış idi
Sonra balkona çıkıp etrafa bakmış idi
Raifeler gelmişti çamaşır asmışlardı
Evlerinin önünü çevirip kesmişlerdi
Kalbinin daha hızlı çarptığını anladı
Hemen içeri girip gününü planladı
Kot pantolonu giydi saçlarını taradı
Evde yalnız oluşu işine çok yaradı
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Artık dışarı çıkıp hazırlandığı anda
Ummadığı bir dostu geldi aynı zamanda
Ayakları sesinden onu tanıdı bildi
Kapıyı tokmakladı bu gelen İsmaildi
-Ooo İsmail, hoş geldin, nereden düştün böyle
Ne var ne yok nasılsın bana her şeyi söyle
-Hoş bulduk İskenderim, hayırdır bu ne şıklık
Bunun bir anlamı var ya sevda ya aşıklık
-Yooo dedi Çaykara’ya gitmeyi diliyorum
Bu sabah eve geldim yayladan geliyorum
-Bugün salı değil ki? Ne işin var orada
Herkes çayıra gitmiş kimse yok Çaykara’da
-Salı değil elbette, görülecek işim var
Çok da önemli değil ufak bir telaşım var
-Haa öyle mi! ..o halde ben de gelebilirim
Bu gün boşum, işim yok senle kalabilirim
Senile ister isen, biraz gezer geliriz
Bu gün benim işim yok, her şey yapabiliriz
-İşin yoksa gel tabi” diye cevaplamıştı
Halbuki biraz önce neyi hesaplamıştı
Bu zamansız misafir tüm işini bozmuştu
Sevinir gibi yaptı, içinden çok kızmıştı
Mecburen Çaykara’ya gidecekti boş yere
Derdini anlatamaz, kalmadı başka çare
Belki şimdi annesi yolunu gözlüyordu
Herkes çayır kesiyor çaresiz izliyordu
Böyle güzel havada köyde bulunuyordu
Hoş bir şey değil idi ayıp biliniyordu
Üstelik Çaykara’ya gidip de dönecekti!
Bu havada oraya fuzuli inecekti
Artık iki arkadaş el ele vermişlerdi
Istikamet Çaykara ve yola girmişlerdi
İlkokulu beraber okumuştu ikisi
Bir birine çok idi saygısı ve sevgisi
İsmail konuşuyor kah köyden kah kazadan
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Kah okul kah Trabzonspor kah zulüm kah ezadan
İskender de bir yandan düşünüp duruyordu
Kafasının içinde planlar kuruyordu
Şimdi ne yapacaktı İsmaile ne derdi
Bu havada Çaykara terkedilmiş bir yerdi
Çay haneye uğrarız bir şeyler uydururum
O çayını içerken ben işimi görürüm
Nitekim öyle oldu kalkıp okula gitti
Müdürü gidip buldu onunla sohbet etti
Çay ocağına doğru giderken bir an durdu
Bir dükkanın önünde Raife’leri gördü
Demek onlar da bu gün Çaykara’ya gelmişler
İhtiyaçlar var diye yollara dökülmüşler
Hemen oradan dönüp bir caddeye girmişti
Üstü başı dağınık ona düzen vermişti
Raifeler yapmıştı alış verişlerini
Artık bitirmişlerdi orada işlerini
Babası arabanın kapısını açmıştı
Ailece her birey arabaya geçmişti
İskender otarafa doğru baktı gizlice
Raife gördü onu güldü nazlı nazlıca
Sonra araba köye doğru hareket etti
İskender mahzun mahzun çay ocağına gitti
İsmail görür görmez hemen lafa girmişti:
-Raife’lyi gördün mi diye ona sormuştu
İskender gördüm dedi gayet sakin bir sesle
Köye gidelim dedi istekle ve hevesle
Çaykara’da durmanın bir anlamı yoktu ki
Hem yapacağı işler o kadar da çoktu ki
****************************************************
Sabah erkenden kalkmış, çantasını alarak
Yayla yolunu tutmuş, heyecanlı olarak
Hava da çok güzeldi acele etmeliydi
biran önce yaylaya çayıra gitmeliydi
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Sabahın serininde iyi yol almış idi
Aynı tempoyla devam, zaten az kalmış idi
Yaylaya vardığında ilk önce eve gitmiş
Çayıra gitmek için hazırlığını etmiş
Tahmin ettiği gibi annesi evde yoktu
Çünkü hava iyiyiydi yapacağı iş çoktu
Malzemeleri alıp çayır yolunu tuttu
Bir heyecan sarmıştı yorgunluğu unuttu
Annesi çayırdaydı, selâm vermişti ona
Hemen işe koyuldu buluştu oğul, ana
Annesi çok sevindi İskender’ i görünce
Yine de naz eyledi oğlu selâm verince
Neredeydin uşağum dün beni çok beklettin
Evin bütün yükünü annene mi yüklettin
-Ana, şimdi keserum bitururum çayiri,
Ha şimdi iş zamani yok kavganun hayiri
Annesi İskender’in severdi bu yönünü
Tatlıya bağlar idi her kavganın sonunu
Zaten düşünülemez anasına küsmesi
Yayladan başlamıştı artık çayır kesmesi
Kese kese inecek köye varana kadar
Gençtir İskender keser tozu dumana katar
Havaya güvenilmez acele etmeliydi
Bir çayıra başlansa aynı gün bitmeliydi
Her tarafı kesmişti ikindiye varmadan
Bu işi de halletti hiç kendini yormadan
Hemen kestiklerinden annesi bir yük sardı
Karanlık bastırmadan ikisi eve vardı
İnekler otlamaktan çoktan geri dönmüştü
Ocakta ekmek vardı ateş yeni sönmüştü
İskender aceleden peynir ekmek yiyerek
Çayıra gidiyorum annesine diyerek
Gündüz kestiklerini bir araya topladı
Sırtına bir yük sarıp yarını hesapladı
İskender kendini çok yorgun hissediyordu
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Bu hayat şartlarına artık pes ediyordu
Çok yorucu bir gündü köyden yaylaya çıkmış
Bir dakka dinlenmedi bu hayat ne gıcıkmış
Devam edecek........
Mikdat Bal
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Göçmen değil artık gurbet kuşları
Göçmen değil artık gurbet kuşları
Göçmen olsa ülkesine uçardı
Muebbettir bahar, yaz, güz, kışları
Yoksa bunlar sılasında geçerdi
Avrupaya gelen herkes yanıldı
Misafir işçidir, öyle sanıldı
Yanlışlıkla göçmen diye anıldı
Göçmen olsa gurbetten de göçerdi
Neler olmuş daha neler olacak
Artık ömrü gurbet elde solacak
Anladı ki nesli burda kalacak
Önce bilse başka bir yol seçerdi
Gelenden gidenden hep haber sordu
Nice yıllar geçti, özledi yurdu
Ah vatanım dedi, ağladı durdu
Türk kalmayı ne mutlu ki becerdi
Mikdat Bal
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Gök kubbenin altında E.Ş.(Baharda uyanmak) Nazire
Söyledik dinlenmedik
Gök kubbenin altında
Yorulduk dinlenmedik
Gök kubbenin altında
Bizi boğdular yasa
Tam takır oldu kasa
Adalet mi? – nadasa
Gök kubbenin altında
Öyle bir adalet ki
Baskıyla sağlar etki
Zalim elinde yetki
Gök kubbenin altında
“EGE-MEN” lik uğruna
Egemenlik curcuna
Herkes dönmüş hırcına
Gök kubbenin altında
AB Ege’den başlar
Anlayın arkadaşlar
Türklerde eğik başlar
Gök kubbenin altında
Egemenlik umutmuş
Kayt'ı mı? –unutulmuş
Bu millet uyutulmuş
Gök kubbenin altında
Mikdat Bal
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Gönlüm çağlar, susturamam
Bundan sonra son diyorum, olmuyor
Gönlüm çağlar, susturamam bir türlü
Bir kap almaz, başka bir kap dolmuyor
Gözüm ağlar bastıramam bir türlü
Çekiyorum vefasız bir kuldan ben
Dönüşüm yok bu gittiğim yoldan ben
Gayesizim gidiyorken soldan ben
Yönüm sağlar, kestiremem bir türlü
Anlaşılmaz bu karmaşık his derken
İsyan edip yakıp yıkmak isterken
Vefasızla konuşmayıp küs derken
Ölüm bağlar,küstüremem bir türlü
Der Mikdatî ben vefayı ararım
Bundan böyle, susmak olsun kararım
Yüreğini estirirsem kırarım
Zülüm dağlar, estiremem bir türlü
Mikdat Bal
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Gönlüm gözüm aydınlık
Gönlüm gözüm aydınlık, bu günüme ne mutlu
Kalmadı başka derdim, gerisi geçer artık
Allah nasip ederse, umutluyum umutlu
Bahara yaklaşırken, çiçekler açar artık
Cemre toprağa düştü, yolunu seçer artık
Her gün bir ganimettir, kadrini bilmek gerek
Gergin yaşamak azap, arada gülmek gerek
Dost dostu aramalı gidip de gelmek gerek
Seven sevenden ilgi kesmekten kaçar artık
Muhabbetler pekişir, küskünlük geçer artık
Mutluluk içimizde gönül geniş olmalı
Orada herşey mevcut, gerekeni almalı
Her ne olursa olsun soğuk kanlı kalmalı
Sevgi bekleyen insan, sevgiyi saçar artık
Sevgi abıhayattır, dileyen içer artık
Mikdat Bal
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Gönlüm vatan hasretinden yaralı
Gönlüm vatan hasretinden yaralı
Bu hasret yakıyor, yakıyor beni
Hasret mi sadece, dertler sıralı
Mahvedip yıkıyor yıkıyor beni
Gündüz hayalimde, gece düşümde
Yatarken, kalkarken, her bir işimde
Sağımda, solumda, önüm peşimde
Kendine çekiyor, çekiyor beni
Mamurdan çöplüğe, her bir köşeyi
İğneden ipliğe, yurdun her şeyi
Özledim huzuru, zevkı, neşeyi
Bu gurbet sıkıyor, sıkıyor beni
Her vakit gür sesle. ezan okunur
Onları duymamak. bana dokunur
Mikdati ne etsin ancak yakınır
Dostlarım okuyor okuyor beni
Mikdat Bal
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Gönlümde yaşattım
Kederli gönlümü harda bıraktın
Meyve veren daldım soldurdun beni
Ben sana muhtaçken darda bıraktın
Şu kisa hayatta yıldırdın beni
Gönlümde yaşattım bir ömür boyu
Böyle mi olmalı sevenin huyu
Bana çok mu gördün bir kaşık suyu
Nari hicran ile doldurdun beni
Bundan böyle huzur dilersin diye
Güldürüp göz yaşım silersin diye
Bir daha yüzüme gülersin diye
Umudum kalmadı öldürdün beni
Hep zehir zemberek sözün içinde
Pişirdin sürekli közün içinde
Bir hayat biter mi hüzün içinde
Sadece rüyamda güldürdün beni
<embed
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Mikdat Bal
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Gönlüme fermanım yok
Kuru yaprağa dönen, gönlüme fermanım yok
Dağ tepeyi aşarak aştığı göl hayırsız
Kendimi koruyacak, takatim dermanım yok
Bunca yeşillik varken düştüğü çöl hayırsız
Küçücük bir bardakta fırtına estirilmez
Üç günlük dünya için insanlar küstürülmez
Gayesiz bir gidiş ki sonu da kestirilmez
İstikamet rastgele, koştuğu yol hayırsız
Mikdati gitmiyor ki hep kendinden kaçıyor
Her adımda sadece başına dert açıyor
Kendini unutarak el alemi acıyor
Haline ahvaline şaştığı kul hayırsız
Mikdat Bal
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Gönlüme uyarak ardına düştüm
Gönlüme uyarak ardına düştüm
Hüsrana uğratıp zül etti beni
Bilmeden kapıldım şaşırdım, şaştım
Uvutarak muflis kul etti beni
Kör haliyle bile beni kandırdı!
Tul-i emel ile yakıp yandırdı
Cehennem yaşattı cennet sandırdı
Daha dünyadayken kül etti beni
Peşinden gezdirdi hep beni güttü
Beni de mahvetti yanlış yol tuttu
Dünya pazarında üttükçe üttü
Bir kefen uğruna çul etti beni
Der Mikdatî derken erdim zevale
Ne bir hazırlık var ne bir nevale
Varacağım yere oldum havale
Tedavülden kalkmış pul etti beni
Mikdat Bal
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Gönlümün baş köşesi, sana
Gönlümün baş köşesi, sana tahsis olmuşken
Gidip başka yerlerde adres mi soruyorsun
Kalbimin her zerresi, sevgin ile dolmuşken
Gidip başka yerlerde kapıya vuruyorsun
Eski düşman dost olmaz yüzüne mi gülecek
Beni düşünen var mı, kim derdimi bilecek
Yollarını gözlerken ha geldi ha gelecek
Gidip başka yerlerde eşikte duruyorsun
Maharetli bir çambaz, iki ipi tutmuşsun
Ettin edeceğini, bir daha uyutmuşsun
Ben hep seni anarken, bunları unutmuşsun
Gidip başka yerlerde kafanı yoruyorsun
Duygularım karmaşık, içime şüphe kattın
Unuttum dediğine, ne diye gidip çattın
Göremedin sevgimi, gerçeği rafa attın
Gidip başka yerlerde hayaller kuruyorsun
Mikdat Bal
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Gönlümüze gir Allah’ım!
Varsın, Teksin, dengin yoktur
Bir Allah’ım, Bir Allah’ım,
Rahmetinden engin yoktur
Kullarına sır Allah’ım
Seven kullar yârdir sana
İmanları vardır sana
Bu alemler dardır sana
Gönlümüze gir Allah’ım!
Kullarındır in’ de cin de
Haber verdi habibin de
Baskı yoktur dedin dinde
Kıldın bizi hür Allah’ım
Yolumuza şeytan çıktı
İçimize fitne soktu
İsyan değil, nisyan yıktı
İmanımız gür Allah’ım
Sen gösterdin doğru yolu
Suç işledi Hakkın kulu
Defterimiz günah dolu
O defteri dür Allah’ım!
Mikdat mücrim kul da olsa
Bağrı yanmş kül de olsa
Sırat ince kıl da olsa
Cennetine sür Allah’ım!
Mikdat Bal
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Gönlünde değilsem elde değilim
<embed
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Aramızda sıra dağlar var ama
Neşter olup çizgi çizme yarama
İyi düşün başka yerde arama
Gönlünde değilsem elde değilim
Boş yere arama yelde değilim
Gönlünün dışında beni hissetme
Umudunu koru hemen pes etme
Ahu figan ile bana ses etme
Gönlünde değilsem elde değilim
Sahrada değilim, çölde değilim
Yanlış yol tutarsan ulaşamazsın
Gönlümün dışında dolaşamazsın
Yoksa ışığını bölüşemezsin
Gönlünde değilsem yelde değilim
Hecende değilim dilde değilim
Mikdatî yakındır seven yürekler
Tahakkuk edecek bütün dilekler
Hakiki sevenler bir ömür bekler
Gönlünde değilsem yelde değilim
Bil ki hep sendeyim elde değilim
Mikdat Bal
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Gönül
Yükseklere çıkıp eyledin seyran
Her şeyi içine sığdırdın gönül
Vefasız bir yâre olunca hayran
Bana elemleri yığdırdın gönül
Sen bana keder mi çile mi oldun
Dikene mi aşık güle mi oldun
Bırak şu yakamı köle mi oldun
Boynumu toprağa eğdirdin gönül
Paramparça ettin kalp pare pare
Bu öyle bir dert ki bulunmaz çare
Kaptırdın kendini gurbetli yâre
Hasret oklarını yağdırdın gönül
Ne rengine baktın ne de tipine
Sarıldın bir yarin sevgi ipine
Beni alçatarak yerin dibine
Başını göklere değdirdin gönül
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/57/www_antoloji_com_253257_9.WMA'>
Mikdat Bal
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Gönül denen bir havadır
Gönül denen bir havadır
Şişer nefeste nefeste
Yoksunları berhavadır
Taşar kafeste kafeste
Ne küredir ne de yuvar
Ne hudut var ne bir civar
Ne sur tanır, ne de duvar
Aşar kodeste kodeste
Bir çevredir, bir ortamdır.
Bir yöntemdir, bir yordamdır
Bir olgudur, bir erdemdir
Pişer aheste aheste
Biraz bencil dolaşırsa
Şeytan eğer ulaşırsa
Bir de nefis bulaşırsa
Şaşar adreste adreste
Yol bulmazsa sonarından
Lav fışkırır pınarından
Düz yollların kenarından
Düşer viteste viteste
Gönül umman vicdan ece
Nameleri hece hece
Çağlayarak gündüz gece
Coşar bu seste bu seste
Anlamayı sınar şair
Onu derya sanar şair
Eserini sunar şair
Yaşar güldeste güldeste
Mikdat Bal
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Gönül ferman dinlemez!
Gönlüm rahat durmuyor, dolaşır yücelerde
Emelimi peşine saldım, ferman dinlemez
Gördüklerim acaip, mehtaplı gecelerde
Hülyalar ummanına daldım, ferman dinlemez
Ne makam ne saltanat, dönüp bakmaz saraya
Bunlar ihtiyaç diye girmez bile sıraya
Başkadır istediği merhem arar yaraya
Her çiçekten bir demet aldım, ferman dinlemez
Ruh da, can da muztarip, dinlemiyor, duymuyor
Buyruk, ferman dinlemez, emirlere uymuyor
Kapıldı bir seraba, uyanmıyor, aymıyor
Ne kadar siren varsa çaldım ferman dinlemez
Can derim cananım der, dönüp dönüp yâr diyor
O yâr vefasız derim, halâ ümit var diyor
Cayır cayır yanarken, çölde yağan kar diyor
Yıkılıp bir köşede kaldım ferman dinlemez
Der Mikdatî pes ettim peşine düşmüyorum
Alıştım nazlarına artık hiç şaşmıyorum
Mecramda akıyorum, bendimi aşmıyorum
Yorgun düştüm sarardım, soldum ferman dinlemez
Mikdat Bal
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Gönül ne edeyim senin elinden
Üşürken her yanım, yanmak istersin
Gönül ne edeyim senin elinden!
Yükseklerden dalıp, konmak istersin
Gönül ne edeyim senin elinden!
Yüce dağ başları kara bürünmüş
Hele tepeleri öyle görünmüş
Sen uçup giderken cüssem sürünmüş
Gönül ne edeyim senin elinden!
Sahiller beyaz kum, denizler mavi,
Ovalar yemyeşil, kayalar kavi
Tuzağını kurdun ben miyim avı?
Gönül ne edeyim senin elinden!
Dolaşılmazlarda, yeter bu devran
Ulaşılmazlarda olmasın seyran!
Sendeki şaşkınlık, ben ise heyran
Gönül ne edeyim senin elinden!
Cemalin zirvesi peride olur,
Ondan da ötesi huride olur
Ruhum sende, canım deride olur
Gönül ne edeyim senin elinden
Yeter deli gönlüm aklımı çelme!
Hayal oklarıyla bağrımı delme!
Bırakıp da gitme gidersen gelme!
Gönül ne edeyim senin elinden!
Mikdat Bal
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Gönül sana ne diyeyim
Kafam almaz, aklım ermez
Gönül sana ne diyeyim
Seni asla gözüm görmez
Gönül sana ne diyeyim
Bir gün kırgın, bir gün dargın,
Bir gün gergin, bir gün durgun,
Bir gün vurgun, bir gün yorgun.
Gönül sana ne diyeyim
Durup durup coşuyorsun
Gaf dağından aşıyorsun
Şişiyorsun, taşıyorsun.
Gönül sana ne diyeyim
Gurbet elde viran olma
Şu kafamı yoran oldu
Hep başımda duran olma
Gönül sana ne diyeyim
Çocuk oldun uslanmazsın
Hep coşarsın hislenmezsin
Destek olup yaslanmazsın
Gönül sana ne diyeyim
Der Mikdatî, Bırak beni
Kül ediyor firak beni
Öldürecek merak beni
Gönül sana ne diyeyim
Mikdat Bal
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Gönül sarayımı gezip dolaşsan
Gönül sarayımı gezip dolaşsan
Tacım sen olduğun görebilirdin
Bana varan yoldan sezip ulaşsan
Acım sen olduğun görebilirdin
Yerine gelesi, en büyük ahtsin
Benim kaderimsin, talihsin bahtsın
Hüküm sürüyorsun içimde tahtsın
Gücüm sen olduğun görebilirdin
Güneşsin dünyamın yer küresine
Yerleştin kalbimin her zerresine
Baksan göreceksin her neresine
İçim sen olduğun görebilirdin
Ben seni beklerken gönlümü açtım
Geleceksin diye canımdan geçtim
Hep sana yollandım hep sana kaçtım
Göçüm sen olduğun görebilirdin
Mikdat Bal
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Gönül sultanı!
Gördüğün şu yangını ışık sanma meleğim
Üzerine gelirsen yanarsın kelebeğim
Senin mutluluğundur yalnız benim dileğim
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
Yangın ışığı değil kendi ışığını yak!
Kaderin sayfasını açıp, açıp okursun
Okurken heceleri dantel gibi dokursun
Coşuyorsun yürekten ne de fokur fokursun
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
O sayfa beyaz değil, incele bak nurdan ak
Sen gönlümde sultandın beni sevmeden önce
Sana amade olsun boynum kıldan da ince
Sevdiğin bu garip kul, tahta layık mı sence
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
Bir kula taht gerekmez nerde görüldü bu hak
Mikdadî der bu dünya gariplere zindandır
Kederi çok sabrı kıt hep serzeniş bundandır
Senin fistan dediğin benim için mintandır
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
Gönül gözü kör olmaz sevda gözlüğünü tak!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Gönül yara
Gönül yara, talih kara, baht küskün
Yeller esti, seller bastı, berdevam
Yılık sultan, silik tuğra, taht küskün
Eller kesti, diller sustu, berdevam
Boşa yazdım, duyulmadı berhavam
Dert çekilir yürek yanar her anda
Dalkavuklar gezer tozar her yanda
Mutluluktan eser yok hiç bir canda
Herkes küstü, feryat bastı berdevam
Böyle gelmiş, böyle gider der avam
Gözler ufka bakıp durur seraba
Gönüllerin sarayları haraba
Kimi çamur kimi dönmüş türaba
Kimi sustu kimi küstü berdevam
Arıyorum, gönüllerde bir kıvam
Kaderdedir olacaklar âlemde
Defter dürük, kurumuştur kalem de
Bir yazgıdır çektiğimiz elem de
Yazılanlar başa gelir berdevam
Eden bulur, kimseyle yok bir davam
Hak indinde koyunlar da ödeşti
Düşünceden saçlarıma ak düştü
Hasardayım, yandı yürek tutuştu
Keder, tasa, gam, kasavet berdevam
Bu dünyada bulunmadı bir devam
İçim yanar 'ah' duyunca bir seste
Bübül bile ağlarken her nefeste
Ah vatanım deyip altın kafeste
Elem çeker, figan eder berdevam
Ben ağlarken uzun olur her havam
Mikdadî der ilham ile sezgimiz
Dilden dile köprü olur ezgimiz
Yokuşludur inişlidir çizgimiz
Hayat ömür akıp gider berdevam
Dünya fani mezardadır yer yuvam
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Gönül!
Yükseklere çıkıp eyledin seyran
Her şeyi içine sığdırdın gönül
Vefasız bir yâre olunca hayran
Bana elemleri yığdırdın gönül
Sen bana keder mi çile mi oldun
Dikene mi aşık güle mi oldum
Bırak şu yakamı köle mi oldun
Boynumu toprağa eğdirdin gönül
Paramparça ettin kalp pare pare
Bu öyle bir dert ki bulunmaz çare
Kaptırdın kendini gurbetli yâre
Hasret oklarını yağdırdın gönül
Ne rengine baktın ne de tipine
Sarıldın bir yarin sevgi ipine
Beni alçaltarak yerin dibine
Başını göklere değdirdin gönül
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Gönülde aşk varsa...
Nice badireler aştı bu yurdum
Sezebildiğimi yazdım duyurdum
Bir ömür boyunca uyudum durdum
Bir rüya gördüm ki hayra yorulmaz
Tarih şahidimdir muzafferim ben
Doğruda isabet her seferim ben
Yurduma can feda bir neferim ben
Vatan çağırınca geri durulmaz
Tarihle tanıştım masa başında
Daha delikanlı beş bin yaşında
Dedi zafer Türkün her savaşında
Bunun zıttı asla öne sürülmez
Türke bu meziyet Allah vergisi
Kutludur davası haktır yargısı
Budur ananesi budur görgüsü
Vatan için ölür kefen sarılmaz
Düşmanlar her yanım sarana kadar
Bekleyemem bizi vurana kadar
Bir şey etmem gerek durana kadar
Kaygısız tasasız böyle durulmaz
Mikdatî bu dava hor diyenlere
Yaşın geçti işin zor diyenlere
Derim ki cevaben dur diyenlere
Gönülde aşk varsa insan yorulmaz
Mikdat Bal
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Gönüller üşümesin
Sıcak olsun duygular
Gönüller üşümesin
Kucak kucak saygılar
Gönüller üşümesin
Ara sıra hatır sor
Dostu düşün, kafa yor
Gelmiyorsa sen git gör
Gönüller üşümesin
Derdi ile igilen
Sor halini bilgilen
İyi diye belgelen
Gönüller üşümesin
Yalan demez müslüman
Çünkü onda var iman
Doğru söyle her zaman
Gönüller üşümesin
Barış için yalan de
Seni övmüş falan de
Hata imiş olan de
Gönüller üşümesin
Mikdat Bal
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Gör halimiz nice oldu
Okumadık doldurulduk
Gör halimiz nice oldu
Ne millettik, öldürüldük
Gör halimiz nice oldu
Doğru yoldan gider idik
Adaletle güder idik
Örnek idik, lider idik
Gör halimiz nice oldu
Tek yürektik birlik vardı
Mertlik vardı, erlik vardı
Uyum vardı, dirlik vardı
Gör halimiz nice oldu
Birbirimizi arardık
Göremeyince sorardık
İnsanlıkta bir karardık
Gör halimiz nice oldu
Birbirimize yâr idik
Huzurlu bir diyâr idik
Mutlu ve bahtiyâr idik
Gör halimiz nice oldu
Bal der hepsi değil böyle
Ayrı dünya şehir köyle
Rabbim bizi ıslah eyle
Gör halimiz nice oldu
Mikdat Bal
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Gördüğüm ilk anda vuruldum sana
Gördüğüm ilk anda vuruldum sana
O gündür bu gündür, yazdırdın beni
Öyle bir sevgiyle sarıldım sana
Sevgi deryasında yüzdürdün beni
Güzeller içinde tek seni seçtim
Canımsın diyerek canımdan geçtim
Sevgi pınarından bir kadeh içtim
Divane eyledin gezdirdin beni
İlk cemre gibisin içime düşen
Ben değilmi idim yanıpta pişen
Aşkın oklarıdır yaramı deşen
Güller sende kalsın çizdirdin beni
Beni sana çeker şu ayaklarım
İsmini durmadan hep sayıklarım
Gemileri yaktım yok kayıklarım
Onları limandan çözdürdün beni
Hislerime bir gem vuramaz elim
Gördüğüm rüyayı yoramaz ilim
Senden başkasını soramaz dilim
Gönlüme ismini kazdırdın beni
Mikdat Bal
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Gördüğüm odur
Bir ham demir döver oldu milleti
Bilmemek cehalet gördüğüm odur
Sinesine nasıl çeker zilleti
Hepinize işte sorduğum budur
Durum sanıldığı gibi olsaydı
Bu meydan da cahillere kalsaydı
Bu zalimler dehşet vahşet salsaydı
Çok yazardım şimdi durduğum odur
Böyle yazdım karıştı mı kafanız
Ben var iken devam etmez sefanız
Diyorum ki son bulmalı çefanız
Bam teline bazen vurduğum odur
Her yere bir şiir yazılabilir
Bunlarla problem mi çözülebilir
Cahiller her zaman ezilebilir
Bu millet uyuyor kördüğüm odur
Mikdatî der tilki, sazan mıyız biz
Kendini bilmeyen ozan mıyız biz
Fesatı kaynatan kazanmıyız biz
Devamlı kafamı yorduğum odur
Mikdat Bal
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Gördüklerim Çoktur- Kamil Dervişoğlu'nun '' Zamana Sitem'' şiirine nazire
Maskeler düşünce göründü yüzler
Belli oldu her şey yutmuyor sözler
Bu bilgi çağında kim neyi gizler
Gördüklerim çoktur saymakla bitmez
Dönek de, inek de ne dersen yetmez
Çıkarlar uğruna söylenir yalan
Azdır bu dünyada samimi olan
Dost diye bildiğin gerçekte yılan
Gördüklerim çoktur saymakla bitmez
Baksan kelli felli beş para etmez
Ikiyüzlüler çok gerçekler acı
Dıştan güler ancak fesattır içi
Kimi de yüzsüzdür bir etmez üçü
Gördüklerim çoktur saymakla bitmez
Çıkarını bilir bedava ötmez
Yüzsüzlerle dolu sokakla çarşı
Senden yana olur yüzüne karşı
Desinlere çeker nutuğu marşı
Gördüklerim çoktur saymakla bitmez
İçi fesat dolu doğruluk gütmez
Hainliği derin geninde vardır
Gönlü kalbi fesat kanında vardır
Her şeyinde riya, dininde vardır
Gördüklerim çoktur saymakla bitmez
Müslümanım der de camiye gitmez
Mikdatî dikkat et milleti uyar
Çıkar bir kaç yüzsüz gözünü boyar
Onlara kanarsan bozulur ayar
Gördüklerim çoktur saymakla bitmez
Tanıyınız siz de bileni ütmez
Mikdat Bal
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Gördüm ben şaşmadım, siz şaştınız mı?
Tehditler, dayaklar, her türlü skandal
Gördüm ben şaşmadım, siz şaştınız mı?
Büyük Türkiyemde cellatlar hantal
Gördüm ben şaşmadım, siz şaştınız mı?
Bunlar kıyametin al&#257; metleri
Açıkça işlerler mel&#257; netleri
Ekrandan seyrettim o l&#257; netleri
Gördüm ben şaşmadım, siz şaştınız mı?
Ahl&#257; ken çöküşün izleri bunlar
Etkilemez artık bizleri bunlar
Bu halkın aynası, krizleri bunlar
Gördüm ben şaşmadım, siz şaştınız mı?
Haberler herkesi dehşete saldı
Seyredilen vahşet öylece kaldı
Milyonlar uyudu, gaflete daldı
Gördüm ben şaşmadım, siz şaştınız mı?
Nerede kalmıştır insan hakları
Nasıl hazmettiler böyle şokları
Munferit bir olay demiş çokları
Gördüm ben şaşmadım, siz şaştınız mı?
Mikdat Bal
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Gördüm, yazdım ama ekleyemedim
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/72/www_antoloji_com_517572_694.MP3'>
Kısa bir zamanda çok şeyler gördüm
Geldim gidiyorum yazarım gayri
Yoruldum üzüldüm kafamı yordum
Güldüm gidiyorum bizarım gayri
Her şeyi anlatmam duyan ağlar da!
Tarlada bahçede yeşil bağlarda
Yaylada kırlarda yüce dağlarda
Kaldım gidiyorum gezerim gayri
Gördüm, yazdım ama ekleyemedim
Dönünceye kadar bekleyemedim
Yazdıklarım acı saklayamadım
Sildim gidiyorum çizerim gayri
Halkımız muztarip çoktur dertleri
Mutlu değil üzgün bir çok fertleri
Zordur Türkiyede hayat şartları
Bildim gidiyorum çözerim gayri
Her taraf aynıdır yurt köşe köşe
Dünya hayret eder şaşar bu işe
Düzelecek diye hayale düşe
Daldım gidiyorum bezerim gayri
Gurbet yaşayanlar vatana aşık
Hasrete dayanmaz kalp delik deşik
Aydınlanmak için yeterli ışık
Aldım gidiyorum sezerim gayri
Mikdatî der hasret yakar özümü
Yaşarken okurum alın yazımı
Akordu güzelken aldım sazımı
Çaldım gidiyorum bozarım gayri
Mikdat Bal
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Gördün mü cananım dikensiz gülü?
Gördün mü cananım dikensiz gülü?
Maharet elini çizdirmemektir
Örnek almak gerek garip bülbülü
Ona baktığını sezdirmemektir
Nameler şakıyor, dinlemek düşer
Aşkın manasını anlamak düşer
Sevda yüreklere inlemek düşer
Gönülleri fazla ezdirmemektir
Bu gönül gergide nasil gülsün ki,
Ferahlık bulayım sevgi olsun ki,
Leylamın görevi alem bilsin ki
Çöllere düşürüp gezdirmemektir
Sevdayı yol etti Ademin nesli
Etten kemiktendir insanın aslı
Çok uzun sürmesin ağlama faslı
Fazlaca naz edip bezdirmemektir
Gönül bir aktımı yok reddiyesi,
Acılardan bile gelir payesi,
Aşığın maşuğa can hediyesi,
Ates deryasinda yüzdürmemektir
Mikdatî her zaman övgüden yana
Yârine en âlâ mevkiden yana
Yazılsın çizilsin sevgiden yana
Ağıt gibi şiir yazdırmamaktır
Mikdat Bal
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Göreydim bir daha yurtta baharı
Ölmeden hayattan istediklerim
Göreydim bir daha yurtta baharı
Ruhumu kapsadı his dediklerim
Göreydim bir daha yurtta baharı
Altmışı devirmiş olgun yaştayım
Mevsimler içinde kara kıştayım
Kırk yılı aşkındır hala dıştayım
Göreydim bir daha yurtta baharı
Gurbettir insana en büyük zulüm
Böyle bir özlemi yaşamak ölüm
Gurbet elde açsa kokmaz ki gülüm
Göreydim bir daha yurtta baharı
Her şeyim orada anam ve babam
Çocukluk dostlarım birçok akrabam
Seyahate hazır bekler arabam
Göreydim bir daha yurtta baharı
Uzatmalar bitti düdük çalacak
Sanki biri gelip beni alacak
Korkarım gözlerim açık kalacak
Göreydim bir daha yurtta baharı
Der Mikdadi hasret bastırdı yine
O kadar acı ki yanıyor sine
Sıhhatim iyidir şükür bu güne
Göreydim bir daha yurtta baharı
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Görmeden ölürsem ona yanarım
Ah dedim ah derim ölünceye dek
Bırakıp da gitme gelinceye dek
Beni benliğimle bilinceye dek
Çizip de silersen ona yanarım
Beyinden vuruldum düştüm bayıldım
Ufacık bir krizdi ölü sayıldım
Hastanede gözüm açtım ayıldım
Kızıp da silersen ona yanarım
İlaçtan uyuştum tutmazdı elim
Konuşmaya zaten dönmezdi dilim
Ne sağduyum vardı ne aklı selim
Yazıp da silersen ona yanarım
Dünyamı da yıktım bu halde iken
Gül diye uzattım dallarım diken
Öyle bir hastalık belimi büken
Sezip de silersen ona yanarım
Mikdatî, yolcuyum bu gün ya yarın
Bütün dertlerimle kefenle sarın
Açılan mezarın başına varın
Görmeden ölürsem ona yanarım
Mikdat Bal
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Görünsün
Diz boyu çamurda yol mu alınır
Doğru yola geç de boyun görünsün
Fuzuli uğraşma geri kalınır
Hele oradan çık kuyun görünsün
Sorup öğrenmeye etmedin akıl
Iyi niyet ama, olmaz bu şekil
Yeter bulandırma, kenara çekil
Ari mi, sarı mı suyun görünsün
Vatan bir bütündür yarım mı sence
Nice taviz verdin pirim mi sence
Alt kimlik üst kimlik terim mi sence
Çıkart kimliğini soyun görünsün
İstediğin yerden bir kurban seçtin
Onu azlederek yerine geçtin
Akraban nerdeyse oraya kaçtın
Sahi nerelisin köyün görünsün
Mikdatî der devran yürümez böyle
Uyanır bu millet çok dikkat eyle
Bütün gerçekleri çıkıp da söyle
Zorla gülümseme huyun görünsün
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/85/www_antoloji_com_551185_325.MP3'>
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Görürsünüz elbet akla karayı
Yüze gülüp alttan alttan oydunuz
Yüreğime her gün acı koydunuz
Sizi emin sandık kefen soydunuz
Kaşıyın bakalım tende yarayı
Görürsünüz elbet akla karayı
Memleket dosdoğru izdedir deyin
Uçurumda iken düzdedir deyin
Şu anda yetkiler bizdedir deyin
Meydan sizin atın atın narayı
Görürsünüz elbet akla karayı
Elin parasıyla sefa sürmeyin
IMF var bize selam vermeyin
Gurbette çürüdük bizi görmeyin
Turislere verin bizim orayı
Görürsünüz elbet akla karayı
Anarşi durmuyor her şey kan revan
Nasıl olursunuz ele paravan
Bize motor lazım değil karavan
Fuzuli işlerde saçın parayı
Görürsünüz elbet akla karayı
Mikdatî der şimdi dayanır millet
Merak etme bir gün uyanır millet
Gelir kapınıza dayanır millet
Elbet yıkılacak zulmün sarayı
Görürsünüz elbet akla karayı
Mikdat Bal
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Göz boyatan yalan beyanlar batsın
Şımardı keneler boş vere vere
Akrepler yılanlar çıyanlar batsın
Pişkinliğe verip göz göre göre
Halkı çalıp çırpıp soyanlar batsın
Tepeye çıktılar hep çalıp çalıp
Çünkü hepsi aynı aynıdır kalıp
Kanunla kendini sağlama alıp
Milleti enayi sayanlar batsın
Hakkını yiyerek yetimin dulun
Başına vurarak gariban kulun
Dönüşü olmayan gidilen yolun
Yolun çıkmazında soyanlar batsın
Nifak tohumunu yurda yayarak
Milli kaynakları hurda sayarak
Fakir fukarayı darda koyarak
Mazluma zalimce kıyanlar batsın
Simit çaldı diye ceza verenin
Küçücük çocuğa eza verenin
Devleti soyana rıza verenin
Fakiri mahpusa koyanlar batsın
Kirli elleriyle nazır olanlar
Fakir fukaraya muzır olanlar
Dıştan iyi içten hınzır olanlar
Söz verip de sonra cayanlar batsın
Mikdat der lop diye hak yutanların
Vaadin aksine yol tutanların
Pişkinliğe verip laf atanların
Göz boyatan yalan beyanlar batsın
Mikdat Bal
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Göz hakkıdur Yerel
Varsun deyi kapatamam gözumi
Bura çarşum bura benum pazarum
Kızarurmiş üzum baksa üzumi
Huyum budur zannetma ki azarum
Gözluğumi geturmedum göremem
Onun içun sana puan veremem
Kauförü çekişturup yeremem
Görebilsam göruşumi yazarum
Helal olsun kazanduğun paralar
Gurur etma bozilmasun aralar
Hiç der misun ne eder fukaralar
Ben onlari düşundukçe sizarum
Habu devrun modasına uyarsan
Kaşlaruni saçlaruni boyarsan
Kollaruni döğmelarlan kıyarsan
Göz hakkıdur olur sana nazarum
Oni gören yaklaştukça ürkeyur
Biti mi var sacı niçun kırkayur
Zaten herkes ondan kaçup korkayur
Ya kaçayım kazılmadan mezarum
Nuri gitti Nursuz bekler kapuda
Ah zavalli canli girdi tabuta
Sebep oldun şimdi yutti hapi da
Gözum yoktur ben canumdan bizarum
O kendini sanayur bir fedayi
Onun içun yukseltiyor sedayi
Takip eder yabanci bir modayı
Kudurursa kuyisini kazarum
Nuri şimdi serbest serbest dolaşur
Bir dosti var yokluğüna alişur
Çok yakinda hurilere ulaşur
Bir yer buldi der burada uzarum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Göz yaşlarım
Göz yaşlarım Fırat Diçle misali
Akar ama denizi yok gölü yok
Yaşlı gözler gözetliyor visali
Bakar ama bir izi yok yolu yok
Sahralarda, denizlerde, göllerde
Toz oldum savruldum uçtum yellerde
Bir reyha aradım kızgın çöllerde
Kokar ama nergizi yok gülü yok
Beni terkedenler, dönmek bilmiyor
Öyle bir acı ki dinmek bilmiyor
Bağrımda bir ateş sönmek bilmiyor
Yakar ama bir közü yok külü yok
İlaç yok ki derde deva buluna
Bırakın garibi gitsin yoluna
Mecnun gibi bir Leylayı koluna
Takar ama bir kızı yok dulu yok
Bal der gönlüm gaftan gafa dolaşır
Yaşlar nehir olup yâre ulaşır
Seller olur üstü başı bulaşır
Yıkar ama bir bezi yok çulu yok
Ozan MİKDADİ
Mikdat Bal
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Gözledim seni
Hasretle aradım seni her yerde
Özledim özledim gözledim seni
Bu ayrılık beni düşürdü derde
Sızladım sızladım gözledim seni
Bostanlarda, bahçelerde bağlarda
Çayırlarda çimenlerde dağlarda
Gün, haftalar, aylar, yıllar çağlarda
Yazladım yazladım gözledim seni”
Hevesim kalmadı bülbüle güle
Yeter bu ayrılık bitsin bu çile
Kanlı yaşlarımı ağlarken bile
Gizledim gizledim gözledim seni
Seninle kurduğum dünyalarımda
Aklımda fikrimde rüyalarımda
Hayal aleminde hülyalarımda
İzledim izledim gözledim seni
Bal der selam saldım alırsın diye
Benim özlemimi bilirsin diye
Bu deli gönlümü gelirsin diye
Nazladım nazladım gözledim seni
Mikdat Bal
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Gözlerim
Her akşam, güneşe veda ederken
Kızıllı ışığa bakar gözlerim
Yavaşça ufuktan çekip giderken
Peşinden hüzünle akar gözlerim
Güneşin tamamen sır olur rengi
Ürperir yüreğim öyle bir an ki
Ay parlar yıldızlar dans eder sanki
Temaşa ederken yakar gözlerim
Doğanın kararır bütün süsleri
Sinemde yaşarım eski hisleri
Yakından duyunca garip sesleri
Yerinden âdeta çıkar gözlerim
Kalbim hızlı atar, hızlı solurum
Umuda sarılıp hayat bulurum
Geçmişi hatırlar mesrur olurum
Sevinçten parlayıp çakar gözlerim
Yıllar birer, birer büktü belimi
Nasıl geçer kalan zaman dilimi?
Düşündükçe şu an kendi hâlimi
Billurdan inciler döker gözlerim
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Gözlerim seni diliyor
Cennette huriye bakar şekilde,
Olsa da gözlerim seni diliyor.
Kevser ırmağına akar şekilde,
Dolsa da gözlerim seni diliyor.
Dünyanın döngüsü vuslata perde,
Beni özletirken insafın nerde?
Arayan hayalim seni her yerde,
Bulsa da gözlerim seni diliyor.
Ah derim vefasız bir geri dönse,
Öfkeyi unutup kinini yense!
Yoluna bakmaktan ışığım sönse,
Solsa da gözlerim seni diliyor
Gölgeyim peşinden yürürüm artık,
Hayalimde seni görürüm artık.
Devamlı uykusuz dururum artık,
Dalsa da gözlerim seni diliyor.
Sana olan sevdam sanma ki yeni,
Farkına varmadan sevmişim seni.
Dertlerden dertlere bu aşkın beni
Salsa da gözlerim seni arıyor.
Mikdat Bal
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Gözlerime perde iner
Gözlerime perde iner
Yaza yaza baka baka
Gönlüm de nar yanıp söner
Dizeleri yaka yaka
İçim yanar kalbim inler
Dilim söyler kulak dinler
Belki beni bir set önler
Sel olmazsam aka aka
Bazen yazım kahır gibi
Göz yaşlarım nehir gibi
Kelimeler şiir gibi
Birbirine taka taka
Gök yüzünde kapı olur
Boran olur tipi olur
Kafam döner gibi olur
Yükseklere çıka çıka
Gönlüme bir bulut çöker
Akabinde yağmur döker
Gurbet bana hasret eker
Şimşek gibi çaka çaka
Gurbet beni şair etti
Hayatımı zehir etti
Mikdati’yi mahir etti
Dertten derde soka soka
Mikdat Bal
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Gözükmez şeytanlar zincirlendiler
Gözükmez şeytanlar zincirlendiler
Gözükenler bize çektiriyorlar
Şerlerinden herkes hancerlendiler
Bu şeytanlar bizi bıktırıyorlar
Şüphe ile zana yalanı katıp
En mübarek günde İslama çatıp
Müslüman köyünde salyangoz satıp
Bin yıllık kültürü yıktırıyorlar
Ecdata küfredip deyip sayarak
Aramıza girip çomak koyarak
Polemik yaparak yalan yayarak
İçimize fitne ektiriyorlar
Alçak tıyniyetli çukurları çok
Konuşup dururlar okurları yok
İleriye dönük fikirleri ok
Yürüyen kervanı çöktürüyorlar
Asla düşünmezler oruç, Ramazan
Hepsi birer düdük, hepsi borazan
Nasıl da sabretsin bu beyti yazan
Karşımıza geçip döktürüyorlar
Mikdat Bal
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Gözümüz aydın! olsun.Demokratik açılım
Haydi gözümüz aydın! ..Demokratik açılım
Buymuş demek dehşetle sağa sola saçılım
Artık terör bitecek saadede geçelim
PKK’lılar dağdan şehre indiler yahu!
“Kürdara azadi’ymiş” en çatlak sedasıyla
Unutuldu kanları şehit şühedasıyla
Bir bayram havasısıyla, kahraman edasıyla
Araçların üstüne çıkıp bindiler yahu!
Apo’nun emri ile geldikleri kesindir
Bu canavarlar doymaz onlara kan besindir
Sizin raporunuzu veren Aziz Nesindir
Yüzde kaçmış ahmaklar, neden sindiler yahu
Ne diyor şu duygusuz titremez mi yüreği
Katilleri affetmek demokrasi gereği
At kazmayı beline vur başına küreği
Çatladı hep ampuller hepsi söndüler yahu
AB’ye girmemize meğer bunlarmış engel
Dediler PKK’yı affette öyle dön gel
Bizi bizden eyledi attıkları bu cenkel
Kıblemiz Kabe iken nasıl döndüler yahu
Mikdat Bal
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Gözünü açmazsan göremezsin sen
Bu sefer olmadı, yanlış görüşün
Gözünü açmazsan göremezsin sen
Sorduklarım ciddi, terstir duruşun
Gözünü açmazsan göremezsin sen!
Böyle basit cevap veremezsin sen
Verdiğin örnekler güldürdü beni
Derin düşünceye daldırdı beni
Sana karşı şefkat doldurdu beni
Gözünü açmazsan göremezsin sen!
Boş sözleri öne süremezsin sen
Amerikan bezi, o dün kü konu
Sence orası mı tarihin sonu
Çağ açıp kapattık unutma bunu
Gözünü açmazsan göremezsin sen!
Koskoca tarihi düremezsin sen
Yollar asfhalt oldu “Ulusoy” için
Neden yol yapılmaz fakir köy için
Kızlar şimdi dolar veren bay için!
Gözünü açmazsan göremezsin sen!
Eskileri kalkıp yeremezsin sen
Böyle yan çizmenin nedir alemi?
Kasten yazıyorsan at şu kalemi!
Tersten yorumladın sen makalemi
Gözünü açmazsan göremezsin sen!
Konuya ters yönden giremezsin sen
Yapma böyle tarih bilgin mi yoktur?
Senin hiç bunlarla ilgin mi yoktur?
Tarihine sahip halkın mı yoktur?
Gözünü açmazsan göremezsin sen!
Sorduğuma cevap veremezsin sen
Her şeye bakılmaz madde yönünden
İnsan böyle kopmamalı dününden
Yazsana tarihin şan ve ününden
Gözünü açmazsan göremezsin sen
İşin esrarına eremezsin sen
Gidişatın neresini beğendin
Aylıklısın fazla çekmedin kendin
Çok güzel yazardın nasıl tükendin
Gözünü açmazsan göremezsin sen
Ters durup kimseyi geremezsin sen
Bizimdi Avrupa, Asya Afrika,
Ne İsrail vardı ne Amerika
“Nesi iyi” deyip etme tefrika
Gözünü açmazsan göremezsin sen
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Sahrada gülleri deremezsin sen
Mikdat seni acır zannetme küser
Tarihe şahittir binlerce eser
Tarihinden kopan kolunu keser
Gözünü açmazsan göremezsin sen
Tarihimi yere seremezsin sen
Mikdat Bal
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Gurbet acı yutulmuyor
Gurbet acı yutulmuyor
Tıkar bizi yavaş yavaş
Bir ateştir tutulmuyor
Yakar bizi yavaş yavaş
Göz yaşını yiye yiye
Ah vatanım diye diye
Boynumuzu eğe eğe
Büker bizi yavaş yavaş
Nesil nesil, devre devre
Yozlaşarak evre evre
Aynı hava, aynı çevre
Takar bizi yavaş yavaş
Başka bakış, başka izlem
Ayrı ayrı olur gözlem
Bunalıma döner özlem
Sıkar bizi yavaş yavaş
Ağlayarak garip yerde
Gözlerine iner perde
Ah! , Bu gurbet nice derde
Sokar bizi yavaş yavaş
Der Mikdatî son sözlerle
Gurbet oynar hep bizlerle
Ev sahibi kem gözlerle
Bakar bizi yavaş yavaş
Mikdat Bal
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Gurbet bayramları
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/45/www_antoloji_com_1077645_651.MP3'>
Bunca yıldır hasret, yine gam keder
Gurbet bayramları yakar da geçer
Kimi izin alıp yurduna gider
Kimini hasretle yıkar da geçer
Ömür törpüsünde aşınır canlar
İkilem içinde düşünür canlar
Bayramda eleme taşınır canlar
Ruhi bunalıma sokar da geçer
İnler gurbetçiler her bir nefeste
Ah vatan’ım derler altın kafeste
Hıçkırıklar tutar kısılır ses de
Kurutup boğazı sıkar da geçer
Belki uzun izin alırız diye
Gelecek bayramda geliriz diye
Kimse hesap etmez ölürüz diye
Her yıl işte böyle takar da geçer
Coşku mu aranır yanarken yürek
Hasret ummanında çekilir kürek
Bayram demek için bin şahit gerek
Sanki uğramadan bakar da geçer
Der Mikdati olmaz elinden tutan
Özlenir memleket özlenir vatan
Oradadır kökün, orada atan
Gözlerden sel olup akar da geçer
Mikdat Bal
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Gurbet bir insanı ezdiği zaman
Gurbet bir insanı ezdiği zaman
Genç yaşında çöker dağılır gider
Haytına küser bezdiği zaman
Dünyadan da bıkar dağılır gider
Yoksa el tutanı yoksa desteği
Kalmaz ideali kalmaz isteği
Farketmez rüzgarın nerden estiği
Başın kuma sokar dağılır gider
Göz yaşı döküşü her anlık ise
Gönlü harap olup viranlık ise
Geleceği mechul karanlık ise
Hep geriye bakar dağılır gider
Pes eder terkeder savaşlarını
Hiç belli ettirmez telaşlarını
İçine akıtır göz yaşlarını
Dişlerini sıkar dağılır gider
Mikdatî der gönlüm başlar yanmaya
Vaz geçtim sılamı her gün anmaya
Umut olmayınca geri dönmeye
Gemileri yakar dağılır gider
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gurbet çekilmiyor
Gurbet çekilmiyor artık durulmaz
Bırakıp buradan göçmek isterim
Çıkmaz bir sokakta adres sorulmaz
Başka bir caddeye geçmek isterim
Hazırlanıp yola girme zamanı
Ayrılığa bir son verme zamanı
Gurbet defterini dürme zamanı
Yep yeni bir sayfa açmak isterim
Bundan gayri mutlu olamam daha
Yolculuk gözüktü kalamam daha
Yitirdiklerimi bulamam daha
Kalan neyim varsa saçmak isterim
Bir kez olsun tadıp bahtiyarlığı
Unutup hastalık, ihtiyarlığı
Kendime süsleyip bir mezarlığı
Hakiki yurduma uçmak isterim
Mikdatî vatana vuslattır aşkım
Emelimde yoktur sarayım köşküm
Bu garip diyârda ölmektir kuşkum
Ölüm yetişmeden kaçmak isterim
Mikdat Bal
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Gurbet demişler
Vatandan ayrılıp ele göçmeyi
Vatanın var iken vatan seçmeyi
Anneden babadan yârden geçmeyi
Ölüm diyecekken gurbet demişler
Bütün sevdiklerin ardında kalır
Hasretin baskısı sırtında kalır
Aklın fikrin ruhun yurdunda kalır
Bunların hepsine gurbet demişler
Başka bir ülkenin dili başkadır
Vilayeti başka ili başkadır
Hazanı başkadır yeli başkadır
Çekilmiyor anam gurbet demişler
Anlaşma zor olur işaret ile
Eş anlamdır gurbet esaret ile
Burayı terkedip, cesaret ile
Gelinmiyor anam gurbet demişler
Mikdat’ım gurbeti eyledim mekan
Bırakıp gelirdim bulsaydım imkan
Ne bir sanatkarım ne de bezirgan
Ömrümüz yok olmuş gurbet demişler
Mikdat Bal
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Gurbet denen bir kafes
Feryat edip için için
Kanarım ah dertli başım
Gurbet ele bilmem niçin?
Konarım ah dertli başım
Çığlık yatar bu gür seste
Gurbet denen bir kafeste
Memleketi her nefeste
Anarım ah dertli başım
Özlem nefes aldırmıyor
Nasıl hala öldürmüyor
Karabahtım güldürmüyor
Kınarım ah dertli başım
Der Mikdati pişmiş gibi
Pişe pişe şişmiş gibi
Cehenneme düşmüş gibi
Yanarım ah dertli başım
Mikdat Bal
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Gurbet elde bundan gayri neyim var
Yine hüzün, yine özlem, yine ahh...
Gurbet elde bundan gayri neyim var
Gülemedim hep ilendim yine vah
Gurbet elde bundan gayri neyim var
Koparıldım yıllar önce kökümden
Omuzlarım çöktü ağır yükümden
Azar azar yazıyorum öykümden
Gurbet elde bundan gayri neyim var
Asır olur gurbetin bir müddeti
Tahrip eder ayrılığın şiddeti
Hep yaşadım, yaşıyorum hiddeti
Gurbet elde bundan gayri neyim var
Gizlemeye çalıştıydım dertleri
O kadar çok kesilmiyor ardları
Yalan yazıp güldüremem fertleri
Gurbet elde bundan gayri neyim var
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gurbet ellerde
Saçımı ağarttı, yaş’ım, yaşlarım
Yaş döküp ağlarım gurbet ellerde
Dururum dururum yine başlarım
Ah çekip ağlarım gurbet ellerde
Çok uğraştım mutlu günüm olmadı
Hâlâ gurbetteyim çilem dolmadı
Yıprandım, yoruldum derman kalmadı
Diz çöküp ağlarım gurbet ellerde
Hasret bana neler neler çektirdi
Diri diri beni yaktı, yaktırdı
Yılların hasreti beni çöktürdü
Bel büküp ağlarım gurbet ellerde
Kadere inanıp boyun eğerek
Bunca hakaretle fırça yiyerek
Hakkımı yiyene sensin diyerek
El sıkıp ağlarım gurbet ellerde
Mikdat der gurbette soldu gülümüz
Çok şükür vatana gider ölümüz
Neslimiz yozlaşır bağlı kolumuz
Hep bakıp ağlarım gurbet ellerde
Mikdat Bal
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Gurbet ellerde (Uzun Hava)
Sargılayın beni azmasın yaram
Yorgunum argınım, gurbet ellerde
İştahım kalmadı uykular haram
Gerginim, dargınım gurbet ellerde
Özlemden hasretten gönlüm dağlandı
Kanadım kırıldı kolum bağlandı
Yaşayan acındı, ölen ağlandı
Durgunum, kırgınım gurbet ellerde
Gurbet öldürecek yetti canıma
Ecel değil hasret girer kanıma
O kadar yürekten öz vatanıma
Vurgunum, sürgünüm gurbet ellerde
Garibim kim bakar gözüm yaşıma
Felek zehir kattı tatlı aşıma
Yolumu bulurum kendi başıma
Erginim, örgünüm gurbet ellerde
Mikdat Bal
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Gurbet ellerde!
Bıraksa alem
Susacak kalem
Bitmiyor çilem
Gurbet ellerde
Ateş hiç sönmez
Hararet inmez
Göz yaşı dinmez
Gurbet ellerde
Mahzun yürekli
Hasret sürekli
Sabır gerekli
Gurbet ellerde
Yok sabit yerim
Ben derbederim
Ah vatan derim
Gurbet ellerde
Kırk yılı aşkın
Vatana düşkün
Şaşkınım şaşkın
Gurbet ellerde
Aklımda dağlar
Mikdati ağlar
Söyleyip çağlar
Gurbet ellerde
Mikdat Bal
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Gurbet kaderden ise
Yoktur şikayetimiz gurbet kaderden ise
Yazılanlar ağlatır acı kederden ise
Dikeni de severim doğduğum yerden ise
Severim memleketi kargası kuştur bana
Bir çok akrabam öldü onları göremeden
Şu yalancı dünyada hiç sefa süremeden
Otuzbeş sene olmuş karara eremeden
Sevmedim Hollanda’yı düzü yokuştur bana
Dinlerim haberleri kızarım olanlara
Allah kolaylık versin orada kalanlara
Bir çoğu uydurmadır inanmam yalanlara
Yurt dışında bulunmak baharı kıştır bana
Bahtımız kara çıkmış yüzümüze bakmıyor
Özlerim memleketi hiç aklımdan çıkmıyor
Siyasi entrikalar ilgimi hiç çekmiyor
Dostlar ile muhabbet sevimli iştir bana
Felek kırmış dalımı yeşermez kurumuşum
Vuslata umudum az karalar bürümüşüm
Dıştan güçlü sanırlar içerden çürümüşüm
Bakmayın nazlarıma her günum yaştır bana
Şimdi bazı insanlar önem verdiği güç’tür
Makam, para, kariyer benim gözumde hiçtir
Dış görünüş güzel de, önemli olan içtir
Aranan insanlıktır gerisi boştur bana
Biri kırılsa bana uyku girmez gözüme
Eğer hata ettiysem vurmayınız yüzüme
Selamımı yollayıp son vereyim sözüme
Sizi severim candan yazışmak hoştur bana
Mikdat Bal
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Gurbet kahrı.
Çektiğim acılar yetmezmiş gibi
Bir de gurbet kahrı, soldurur beni
Bu ne uzun gurbet bitmezmiş gibi
Tahammül edilmez, öldürür beni
Zaman nehir gibi geçip gidiyor
Ömrümü günbegün biçip gidiyor
Dostlarımı bir bir seçip gidiyor
Yasa boğup hasret doldurur beni
Pişmanım gurbete özendiğime
Dönüp de bir baktım kazandığıma
Şu emekli olup uzandığıma
Ağlanacak halim güldürür beni
Mikdat Bal
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Gurbet nedir bilmiyordum
Gurbet nedir bilmiyordum
Kolay bir şey sanıyordum
Yaparım inanıyordum
Bu işe kafa yordukça
Geldim gördüm pişman oldum
Ne umduydum neyi buldum
Gelenden gidenden sordum
Aynı merak her sordukça
Gün geçtikçe zor oluyor
Bir kıvılcım kor oluyor
Betim benzim mor oluyor
Her an aklıma vurdukca
Çektiğim hasret bitmiyor
Takatım buna yetmiyor
Hafızamdan hiç gitmiyor
Şiddetlenir her durdukça
İnsan hasretse eşine
Önem veremez işine
Zor yaşar kendi başına
Ağlar yanlız oturdukça
Mikdat der bu nasıl elem
Anlatmaktan aciz kalem
Yaşıyorum başka alem
Oturup hayal kurdukça
Mikdat Bal
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Gurbet şair etti
Trabzon Çaykarada dünya ya geldim
Neden başka yerde yaşıyorum ben
Otuz dört senedir gurbette kaldım
Vatan hasretini taşıyorum ben
Vatanda yaşamak hoştur, ölüm hoş
İstikbal korkusu koş zavallım koş
Yıllarca çalıştım yine elim boş
Kendimi yongayla kaşıyorum ben
Vatanı düşünmek, hayali tatlı
Dertler yığın yığın üst üste katlı
Kimisi sürünür kimisi atlı
Dünyanın işine şaşıyorum ben
Kalbim yurdumdadır değil yerinde
Çok darbeler yedim yaram derinde
Dünya kazık attı her seferinde
Yine de peşinden koşuyorum ben
Mikdatî şans olsa gezmezdim böyle
Hasret olmasaydı yazmazdım böyle
Baş ağırtıp sizi üzmezdim böyle
Gurbet şair etti coşuyorum ben
Mikdat Bal
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Gurbetçi.
Gurbet acısını gurbetçi bilir
Hasrete gark olur yanar gurbetçi
Firakı, hasreti çok feci bilir
Vatanı her lahza anar gurbetçi
Genç yaşında başka ele savrulur
Diyardan, vatandan yârdan ayrılır
Nâr-ı hicran ile yanar kavrulur
Kendini bir ölü sanar gurbetçi
Göçmen kuşlar bile baharda döner
Gurbetçi hayatı gurbette söner
Rahat bulamaz ki her yeri dener
Bir daldan bir dala konar gurbetçi
Hasret acısını çeker, kıvranır
Her dediği sözü yanlış kavranır
Tatilde dostları soğuk davranır
Ağustos ayında donar gurbetçi
Mikdatî yılların hasreti yüktür
Gurbet hasta eder, kahrı büyüktür
Yurdunda Almancı, burada Türktür
Böyle anlayışı kınar gurbetçi
Mikdat Bal
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Gurbetçinin Destanı
Tam yarım asır oldu terki diyar edeli
Aranıp sorulmadık, avrupaya gideli
Türk vatandaşı olmak, bu mu idi bedeli
Gurbet elde perişan, geçen yıllara yazık
Devlet babamız var ya, dedik yetim kalmayız
O bizim yanımızda, kimseye yem olmayız
Ne yazık hiç kimseyi yanımızda bulmayız
Yok ki bize karışan, saçan dallara yazık
Bizi gönderen beyler, gaflete mi daldılar
Allah ile canına, deyip bizi saldılar
Merak eden olmadı bunlar nerde kaldılar
Ne arayıp görüşen, zarfa pullara yazık
Çalıştırdılar bizi, en yaramaz işlerde
Zehirli gaz solurduk sabah saat beşlerde
Her an tehlikedeydik, canlarımız dişlerde
Ölümlerle yarışan, kaçan kullara yazık
Patronlar bile bile hakkımızı yediler
Hastalandı çok insan, bir bir vefat ettiler
Cenazeler peşpeşe, bu bir afat dediler
Kaderiyle barışan, uçan sallara yazık
Ne hoca ne öğretmen, ne tahsilli var idi
Birinci nesil cahil, kafaları dar idi
Sandılar çok çalışmak, onlar için kâr idi
Sam yeliyle buruşan, açan güllere yazık
Nice darbeler yedik, yedik nice kılçıklar
Aileleri geldi tahsil gördü çocuklar
Biz kimiz neyiz sorup, belli oldu açıklar
Ağır işe girişen, seçen dillere yazık
Açtık gözlerimizi, ancak on beş senede
Toparlandık bir anda, geç sayılmaz gene de
Neler çekti gurbetçi hasret varken sinede
Hep el ele verişen, biçen ellere yazık
Her alana el attık sağcısı solcusuyla
Yediden yetmişine, ahrete yolcusuyla
İş yerleri de açtık, eskici, çulcusuyla
En yükseğe erişen, esen yellere yazık
Mikdati der o zaman devlet baba yetişti
Yağlı rantı görünce yanımıza bitişti
Bize gelen şahıslar birbiriyle itişti
Dökülüp ya kırışan, ağan kıllara yazık
Mikdat Bal
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Gurbetçi'ye Tavsiyeler...
Fırsatı değerlendir, dostluğa yol bulursan
Buluşamadıkların sana yabancı gelir
Ayak uydurmaya bak, her nerede olursan
Alışamadıkların, sana yabancı gelir
İyi lisan öğrendim, emekli tercümanım
Frenklerin gözünde ne vahşi ne azmanım
Kırk yılık tecrübem var, bu hususta uzmanım
Çalışamadıkların, sana yabancı gelir
Kişi bilmediğinin düşmanı olur çıkar
Tanımadıklarına şüphe gözüyle bakar
Konuşması gülmesi belki canını sıkar
Gülüşemediklerin, sana yabancı gelir
Her an iyi davranıp, söyleyip gülmelisin
Çevreni araştırıp, çok iyi bilmelisin
Tanımakta kalmayıp, gidip de gelmelisin
Ulaşamadıkların, sana yabancı gelir
Mikdatî, Tavsiyem şu mekanında bezenler
Yolculuğa çıkmalı, huzursuzluk sezenler
Seyahat sıhhatlidir, çok bilir çok gezenler
Dolaşamadıkların, sana yabancı gelir
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gurbete çıkalı kaldık arada
Gurbete çıkalı kaldık arada
Unutmadık asla özümüzü biz
Dışlandık burada, hem de orada
Yılmadık kesmedik hızımızı biz
Vatandaşa sahip çıksınlar diye
Buradan ülkeye çeksinler diye
Her sefer dönsünler baksınlar diye
Vatana çevirdik yüzümüzü biz
Gümrüklerde bile rüşvet aldıkça
Keneler şiştiler bizden çaldıkça
Memleket devamlı geri kaldıkça
Hissettik gönülde sızımızı biz
Arabaya türlü hediye sardık
Bazen izin alıp sılaya vardık
Yumrukla soğanı ikiye yardık
Orada geçirdik yazımızı biz
Kim dönse izinden havadis sorduk,
Kötüdür dese de hayıra yorduk.
Memleket türküsü söyledik durduk,
Taşıdık her yere sazımızı biz.
Dün güzeldik bu gün çirkin mi olduk?
Seneler mi yordu gergin mi olduk?
Yarım asır oldu sürgün mü olduk?
Kime çevirelim sözümüzü biz
Bir çoğu ölüp de biner salına
Heves de kalmadı dünya malına
Hasret gurbetçinin konar dalına
Çevirdik ukbaya gözümüzü biz
Ne olur sonumuz bilemiyoruz
Kendi ülkemizde ölemiyoruz
Emekliyiz ama gelemiyoruz
Ayırdık oğlanı kızımızı biz
<embed src='http://www.egriderekoyu.gen.tr/ses_muzik/ney_taksimi.mp3'>
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Gurbete düştüm düşeli
Mutlu bir günüm olmadı
Gurbete düştüm düşeli
Dünya hevesim kalmadı
Gurbete düştüm düşeli
Ağladım göz yaşı döktüm
Hasretten boynumu büktüm
Hayatın kahrından ürktüm
Gurbete düştüm düşeli
Kuvvet, derman gençlik bitti
Hasret nice derde itti
Dünyadan hevesim gitti
Gurbete düştüm düşeli
Bal der bir ölü gibiyim
Hasretten deli gibiyim
Göz yaşı seli gibiyim
Gurbete düştüm düşeli
Mikdat Bal
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Gurbeti içime sindiremedim
......<embed src='
http://www.antoloji.com/siir/media/77/www_antoloji_com_586477_19.MP3'>
Gurbeti içime sindiremedim
Ok gibi içimi deliyor gurbet
Elemlerim çoktur, dindiremedim
Beni yerden yere çalıyor gurbet
İstikbal uğruna bir ömür heder
Umutlar tükenir nefesler biter
Her günü elemdir her günü keder
Hüzünden hüzüne salıyor gurbet
Yıprandım döküldüm dağılacağım
Bir gün bir köşede yığılacağım
Yutkuna yutkuna boğulacağım
Sanki boğazıma dalıyor gurbet
Elim kolum bağlı burda naçarım
Güllerim zamansız, karda açarım
Hayale dalarak yurda uçarım
Gecemi uykumu bölüyor gurbet
Mikdat Bal
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Gurbeti sorana
Gurbeti
sorana cevap verilmez
Hasreti
sinede
yaşıyoruz biz
Gurbetin
sırrına böyle erilmez
Gam kasavet keder taşıyoruz biz
Gurbet bir cehennem, sakın varmayın
Bazen ileniriz kafa yormayın
Neden böyle diye bize sormayın
Dünyanın haline şaşıyoruz biz
Yollara bakmaktan gözler şişiyor
Özlem kazanında gönül pişiyor
Hasret kalbimize kaygı döşüyor
Çıkışsız yollarda koşuyoruz biz
Mikdatî hasreti biz çeke çeke
Bu günlere geldik yaş döke döke
Şartlar yaramıza tuz eke eke
Bayılıp bayılıp düşüyoruz biz
Mikdat Bal
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Gurbeti yaşarız gurbet içinde...
Nedir yıllar yılı çektiğim çile
Kavruldum kül oldum bu hasret ile.
Nicesi yanarken benimle bile,
Gurbeti yaşarız gurbet içinde.
Dünyamız ayrıdır, rüyamız ayrı
Bunca çektiğimiz yetişir gayrı?
Tükenir ömürler kalmaz ki hayrı,
Gurbeti yaşarız gurbet içinde.
Bir mektup, bir kelam yazana hasret
Bir şarkı bir türkü ozana hasret,
Her sabah okunan ezana hasret
Gurbeti yaşarız gurbet içinde
Sılada bayramı kutlayın sizler
Daha arifeden yaş dolar gözler,
Gönül öpeceği elleri özler,
Gurbeti yaşarız gurbet içinde.
Avrupa halkının genleri ayrı
Bayramları var da, günleri ayrı
İç içe olsak da, hep ayrı gayrı,
Gurbeti yaşarız gurbet içinde
Mikdatî bitmedi gitti sorunlar,
Bekar geldik şimdi evli torunlar
Umutlar tükendi, meçhul yarınlar
Gurbeti yaşarız gurbet içinde,
……Her gün ölüyorum başka biçimde…
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/41/www_antoloji_com_553341_26.MP3'>
.
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Gurbetin böylesi de varmış
Gemileri yaktığımızı hatırlamıyorum
Geldik ama, geri dönüşü hayalden
Bile geçirmiyoruz.
Gurbetin böylesi de varmış
Manevi gemiler çoktan yanmıştı.
Arada ki dağlar,denizler yollar
Aşılmayacak mesafe mi?
Dağ değil, yol değil engel olan
Para değil, pul değil sorun
Bizi buraya bağlayan,
Evlenip yuva kuran evlatlarla
Ara sıra bize uğrayan torun
Bir de rehavet ve alışkanlık
Bu gerçekler latife mi?
Anlarsınız düşünce siz
Böyle bir labirente, düşüncesiz
Gurbetçiler öyle düşmüş
İstikbal demişler, buralara gelmişler
Hepsi yalan, hepsi serap,
Hepsi hayalmiş düşmüş
Bundan gayri, başka bir hedefe mi?
Mikdat Bal
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Gurbet'in çileleri
Ömrümün baharı kahırla geçti
Çileler sineme yaralar açtı
Daha yaşım yirmi askere gittim
Bilmediğim yerde eğitim ettim
Ayrıldım köyümden anadan yârdan
Hiç haberim yokken başka diyardan
Hırçın karekterli toyun biriydim
Yaşıma nispeten biraz iriydim
Çok tokatlar yedim bundan ötürü
Vermemişler bana asker kültürü
Çakı gibi oldum üç ay içinde
Hem daha akıllı hem daha zinde
Dağıtım askerlik iki yıl sürdü
Askerlikten sonra terkettim yurdu
Hollanda’ya geldim dilini bilmem
Bir daha doğarsam buraya gelmem
Gurbetten gurbete böyle gelinir
Vatan terkolunca kadri bilinir
Derdimi söylerdim işaret ile
Cevabım alırdım hakaret ile
İş aradım durdum dilsiz dediler
Zayıftır çılızdır halsiz dediler
Hemen öğrenmeye başladım hızla
Belledim her şeyi onlardan fazla
Başarı gösterdim girdiğim işte
Kazanıp da dönmek hayalde düşte
Olmadı bir türlü nasip olmadı
Kader böyle imiş çilem dolmadı
Peş peşe beş çocuk sahibi oldum
Kök saldım burada belamı buldum
Otuz iki yıldır kalkmadı suyum
Bunalıma girdim değişti huyum
Ne umdum ne buldum görün halimi
Ah gurbet kör olsun büktü belimi
Teselli eden yok, yok dayanağım
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Kök saldım yapıştı yere ayağım
Gam kasavet keder kazandıklarım
Hep kaçtı elimle uzandıklarım
İstikbal mechuldür beni Ademden
Kalbim kırılıyor ufak sitemden
Yeis yok gene de kuşku sarıyor
Hasret vatan aşkı beni yoruyor
Kaç yıldır mihnetle yaşadım durdum
Çok şeyler yaşadım çok şeyler gördüm
Nice çatlak sesler duydum burada
Dönecek merci yok kaldım arada
Yabancıyız diye taşa tuttular
Konuşanı hemen işten attılar
Burası bizlere yabancı diyar
Sahibimiz yokki kim bizi duyar
Hadi bunlar eldir yabancı dedi
Bize bizimkiler Almancı dedi
Hor baktılar bize seneler boyu
İşçi dinlenir mi? olmazsa oyu!
Çalıştık durmadan döviz gönderdik
Ah cahil kafamız, istikbal derdik
Bize sırtı kalın diye bakıldı
Bir de “dumm Kopf” diye lakap takıldı
İhanet ettiler emanetlere
Uğradık her türlü ihanetlere
Geldi buralara maskeli beyler
Anlattılar bize sevimli şeyler
Camilere girip vaaz verdiler
İmamın sağında postu serdiler
İstismar ettiler faizi hemen
Haramdır diyerek yaptılar dümen
Saf mü’minler çare nedir sordular
Bu alçaklar sözde kafa yordular
Dediler mü’minler birlik olalım
Fabrikalar kurup hisse alalım
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Sahte bonolarla hisse sattılar
Neyi kaptılarsa cebe kattılar
O gidiş gittiler para da gitti
Kahrettik üzüldük itimat bitti
Sahip de çıkmadı devlet babamız
Hiç fayda vermedi bütün çabamız
Bize mi sordunuz verilen yanıt
Açıp okuyunuz arşivler kanıt
Acıyla geçirdik geçen yılları
Burada ağarttık saçı kılları
Zaman akıp gitti ölenler öldü
Harcandık ne yazık olanlar oldu
Mikdat Bal
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Gurbetin kahrına alışamadım
Acaip bir duygu sardı bedeni
Evde tek başıma kaldığım zaman
Hasretmi korku mu neydi nedeni?
Of dedim bir nefes aldığım zaman
Kendime bir kulak verdim dinledim
Bir of çektim bin ah dedim inledim
Kimsecikler yoktu güldüm çınladım
Beni duyan yoktu güldüğüm zaman
Sanki bazı şeyler duyar gibiydim
Derin bir uykudan ayar gibiydim
Gam keder ne varsa sayar gibiydim
Derin düşünceye daldığım zama
Yurdumda yaşayıp çalışamadım
Gurbetin kahrına alışamadım
Derdimi kimseyle bölüşemedim
Vatana her haber saldığım zaman
Ah ile vah ile geçti seneler
Memleketten uzak yandı sineler
Çürüdü küf koktu ıssız haneler
Ebedi şenlenmez öldüğüm zaman
Mikdati ne etsin, bahtına dargın
Nice elemlerden yorgun ve argın
Ne olur yüzüme bakmayın gergin
Gelsem, kapınızı çaldığım zaman
Mikdat Bal
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Gurbette geçmiyor haftalar günler
Gurbette geçmiyor haftalar günler
Kahrı çekillmiyor, zehri oldürür
Sürekli gurbetlim ah çeker inler
Sihri çekilmiyor, sehri öldürür
Gerçekleşmez asla hayaller düşler
Saç sakal ağarır dökülür dişler
Bir damgaya bakar iskanlar işler
Mührü çekilmiyor mehri öldürür
Trafikle sanayı her yeri kirler
Gürültü bitmez ki her taraf gürler
Havası zehirli yaşanmaz yerler
Şehri çekilmiyor nehri öldürür
Mikdatî’yim yurdum gözümde tüter
Bu gurbet hayatı ölümden beter
Günbegün bizleri perişan eder
Behri çekilmiyor dehri öldürür
Mikdat Bal
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Gurbette halimden soran olursa
Gurbette halimden soran olursa
Yaşıyorum işte hepsi bu kadar
Benim için kafa yoran olursa
Şaşıyorum işte hepsi bu kadar
Denk çıkmadı gitti gelir giderim
Ümidi sularım hüsran budarım
Yapıştı sırtıma gamım kederim
Taşıyorum işte hepsi bu kadar
Yemeyen bilemez hasret çengeli
Andırır yüregim korlu mangali
Türlü engebeyi zoru engeli
Aşıyorum işte hepsi bu kadar
Aşılmaz engeller yolumu bağlar
Sanki yol vermiyor çelikten ağlar
Dostların hasreti ciğerim dağlar
Pişiyorum işte hepsi bu kadar
Hazanda çiçeğim gazel döktü gül
Küstü bağlarıma göç etti bülbül
Elim şakağımda alnımı bol bol
Kaşıyorum işte hepsi bu kadar
Ne umdum ne buldum diye yanarım
Kurumadı gitti iki pınarım
Ah vatanım deyip sizi anarım
Coşuyorum işte hepsi bu kadar
Gün be gün hız aldı içimde elem
Benim yangınıma güldü elalem
Bir yanda gurbetim bir yanda çilem
Koşuyorum işte hepsi bu kadar
İradem dışında ömrüm savrulur
Istırabın dişi keskin, sivrilir
Ağustosta güneş buza çevrilir
Üşüyorum işte hepsi bu kadar
Nefesler sıklaştı yürek tekilyor
Azrail tepemde hergün yokluyor
Mezar ağzın açmış beni bekliyor
Düşüyorum işte hepsi bu kadar
Gözlerimde ümit çıldırdı durdu
Kara yel alıpta dağa savurdu
Vatanın hasreti sinemi yardı
Deşiyorum işte hepsi bu kadar
Der Mikdatî artar içimde sızı
Ne baharım kaldı nede bir yaz'ı
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Ne gözde fer kaldı ne aş'ta tuzu
Şişiyorum işte hepsi bu kadar
Mikdat Bal
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Gurbette Yaşayurum (Pağa Hemşerum dedun)
Ne bayır var ne çayır gurbette yaşayurum
Hamsinun teyzesiyle idare edeyurum
Haçan özlerum sizi ağlayup coşayurum
Aluyurum kendumi dişari gideyurum
Ne kemence ne kaval kendum çalamayurum
Ama hergün dinlerum onsuz kalamayurum
Eser bir garip rüzgar nefes alamayurum
Elumden tutanum yok eriyup biteyurum
Burunları ölcersun biluyusun işuni
Göster bana dişuni soyleyeyim yaşuni
Beyuk beyuk konuşup derde sokma başuni
O kadar hemşerim var hepsini güdeyurum
Karşulukli sevgiler ticarete gireyur
Karşuluk gelmeyince sevgi sona ereyur
Karşuluksuz oldimi daha uzun sureyur
Yureğum çok geniştur dünyaya yeteyurum
İnsan eşrefi mahluk hilkatini severum
Yaptuğına bakarum ya yerer ya överum
Gerisi beni aşar ne söver ne döverum
Müsammaha aşkına yanup da tüteyurum
Mikdat Bal
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cevap niteliği nazıre

GURBETTE……….Vezni Aher satranç Şematik
Cehennemi yaşatıyor yakarak canımızı
Yaşatıyor bu günlerde geçmiş her anımızı
Yakarak geçmişi, her dem ağlatır anamızı
Canımızı anımızı anamızı ağlatır
Özledikçe memleketi izledim hep uzaktan
Memleketi gelip görsem kurtulsam bu tuzaktan
İzledim kurtulsam derken, mahrumuz biz bu haktan
Hep uzaktan bu tuzaktan biz bu haktan mahrumuz
Çoluk çocuk bir bahane yalnızlık bağlar bizi
Bir bahane buralarda ağlatıp dağlar bizi
Yalnızlık ağlatıp esir, olmayı sağlar bizi
Bağlar bizi dağlar bizi sağlar bizi olmayı
Kazancımız sorulursa yaşadık bitki gibi
Sorulursa hiçbir şeye bizden yok katkı gibi
Yaşadık bizden yok ancak, dertleri tutku gibi
Bitki gibi katkı gibi tutku gibi dertleri
Seni beni uyuturlar afacan yaramazlar
Uyuturlar ama onlar yerinde duramazlar
Afacan yerinde mutlu, başka şey aramazlar
Yaramazlar duramazlar aramazlar başka şey
Der Mikdadi işte böyle gurbette ahvalimiz
İşte böyle bir de sorsa bizleri ah vali'miz!
Gurbette bizleri soran yoktur ki ahalimiz
Ahvalimiz ah vali'miz ahalimiz yoktur ki
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Gurbetteyim burada
Gurbetteyim burada, ne var ne yok orada
Yaşarım bu arada, neşe ile hüzünü
Hep arayıp izlerim, gerçek benim sözlerim
Ne kadar da özlerim, yaylaların düzünü
Düzünde koşamadım, gurbeti aşamadım
Kaç yıldır yaşamadım, baharını yazını
Bir izin alabilsem, sizinle olabilsem
Orada kalabilsem, kışı ile güzünü
Gurbette yaşıyanlar, onlardır üşüyenler
Kendini taşıyanlar, unutur mu özünü
Hep kendimi avuttum, öyle kolay yol tuttum
Neredeyse unuttum dostlarımın yüzünü
Mikdatî deyip yanar, sizi hasretle anar
Selâmlarını sunar söylerken son sözünü
Mikdat Bal
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Gül, gülüm ağlama
O güzel gözlere yaşlar yakışmaz
Gül, gülüm ağlama gel bülbülüm gel
Seven gözler öyle yaşlı bakışmaz
Bil, gülüm ağlama gel bülbülüm gel
Çiçeğim, bir tanem beyaz gülüm gel
Bıraksın kederler, dertli başını
Sırma saçlarını hilal kaşını
Gülmek sana layık, gözün yaşını
Sil,gülüm ağlama, gel bülbülüm gel
Çiçeğim, bir tanem beyaz gülüm gel
Şu yeşil ağaçlar, şu uçan kuşlar
Şahidimiz olsun, şu dağlar taşlar
Gözlerindan akan o kanlı yaşlar
Sel, gülüm ağlama gel bülbülüm gel
Çiçeğim, bir tanem beyaz gülüm gel
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güle güle hiç demem
Bu gidiş hayatında muhim bir olay olsun
Aklın fikrin hür derim, güle güle hiç demem
Yolun açık olsun ki dönüşün kolay olsun
Ne git ne de dur derim, güle güle hiç demem
Tam ağzımı açmışken, konuşmamı önledin
Bu hengame içinde söyle neyi anladın
Sana dediklerimi ne duydun ne dinledin
Ne sağır ne kör derim, güle güle hiç demem
Öğrendim huylarını, artık bu nazlar bayat
Uymam senin nazına, istediğince dayat
Sorarsan nasıl geçer sensiz kalınca hayat
Ne kolay ne zor derim, güle güle hiç demem
Artık yalnız izlerim, seherin yellerini
Mızrapla titreterek sazımın tellerini
Sen işini bilirsin, kaldırma ellerini
Ne uzat ne ver derim, güle güle hiç demem
Mikdat Bal
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Güle güle.. Şahin Yılmaz'ın ayrılık türküsüne nazire
Niyetlendin uzun yola
Durmadan git, güle güle
Boyun eğme hiç bir kula
Sormadan git güle güle
Gördük nice gidenini
Demediler nedenini
Rahatça git bedenini
Yormadan git güle güle
Elbet yolcu olur her fert
Yollar uzun, tabanlar sert
Başımıza başka bir dert
Sarmadan git güle güle
Beğenmezsen vefamızı
Çekme bizim çefamızı
Gönlümüzü kafamızı
Kırmadan git güle güle
Bakma bizim sözümüze
Taşı atma özümüze
Suçumuzu yüzümüze
Vurmadan git güle güle
Tut Bal’ın nasıhatini
Sakın bozma sıhhatını
Horoz yeter saatini
Kurmadan git güle güle
Mikdat Bal
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Güle mi dönüşür bir kara çalı?
Güle mi dönüşür bir kara çalı?
Üzerine konan bülbül de olsa
Uzatmayın bana bir kuru dalı
Uçunda açılmış bir gül de olsa
Yapraklar dökülür estikçe hazan
Gönül çoraklaşır bozulur mizan
Hasrete boğulur kadın, kız, kızan
Yaşamaktan bıkar ödül de olsa
Yıldızlar gündüzde verir mi ışık
Ağlar ayrılanlar kalp delik deşik
Umutlar bitince ne etsin aşık
Satar bu dünyayı bir pul da olsa
Mikdatî hep ağlar gülmeyi diler
Gurbet elde kalır gelmeyi diler
Bittiği alanda ölmeyi diler
Noktadan sonrası virgül de olsa
Mikdat Bal
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Gülemedim
Gülemedim bir gün olsun ağladım durdum
Hayat beni yerden yere çaldı ağladım
Saçlarımı yoldum durdum dizime vurdum
Diz bağlarım çözülürken kara bağladım
Bu hayatta neler geldi benim başıma
Felek zehir zakkum kattı tatlı aşıma
Acımıyor insafı yok bakmaz yaşıma
Göz yaşlarım sele döndü akıp çağladım
Mikdatî der dünya fani, şaştım oy anam
Sabrederdim o hududu aştım oy anam
Ağlıyorum çağlıyorum taştım oy anam
Gönlüm hicran sinem yara yakıp dağladım
Mikdat Bal
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Güller
Gönül aleminde sevda yüzünden
Mecnunu kavuran çöller bizdedir
Itri buhur çıkar aşkın közüden
Misk-i amber kokan yeller bizdedir
Gül’den hoş kokardı ol rehberimiz
O’na salat selam der herbirimiz
Gül’e benzetilip peygamberimiz
Dünya’ya ün salan güller bizdedir
Öyle bir hoş olur gonca erince
Dallar tutam tutam çiçek verince
Başka bir millet yok gül’ü görünce
Allahı zikreden diller bizdedir
Kandil gecesinde mekan seçilir
Öyle bir sevda ki candan geçilir
Gülsuyu verilir şerbet içilir
Semaya uzanan eller bizdedir
Hollandaya geldim çalışmak için
Hayatı okuyup alışmak için
Lâley’le sümbül’le buluşmak için
Gurbete uzanan yollar bizdedir
Mikdat Bal
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Güller zikre durmuşlar
Dağlar, taşlar, ağaçlar kuşlar Allah’ı anar
Bilmez misin ey fani güller zikre durmuşlar
Mahlukat tespih eder şükrünü Hakka sunar
Bilmez misin ey fani diller zikre durmuşlar
Yalnız Ona muhtacız, dualar Ona varır
Lütfüyle Kerem’iyle dilediğine verir
İhlâsla ümit ile kul Allah’a yalvarır
Bilmez misin ey fani eller zikre durmuşlar
Allah’ın mührü vardır madde ve ürünlerde
Her cana rızık gelir, yüksekte derinlerde
Melekler devran eder seherde serinlerde
Bilmez misin ey fani yeller zikre durmuşlar
Yücelten yalnız O’dur rütbesini düşüğün
Pervanesidir mümin hiç sönmeyen ışığın
İlahi bir mangalda yanar gönlü aşığın
Bilmez misin ey fani küller zikre durmuşlar
Ecel tatlı bir şerbet her yaşayan içiyor
İnsanlar son olarak tene kefen biçiyor
Mecnun Leyla’sı için benliğinden geçiyor
Bilmez misin ey fani çöller zikre durmuşlar
Ya dünya ya ahrette herkes mutlaka ağlar
Aklını kullananlar yükü burada bağlar
Gönlü pınara döner gözler taşarak çağlar
Bilmez misin ey fani seller zikre durmuşlar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Güller'le Lâlenin buluşması
Gül ile Lâle'ler aynı civarda
Süstü’ler çevrede bazen duvarda
Bu tür çiçeklerden her yerde var da!
Türkiye’nin başka kokar gülleri
Güller nöbet tutar garip mezarda
Dallarında bülbül hep ahu zarda
Türlü renkte lale her lâlezarda
Türkiye’nin başka bakar gülleri
Bir zamanlar lâle hicret etmişti
Gülleri terk edip çekip gitmişti
Yılların hasreti bir gün bitmişti
Gurbetçi Türklerin şakar gülleri
Türklerin göçüyle değişti işler
Gerçeğe dönüştü hayaller düşler
Her sahada etkin gurbetçi kuşlar
Lâlenin gönlünü yakar gülleri
Der Mikdati şimdi Türkler sırada
Lâle’yle kavuşmuş güller burada
Belki iki yüz yıl geçmiş arada
Şimdi Hollanda’da çıkar gülleri
Mikdat Bal
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Gülme zamanım geldi
Hem çalıştım hem gezdim
Ezdim kendimi ezdim
Artık gurbetten bezdim
Gelme zamanım geldi
Kalmadı eski hızım
Hastayım rahatsızım
Dayanılmıyor sızım
Ölme zamanım geldi
Gençliğin gittiğini
Herşeyin yettiğini
Ömrümün bittiğini
Bilme zamanım geldi
Firak ateşi yüce
Ömrü harcadım hiçe
Uykularımı gece
Bölme zamanım geldi
Kâh cefa, kâh neşeyle
Uğraştım çok boş şeyle
Günahları tövbeyle
Silme zamanım geldi
Dostlarla buluşarak
Artık helallaşarak
Allah’a ulaşarak
Gülme zamanım geldi
Mikdat Bal
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Gülüşelim hadi gel
Göğsümde yeşerdiğim sevgi çiçeklerini
Demet demet bağladım, bölüşelim hadi gel
Döşüme düşürdüğüm, aşkın gerçeklerini
Düşünüp de ağladım, gülüşelim hadi gel
Gönlüm harabe oldu ne aranıp uğrandı
Varlığına nazlandı, yokluğuna doğrandı
Gurbet neler ediyor, zor da olsa öğrendi
Çok tecrübe sağladım, gelişelim hadi gel
Bu dert sevilen bir dert, yaksa da canımızı
Dünya meşakkatleri sardı her yanımızı
Zamanı durduralım, bulalım anımızı
Sana doğru çağladım buluşalım hadi gel
Mikdatî ağlar seni her gören bu durumla
Yetiş imdada, yandım, ateşimle korumla
Benimle yanar mısın, ne dersin bu sorumla
Yüreğini dağladım, alışalım hadi gel
Mikdat Bal
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Gün geçtikce zor oluyor
Gurbet nedir bilmiyordum
Kolay bir şey sanıyordum
Yaparım inanıyordum
Bu işe kafa yordukca
Geldim gördüm pişman oldum
Ne umduydum neyi buldum
Gelenden gidenden sordum
Aynı merak her sordukca
Gün geçtikce zor oluyor
Bir kıvılcım kor oluyor
Betim benzim mor oluyor
Her an aklıma vurdukca
Çektiğim hasret bitmiyor
Takatım buna yetmiyor
Hafızamdan hiç gitmiyor
Şiddetlenir her durdukca
İnsan hasretse eşine
Önem veremez işine
Zor yaşar kendi başına
Ağlar yanlız oturdukca
Mikdat der bu nasıl elem
Anlatmaktan aciz kalem
Yaşıyorum başka alem
Oturup hayal kurdukca
Mikdat Bal
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Günahlarım ezer beni
Günahlarım ezer beni
Ben yanmaktan korkuyorum
Bu ağırlık üzer beni
Ben yanmaktan korkuyorum
Dünya için koştum durdum
Hep dünya ya kafa yordum
Cennet için hayal kurdum
Ben yanmaktan korkuyorum
Benliğimden kopa kopa
Her gün günah yapa yapa
Çıktım yoldan sapa sapa
Ben yanmaktan korkuyorum
Doğru yolda kalamdım
İyi bir kul olmadım
Hayattan tat alamadım
Ben yanmaktan korkuyorum
Kuvvet geçti sıhhat geçti
Gençlik geçti hayat geçti
Her şey geçti, heyhat geçti
Ben yanmaktan korkuyorum
Hakka şükür, imanım var
Bir tövbelik zamanım var
Affeyleyen sultanım var
Ben yanmaktan korkuyorum
Mikdatî tövbe ederim
Ah! Nereye ben giderim?
Geldim sana Rabbim derim
Ben yanmaktan korkuyorum
Mikdat Bal
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Güncel
Kurban arka planda, ille de derileri
Hazırlandı rantçılar saldırdıkça saldırır
Demokratik layıktır bunların irileri
O başka, bu iş başka, derileri kaldırır
Bu sosyetik yobazlar acep neyin düşünde
Hep maddiyat yatıyor niyetinde işinde
Bayramı düşünen yok maddi çıkar peşinde
Dini kuruma yasak, adamına aldırır
Yoktunuz piyasada siz nereden çıktınız
Daha dün sarhoştunuz ne zaman ayıktınız
Hani nerde adalet, hani siz layıktınız
Gücü elinde tutan, müslümanı yoldurur
Bunların her söylemi, gönlümüze yaradır
Medyatik bir imam var beyazım der karadır
Kullanılıp duruyor, ne biçim maskaradır
Müslümanı bu zatlar, hayretlere daldırır
Hocayım diye çıkar, yok sarığı kavuğu
Ne hikmetler yumurtlar dinlerseniz kovuğu
Bol keseden atarak kurban eder tavuğu
İlimde satılmışlar, yanlış fetva bildirir
Torpille liyakatli, profesördür sanmayın
Kargayı rehber alıp sakın ola yanmayın
Aman dikkat eyleyin, hoca diye kanmayın
İnsanın kanı donar, şeytanı da güldürür
Mikdat Bal
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Günes döner, Dünya döner
Günes döner, Dünya döner, felekte
Zerre döner, küre döner, melekte
Hakkı anar hepsi ayrı dilekte
Dile artık, bundan gayri bekleme!
Nankörlükten etmemişsen şükrünü
Kirletmişsen dünya ile fikrini
Unutmuşsan gafletinden zikrini
Çile artık, bundan gayri bekleme!
Zahir olur süründüğün boyalar
Belli eder bir gün nice foyalar
Bu gün yarın deyip nefsin oyalar
Hile artık, bundan gayri bekleme!
Nice nimet sunulmuştur faydana
İnkâr etsen bir gün çıkar meydana
Ya bir kulsun, ya da melun şeytana
Köle artık, bundan gayri bekleme!
Ömür boyu yedin içtin uzandın
Bu dünyada hep tövbeni bozandın
Kendin ettin şimdi bak ne kazandın
Şule artık, bundan gayri bekleme
Lezzetini tatmadıysan imanın
Tövbe için olmadıysa zamanın
O bedenin yandığında dumanın
Kule artık,bundan gayri bekleme
Mikdat Bal
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Güneş yine doğacak
Belki yarın kim bilir bel ki ondan da yakın
Mutlaka ve mutlaka, ödenecek her hakkın
Bu günlük sen sabreyle, şiddetten de çok sakın
Bu karanlık bitecek, güneş yine doğacak
Sema nura bürünüp, karanlığı boğacak
Bir gün düze çıkarız, bize kalır bu meydan
Hedefi bulacağız, çıktı artık ok yaydan
Adaletli olunca, ne cin kalır ne şeytan
Bu fırtına dinecek, yine rahmet yağacak
Karanlıklar bitecek, güneş yine doğacak
Torpil rüşvet bizleri, mutsuz etti, bitirdi
Dayanılmaz bir çok dert başımıza getirdi
Çoğu bundan dolayı, umudunu yitirdi
Ümitvar ol ey gencim, güneş yine doğacak
Sen gönlünü geniş tut, ona cihan sığacak
Mikdat Bal
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Güneşle hasbıhal
Üzerime doğup ardımı gölge
Eyleme güneşim, ay bana yeter
Beni kül etmeyi kendine ilke
Eyleme güneşim, cay bana yeter
Sana haz mı verir beni yaktığın?
Yetmedi mi bunca ateş döktüğün
Nedir hareretle böyle baktığın?
Gönlü yanmış mecnun say bana yeter
Sen bana hafifsin donuyorum ben
Cehennemden yeni dönüyorum ben
Sana ihtiyaç yok, yanıyorum ben
Sevdamın ateşi pay bana yeter
Yüreğim haykırır kimse sus demez
Gölge etme başka ihsan istemez
Dumanım çıkıyor gören sis demez
Bulutlar ardına kay bana yeter
Sen de şiir olup okunma bana
Sen beni yakarken yakınma bana
Bırak ta yanayım dokunma bana
Oklarını al git yay bana yeter
Mikdat Bal
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Günü gününe uymuyor
Şair şiirini yazar
Bölüm bölüm azar azar
Bu gün yazar yarın bozar
Günü gününe uymuyor
Her gün bir şiire gebe
Her sözü kulağa küpe
Kâh umuma, kâh habibe
Günü gününe uymuyor
Yazar vaktini anını
Çevresini her yanını
Geçmişini, yarınını
Günü gününe uymuyor
Hayatı neyle meşgülse
Kolaysa, ya da müşkülse
Yazar iken ne şekilse
Günü gününe uymuyor
Genç yaşında sevdasını
Yaşlanınca vedasını
Vasiyeti, mevtasını
Günü gününe uymuyor
Kulağı halktan yanadır
Daha çok ağlayanadır
Dinleyene, duyanadır
Günü gününe uymuyor
Her şairin var bir yâri
Yazar doğduğu diyarı
Yazar gayri-ihtiyari
Günü gününe uymuyor
Birleşince ilham, sezgi
Meydana çıkar bir ezgi
Hayat grafikli bir çizgi
Günü gününe uymuyor
Mikdat der ki ben öyleyim
Gurbette iken köyleyim
Dün öyle bu gün böyleyim
Günü gününe uymuyor
Mikdat Bal
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Günün birinde
Kıymetli zamanı harcama boşa
Başına vurursun günün birinde
Uyandığın anda dönersin kuşa
Gerçeği görürsün günün birinde
Vefasız dostlara vaktini verdin
Kimsen olmaz senin olunca derdin
Karşısında boynun bükük namertin
Dikilip durursun günün birinde
Kendine dön artık tövbekar ol da
Fazla geç kalmadan bir ışık bulda
Cehennem hayatı karanlık yolda
Yapyalnız yürürsün günün birinde
Nefsini islah et ikrara getir
Yakışır mı sana bu halin nedir
Gençlik elden uçar gafleti bitir
Sararıp kurursun günün birinde
Mikdatî der her şey dünyada fani
Her nimet elinden alınır ani
Yokluklar içinde verirsin canı
Toprakta çürürsün günün birinde
Mikdat Bal
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Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
Bu son olaylara kızıyor millet
Durumdan rahatsız beziyor millet
Kelle koltuğunda geziyor millet
Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
Yangına benzini döken dökene
Hain portreleri çeken çekene
Allah lanet etsin nefret ekene
Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
Siyasiler düşmüş, rantın peşine
Siyasi çıkarın bunda işi ne?
Dünyada rastlanmaz bunun eşine
Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
O ona laf atar, bu onu suçlar
Meydanlara dalmış aşırı uçlar
Kınından çıkıyor paslı kılıçlar
Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
Bozuldu milletin huzuru birden
Hortlamış anarşi en azgın türden
Ülkeye yayıldı çıktığı yerden
Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
Sokaklarda millet kıran kırana
Sangi hepsi savaş açmış tirana
Huzurlu ülkemiz dönmüş İrana
Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
Mikdat şiir yazar dostlar okuyor
Aslında bu balık baştan kokuyur
Bu olaylar bizi derde sokuyor
Güvenlik kalmadı, huzur kalmadı
Mikdat Bal
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Güvenme dünyaya ne de malına
Güvenme dünyaya ne de malına
Kurtarmaz ki ölüm çattığı zaman
Azrail konunca bir gün dalına
Ölüm pençesini attığı zaman
Döşünde Azrail nefes kesilir
Ölüm zerre zerre vücut kasılır
Bu dünyadan artık suyu kesilir
İnsan ecelini tattığı zaman
Ruhun çıkar gider hayatın söner
Cesetin iplerle mezara iner
Malın, evlatların, insanlar döner
Seni topraklara kattığı zaman
Ölür ölmez hemen mezar kazılır
Malın parçalanır her şey bozulur
Günah faturası sana yazılır
Varisler malını sattığı zaman
Sana zarar veren hudut aşmandır
Bilmez miydin malın sana düşmandır
Ölenler her şeye artık pişmandır
O kranlık yere yattığı zaman
Mikdat der şunu bil ey beni beşer
Ölüm hak mutlaka kurulur mahşer
Dünyanın değeri sıfıra düşer
Sayılı nefesler bittiği zaman
Mikdat Bal
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Güvenme!
Güvenme!
Aklını cebinde taşıyan gafil
Cebine güvenme delinir birgün
Hayal aleminde yaşayan gafil
Tipine güvenme gülünür bir gün
Şimdilik halini soran var diye!
Bir kaç satılmışla aran var diye
Tepeden bakarsın paran var diye
Küpüne güvenme bilnir bir gün
Şeytana nefsine eğer uyarsan
Zulmü zorbalığı mubah sayarsan
Malınla mülkünle kıvanç duyarsan
Tapuna güvenme bölünür bir gün
Yedin, içtin, şiştin, yağlandın he mi?
Geçen hastalandın, sağlandın he mi?
Sıkı bir kazığa bağlandın he mi?
İpine güvenme salınır bir gün
Ne kadar da olsan kendinden emin
Bir poyraz eser de yalpalar gemin
Ayağını denk at kaygandır zemin!
Kapına güvenme çalınır bir gün
Şair Mikdat Bal

Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güzel Türkiyemizde küçük bir şehir vardı
Güzel Türkiyemizde küçük bir şehir vardı
Bu şehrin ortasından saf bir nehir akardı
Bu nehir de şehrin tam ortasından geçerdi
Herkes onun suyunu kullanırdı içerdi
Bu şehirden bir kişi İstanbula gitmişti
Varmış bir iş yerine müracaat etmişti
İstanbula yerleşti uzun seneler kaldı
Çocukları okumuş, herkes bir meslek aldı
Dedi ki evlatlarım, memlekete gidiniz
Orası geri kalmış onu imar ediniz
Bu emri alır almaz memlekete vardılar
O nehrin kenarında bir iş yeri kurdular
Halk ta menun kalmıştı, ufukları açılmış
Atölyeler kurulmuş, imalata geçilmiş
Bu arada artıklar o nehre atılıyor
Çöpler yığınlar ile suya fırlatılıyor
Fazla uzun sürmedi, telef oldu insanlar
Mahlukat zehirlendi, yok oldu nice canlar
Dikkatsiz davrandılar nehir zehirlenmişti
Saf ve berrak olan su, zamanla kirlenmişti
Binlerce yıllık kültür yok oldu kısa anda
Kanser oldu insanlar, telef oldu hayvan da
Böyle bir akibeti, hesap etmemişlerdi
Belki de hesap etmiş ama gizlemişlerdi
Mikdat Bal
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H. Ali Osman Yanılmaz’ın anısına
Sevilen ve sayılan asırlık bir çınardı
Yüce Allah’a koştu Çaykara’mızın gülü
Çok şirin ve güleçti hep Allah’ı anardı
Hem sevimli, hem hoştu Çaykara’mızın gülü
Nashatleri boldu Allah için coşardı
Elinden geldiğince iyiliğe koşardı
Gönüller sultanıyken mütevazi yaşardı
Sanki bir garip kuştu Çaykara’mızın gülü
Garip Osman’ım derken garibanı arardı
Herkesle ilgilenip ahvalini sorardı
Tanısın tanımasın yarenliği kurardı
Namı Trabzon’u aştı Çaykara’mızın gülü
Bu acı haber ile gülenleri ağlattı
Onu tanıyanları bilenleri ağlattı
Ona veda etmeye gelenleri ağlattı
Sokaklar dolup taştı Çaykara’mızın gülü
Mikdat Bal
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Haberimiz yok
Her tarafı duman sarmış ne bu hal
Ne güneşler battı haberimiz yok
Dayanmaya sabır için yok mahal
Sigortamız attı haberimiz yok
Adalettir madem mülkün esası
Zulüm devam eder yoktur tasası
Bir planmış sözde uyum yasası
Bize neler kattı haberimiz yok
Bu millet çok iyi bilir dününü
Yutmaz artık, döndüm derse yönünü
Çok işgüzar kurtarmaya gününü
Gizli neler sattı haberimiz yok
Faiz ile ekonomi dağıldı
Milletimiz koyun gibi sağıldı
Kurtuluş yok artık borçlar yığıldı
Zeval geldi çattı haberimiz yok
Düşmanımız soysuz hem de muhanet
Biliyorduk gerekmiyor kehanet
Fransanın son yaptığı ihanet
Yine toto yattı haberimiz yok
Şirket kurmuş, kredi almış çul satan
Bizde sürü gibi çoktur kül yutan
Bala banmış parmağını bal tutan
Yalanarak tattı haberimiz yok
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Haberin içeriği!
Kalplere gönüllere öyle bir saldırı var
Can alanlarla dolu haberin içeriği!
Flaş son Dakka diye malum bir bildiri var
Hin yalanlarla dolu haberin içeriği!
Mikrofonu kazara akıllı biri almaz!
İşleri kem,küm, reklam habere zaman kalmaz!
Garibanın derdiyle ilgilenen hiç olmaz
Ün salanlarla dolu haberin içeriği!
Dedikodu iftira ona buna sataşma
Canlı yayına bağlar al sana bir atışma
Gereksiz münakaşa, kavga, niza, çatışma,
Kin dolanlarla dolu haberin içeriği
Şiddet içeriyor der tezada bak tezada
Ahlak yok ki bunlarda yıldırmıyor ceza da!
Her tarafı kan revan hayatı bir kazada
Son bulanlarla dolu haberin içeriği
Yiyip içeceğini belirliyor oradan
Sanıyorlar bu millet hepsi zengin sıradan
Neyi alsın vatandaş cebinde ki paradan
Yön bilenlerle dolu haberin içeriği
İstismarı yapılır hastanın da acın da
İşi şova dönüşür hakiki muhtacın da!
Atıyor bol keseden mikrofonun uçunda
Fon olanlarla dolu haberin içeriği!
Der Mikdadi umarım devlet buna el atar
Böylece seyredenin gönlüne sürur katar
Yoksa böyle taşlarız elimiz kalem tutar!
Şen kalanlarla dolu haberin içeriği!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Haberin olsa bari!
O masum hallerinle yapacağını yaptın
Kalbimi çaldığından haberin olsa bari!
Senin olsun istemem kapacağını kaptın
Dertlere saldığından haberin olsa bari!
Işığım nurum oldun pervane ettin beni
Sadece seni anan terane ettin beni
Feleğimi şaşırttın divane ettin beni
Aklımı aldığından haberin olsa bari!
Bana bilmece idin,görür görmez çözüldün
Yıllarca tanır gibi belleğime kazıldın
Hayatım alt üst oldu kaderime yazıldın
Ebedi kaldığından haberin olsa bari!
Aslı’ma dönmek varken sen çevirdin Kerem’e
Ayrılık dayanılmaz yakalandım vereme
Ya bu yolda ölürüm ya bakarım çareme
İlacım olduğundan haberin olsa bari!
Mikdat Bal
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Haberin olsun
Umutlarla seni gelirsin diye
Bekledim bitanem haberin olsun
Sözünü vadini bilirsin diye
Yokladım bitanem haberin olsun
Yol aldım gurbete menzile vardım
Düz yokuş demedim dağları yardım
Verdiğin mendili mendile sardım
Sakladım bitanem haberin olsun
Hissedip anlımda, tutup elini
Çüzdandan çıkarıp saçın telini
Mehtaba bakarak seher yelini
Kokladım bitanem haberin olsun
Ufuklar çok uzak ovadır diye
Kokladım yelleri havadır diye
Derdini derdime devadır diye
Ekledim bitanem haberin olsun
Mikdat Bal
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Haberler! ! !
Kanı, sütü bozuk soysuzun teki
Kalkıpta etrafa dehşet saçıyor
Haberi verenin kazancı ne ki?
Gören nefret eder, duyan kaçıyor
Aklının uçundan geçmeyen olay
Adam anlatıyor, hem de ne kolay
Neredeyse kalkıp çekecek halay
'Flaş Haber' sevinçten sanki uçuyor!
'Biraz sonra ' diyor vicdanı kara
Milletin bağrına açıyor yara
Gel de bundan sonra bir huzur ara
Sine-i milleti delip geçiyor
Kimisinin kalbi nasır bağladı,
Kimi hayret etti, kimi ağladı.
Ama bunlar bize neyi sağladı?
Bu dehşet bizlere gedik açıyor!
Nedir, ne söylendi varmıyor dilim
Ama onlar için eğlence, filim
Der Mikdatî! Yazdım titrerken elim
Gönlüm şoke oldu, hâlâ acıyor!
Mikdat Bal
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Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/83/www_antoloji_com_774483_345.MP3'>
Bilmiyordum öğrendim, önemli bir gün idi
Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
Hollanda da misafir, üzgündü durgun idi
Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
Ziyaretime geldi dünyalar benim oldu
Sevinçten mutluluktan, gözlerim yaşla doldu
Bu önemli gününde gelip de beni buldu
Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
Memleketten uzakta gurbeti yaşıyarak
Bütün yakınlarını gönlünde taşıyarak
Onların sevgisiyle yanarak ışıyarak
Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
Önem vermez dinlemez hiç bir dedikoduyu
Mütevazi haliyle hoşuma gitti huyu
Uzun yıllar dilerim, unutmam ömür boyu
Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
Onunla yazışırdık bazen sanal alemde
Yaman şiirleri var nadire bir kalem de
Hastalığım yok oldu, kalmadı bir elem de
Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
Mikdatî, işte böyle gerçek dostluk yaşandı
O böyle bir dost işte, dağı taşa aşandı
Doğum gününde bile dostluk için koşandı
Hacer Alioğlu’nun doğum günüydü bu gün
Mikdat Bal
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Hacer Hanım...Gülay Oğuztürk'ün -Hacer Can Şiirine nazıre
Görüşümüz müştrektir
Cana candır Hacer hanım
Altını çizmek gerektir
Hoş insandır Hacer hanım
Anlatayım ona dair
Hem ozandır hemde şair
Becerikli hem çok mahir
Bir ummandır Hacer hanım
Neşelerle acılarla
Hoş geçinir bacılarla
Selam yollar hacılarla
Hep imandır Hacer hanım
Ne şımarır ne de azar
Uzak dursun ona nazar
Gerektiği zaman yazar
Pek yamandır Hacer hanım
Şiir ile güne başlar
Bazen över bazen taşlar
Zalimleri iyi haşlar
Bir aslandır Hacer hanım
Selam olsun Mikdat Baldan
Devam eder doğru yoldan
Korkmaz asla hiç bir kuldan
Kahramandır Hacer hanım
Mikdat Bal
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Hacı adaylarına öğüt
Belki de ömür boyu bu anı beklemiştin
Oraya gidenlere kalbini eklemiştin
Bu ülvi ibadetin derdini saklamıştın
Allah’ı ana ana ırmak gibi coş hacım
Aşk ile yana yana Yaratana koş hacım
Herkesle helallaşıp, artık kucaklaştıkça
Sılaya varır gibi burdan uzaklaştıkça.
Uzaklaş benliğinden Kabe’ye yaklaştıkça
Ahirettir son hedef dünya işi boş hacım
Aşk ile yana yana Yaratana koş hacım
Allah’a yakın olmak adına yola girip
Dünyaya sırt dönerek onu bir meta görüp
Nasuh bir tövbe ile, manevi hazza erip
Allah’ın rahmetine yürümek ne hoş hacım
Aşk ile yana yana Yaratana koş hacım
Allah için ölenin olmaz kavga nizası
Eli dili bağlıdır, bağlıdır her azası
Niyetler Allah için, gaye onun rızası
Sevincinden akarak gözlerinden yaş hacım
Aşk ile yana yana Yaratana koş hacım
Allah’ın davetine icabet ediyorsun
İhrama bürünerek bir yere gidiyorsun
“Allahümme lebbeyke” duasını diyorsun
Güle güle, mikat’ı ihram ile aş hacım
Aşk ile yana yana Yaratna koş hacım
Çokluktan ayrılarak birliği arıyorsun
Şimdi kendini keşfe bulmaya varıyorsun
Samimi dileklerle Hak’ka yalvarıyorsun
Meleklere benzersin açık ayak, baş hacım
Aşk ile yana yana Yaratana koş hacım
Heran Allah’a sığın uzak dursun vesvese
Zikir tefekkür ekle aldığın her nefese
İmtihandır her anın rastladığın herkese
Selam ver hoş karşıla, olma çatık kaş hacım
Aşk ile yana yana Yaratana koş hacım
Dön Kabe etrafında Alllah’ı ana ana
Dile Rab’bin fazlından, lütfundan versin sana
Tavaftan sonra için zemzemden kana kana
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Kevser suyuna benzer hem sudur hem aş hacım
Aşk ile yana yana Yaratana koş hacım
Mikdat Bal
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Hacı Hasan efendinin hayatı
<image src='http://i34.tinypic.com/25hebrr.jpg'width='346' height='420'>.
Hacı Hasan Efendi
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/78/www_antoloji_com_232578_361.MP3'widt
h='346' height='49'>.
Bindokuzyüz dokuzda çaykara akdoğan´da
Bir güneş doğmuş idi hacı hasan doğanda
Mehmet zeki efendi gözünün nuru doğmuş
O nurun intişarı cehli-zulami boğmuş
Küçük yaşta kaybetmiş anne ve babasını
Allah takdir etmişti bir yetim kalmasını
Bindokuzyüz ondörtte daha dört yaşındayken
Şehit oldu babası cihan savaşındayken
Annesi Akilenin boynuna sarılmıştı
Artık yetim kalmıştı babadan ayrılmıştı
Altı yaşında iken annesi de ölmüştü
Artık bu yaştan sonra amcasında kalmıştı
Ondan üç sene küçük bir kız kardeşi vardı
Bu iki yetime de amcaları bakardı
Anneannesi sağdı o da yardım ederdi
Onları okşar sever ah yavrularım derdi
Bindokuzyüz onyedi hepten yetim olmuştu
Anneannesi öldü amcasına kalmıştı
Bir peygamber varisi benzer peygamberine
Sünetellahi derler Allahın takdirine
Ömrünün her safhası sünnete uygun idi
Çaykarada son alim vatanda saygın idi
Peygamberin geçtiği her yoldan o da geçti
Merhum Hasan doğarken onun yolunu seçti
Küçük yaşta başladı ilim talep etmeye
Mahalle camiine her gün gidip gelmeye
Hacı Hamdi efendi camide imam idi
Oradan başlamıştı ilk adım tamam idi
Sarf derslerini aldı Kovacık imamından
İmam Salih efendi çok memnun idi ondan
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Zor şartlardan dolayı derse ara vermişti
Bir terzinin yanına çıraklığa girmişti
Hüseyin Sevinç usta meslek öğretiyordu
Altı ayda terk etti okumak istiyordu
Çıraklığı bırakıp kendini ilme verdi
Rahmetullahialeyh okumayı severdi
İlkokula kaydoldu dörde kadar gitmişti
Fakirlik sebebinden okulu terk etmişti
Daha sora elli de dışardan imtihanla
Diplomasını aldı her şey mümkün zamanla
Üç ahbap Kemal Parlak Hasan Erol'la bile
Yeniden okumaya başladılar şevk ile
Tayyıp Zühtü efendi asıl hocası oldu
Aradığı bu idi kendini onda buldu
İlim talep etmekti gecesi ve gündüzü
Ona yön veriyordu hocasının her sözü
Bu arada merhumun geldi askerlik çağı
Allah'tır takdir eden olanı olacağı
Kura trabzon'a çıktı sıhhiye onbaşısı
Ondan sorulsa gerek askerlerin aşısı
Askerden döner dönmez kemal parlağı buldu
İlimi tahsil için onun zemili oldu
Üç dört sene kalmıştı hocasının yanında
İlim tahsil eyledi bu vaktin her anında
O zamanlar çok zordu, yasak idi diraset
Her şeye çare bulur müminde ki feraset
İki arkadaş gece hocasına giderdi
Eğer yakalansalar ziyaret falan derdi
Askere gidip geldi henüz hafız değildi
Altı ay bir müddetle bu konuya eğildi
Kociyos ta oturan hafız Ethem efendi
Ona hocalık etti, zaten caht etti kendi
Derken diraset bitti ne merasim ne tören
Hocalarından başka yoktu onları gören
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Rahlenin arakasından dua etti onlara
Melekler şahit idi bütün bu olanlara
İcazetini aldı Cıfaruksaya koştu
Altı ay orda kaldı hocası Mehmet Rüştü
Kıraat derslerini, aşere okumuştur
Kendini hazırladı büyük alim olmuştur
Örnek bir insan idi Nebiye varis idi
Yaşadığı müddetçe ilme çok haris idi
Hacı Hasan Erol bey yazdı bir nüshasında
Genç iken imam olmuş Eğrisu yaylasında
Bir de Bayburt yaylası Çençül'de imam oldu
Tahsil,talim, kıraat tecrübe tamam oldu
Akçaabat kazasının Hurdimera köyünde
Bir yıldan fazla kalmış,bir ramazan ayında
Cemaat istemişti hatim ile kıldırmış
Mescidi köyün halkı tıklım tıklım doldurmuş
Of'a bağlı Hastikoz köyünde imam durdu
Hem imam hem müderris bu görev dört yıl sürdü
Devlete memur olmak asla istemiyordu
Zühd hayatını seçmiş şüpheli yemiyordu
Bir çok arkadaşıyla istişare ederdi
Onların sayesinde sonunda karar verdi
Arkadaşlardan biri hacı Dursun Güven di
Hocaları bir idi Tayyip Zühtü efendi
Müracaat eyledi vaiz olmak istedi
Kısa bir müddet sonra Of'ta imtihan verdi
İmtihanı kazandı Akçaabat'a atandı
Akçaabat halkı onun sohbetine tadandı
Bir buçuk aydan sonra Of'a naklini aldı
Dört yıl of merkezinde vaaz olarak kaldı
Hem vaiz hem de imam Hastikozda kalırdı
Vaazı vermek için Of'a gider gelirdi
Hem imam hem müderris,vaizdi aynı anda
İnsan neler yapmaz ki irşat aşkı olanda
Dokuz yüz kırk sekizde Çaykara kaza olmuş
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Hacı hasan efendi Çaykara'ya naklolmuş
Bu arada evinde tedrisat veriyordu
Ünü ülkeyi sarmış her dem ilerliyordu
Nasibi olan herkes rahlesine oturdu
İmkan verilse ona dünyayı okuturdu
Mütevazı haliyle büyük işler başardı
İlmiyle amil idi gereğince yaşardı
Her ilme vakıf idi tükenmeyen havuzdu
Talebelere müşvik,örnek bir kılavuzdu
Çaykara'da son alim en son müderristi o
Her anı zikir idi her anı tedristi o
Talebeleri yazın epeyce azalırdı
Hacı hasan efendi buna çok üzülürdü
Derdi herkesin yazı benim için kış olur
Talebe hasretiyle yollara bakış olur
Herkes güze girerken o yaza girer idi
Tullabını görünce o hep böyle der idi(tullab=talebeler)
Bir çok talebesi var saymakla liste bitmez
Şiire muhaliftir buna sayfalar yetmez
Ancak bazılarını zikretmeden geçilmez
Hepsi de üstün zatlar kıymetleri biçilmez
Fakirullah Bilgini Ali Fikri Yavuzu
Mustafa Ayık hoca Mehmet Celal Yavuzu
Seyfettin Ayık hoca Yusuf Bilgin müftümüz
Yunus Vehbi Yavuz bey, takva, vera zühdümüz
Yusuf Şevki Yavuzla, Cevdet Yavuz hocamız
Bunlar ilimde yıldız daha var onlar camız
İki Ramazanoğlu İsmail'le Süleyman
İkisi de önemli bilgileri pek yaman
Onun medresesinde yetişti çok mollalar
Mehmet Ali,Yahya'yla, Mehmet, Şükrü Sula'lar
Hepsi de birer rehber hepsi birer ışıklar
Fahrettin hoca ile Hasan hoca aşıklar
Bu kadarla iktifa, etmek gerek sayı çok
Hepsini teker teker anlatmaya mecal yok
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Yaşayan alimlerden yazılmayan üzülür
Yunus Vehbi Yavuzun kitabında yazılır
Şiir bu, kitap değil beni mazur görünüz
Bana dua ediniz cennet olsun yeriniz
Çaykara halkı ondan her kes feyiz almıştı
Sohbetini dinleyen hepsi hoca olmuştu
Vaaz dinlemek için köylerden gelirlerdi
Buna devam edenler her şeyi bilirlerdi
Çaykara sayesinde özel bir yer olmuştu
Hapishanesi bile çok zaman boş kalmıştı
Hacı Hasan ismini tüm Türkiye bilirdi
Alimler ulemalar ondan fetva alırdı
Tam kırk sene az değil bir yerde mekan tuttu
Son nefesine kadar gece gündüz okuttu
Kırk yıl ara vermeden bu işe verdi önem
İcazet verdi durdu tam yirmi iki dönem
Yirmi ikinci dönem son diraset olmuştu
Ömrü vefa etmemiş artık vade dolmuştu
Onun talebeleri hiç ortada kalır mı?
Üstat vefat edince icazet'i alır mı?
İşte böyle bir anda oğlu ve talebesi
Yunus Vehbi Yavuzun hemen yükseldi sesi
'Ben babamın yolundan devam eder giderim
Ona vefa borcum var bir kısmını öderim
Hak eden her kim varsa alır icazetini
Ben imtihan ederim her hoca namzedini'
İcazetini verdi derslerini bilenin
Yerine konmuş en son halkası silsilenin
Mikdat bal der ruhuna okuyalım fatiha
Böyle büyük bir alim yetişir mi bir daha
Mikdat Bal
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Hacılar
Ervah aleminde nidayı duyup
Allah’ın emrini bilmiş hacılar
Amenna diyerek o emre uyup
Çağrıya koşarak gelmiş hacılar
Rahmetiyle nasip etti yaradan
Kimisi havadan kimi karadan
Nice selefleri geçmiş oradan
Onların izini bulmuş hacılar
Milyonlarca hacı renkleri başka
Herbiri bürünmüş İlahi aşka
Diyerek önceden gelseydik keşke
Engin duygularla dolmuş hacılar
Kimi delikanlı kimi ihtiyar
İnsanı çapcanlı kılar bu diyar
Hallerinden memnun hepsi bahtiyar
Hem ağlayıp hemde gülmüş hacılar
Ülkeleri başka illeri başka
Rüzgarları başka yelleri başka
Irkları, renkleri dilleri başka
Aynı safta namaz kılmış hacılar
Dilleri duada ağlar gözleri
Toz toprak içinde kalmış yüzleri
Allh’ın zikridir bir çok sözleri
Rahmet kapısını çalmış hacılar
İhlasla huşuyla namazı kılıp
Mescidi haramı soluna alıp
Hacerül esvete bir selam salıp
Cennet bahçesine dalmış hacılar
Orada kardeşçe barınmışlardı
Aynı beyaz bezi sarınmıilardı
Zemzemi içerek arınmışlardı
Kötü huylarını salmış hacılar
Böyle kalabalık nerde görülmüş
Arafatta sanki mahşer kurulmuş
Mukaddes mekanda vakfe durulmuş
Orada beraber kalmış hacılar
Rahmeti ilahi yağmışcasına
Hacılar toplayıp yığmışcasına
Anasından yeni doğmuşcasına
Kurtuluş beratı almış hacılar
Terkedip tekebbür kurumlarını
Arzedip Allah’a durumlarını.
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Kul hakkından başka cürümlerini
Nasuh tövbe ile silmiş hacılar
Mescite huzurla, şevkle gitmişler
Ne kimseyı kakıp ne de itmişler
Misafire bol bol ikram etmişler
Suyu ekmeğini bölmüş hacılar
Mukaddes mekanı görüp dünyada
Cennetin tadına varıp dünyada
Kefeni üstüne sarıp dünyada
İhramla ölmeden ölmüş hacılar
Sorumsuz, dikkatsiz gezerim diye
Birini çiğneyip ezerim diye
Başka bir hacıyı üzerim diye
Korkudan sararıp solmuş hacılar
Medineye varıp sekiz gün kalmış
Kemali edeple mescide gelmiş
Kırk vakit namazı orada kılmış
Peygambere komşu olmuş hacılar
Ziyaret ederek ol peygamberi
Alışıp herbiri mukaddes yeri
O mübarek yerden dönerken geri
Ağlayıp bağrını delmiş hacılar
Mikdat Bal
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Hacılar bizden selâm söyleyin
Ey hüccacı müslimin Hak emrini duydunuz
Memleketi terkedip ardınıza koydunuz
Rahman olan Allah’ın davetine uydunuz
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Mukaddes topraklara bizden selâm söyleyin
Unutmayınız bizi telbiye eder iken
Dillerde zikir olsun her yere gider iken
Gönüllerde heyecan yanıp da tüter iken
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Mukaddes topraklara bizden selâm söyleyin
Dillerinizde lebbeyk, kalbiniz coşuyorken
Ruhunuz ölüm tatmış cennette yaşıyorken
Kabenin etrafında hacılar koşuyorken
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Mukaddes topraklara bizden selâm söyleyin
Harem-i şerif özel, mukaddestir orası
Koşarken dilde tehlil Sefa-Merve arası
Düşünmeyiniz asla şimdi değil sırası
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Mukaddes topraklara bizden selâm söyleyin
Günahlardan arınıp Arafat’a çıkanda
İlahi feyizlerin yağdığı o mekânda
Eller semaya dönük, gözler yere bakanda
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Mukaddes topraklara bizden selâm söyleyin
Müzdelifeye inip vakfeye durulunca
Yoğun ibadetlerle çoğunuz yorulunca
Biraz ileri gidip çadırlar kurulunca
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Mukaddes topraklara bizden selâm söyleyin
Zikiri unutmayın her bir işe başlarken
Birbirini ezmeyin şeytanları taşlarken
Medineye hicreti düşünüp de düşlerken
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Mukaddes topraklara bizden selâm söyleyin
Mescid-i Nebevide huzurla namaz kılın
O manevi lezzetin cazibesinde kalın
Artık hacı oldunuz beratınızı alın
Herkes için orada bol bol dua eyleyin
Hazreti Peygambere bizden selâm söyleyin
17-12 2006
Gorinchem Hollanda
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Hacıları uğurlama
Mescidi harama girdiğinizde
O büyük şerefe erdiğinizde
Allah’ın evini gördüğünüzde
İlahi bir aşkla yanın hacılar
Bizi de orada anın hacılar
İllahi lezzeti hazzı tadarak
Dualarınıza ihlas katarak
Beytullah’ı kalbe yakın tutarak
Mutluluğa erip onun hacılar
Bizi de orada anın hacılar
Zemzem ki kabe’de kutsal bir kuyu
Kevser nemunesi berraktır suyu
Hacının kirlerden arınır huyu
Zemzemden içerek kanın hacılar
Bizi de orada anın hacılar
Mina’da bir gece kaldıktan sonra
Sabah namazını kıldıktan sonra
Araft’ta berat aldıktan sonra
Oradan sel gibi inin hacılar
Bizi de orada anın hacılar
Toplanır hacılar müzdelifede
Kimi namaz kılar kimi vakfede
Son kez bürünerek ak kıyafete
Şükrünüzü Rab’be sunun hacılar
Bizi de orada anın hacılar
Kabe yollarına bir akın başlar
Mina’da hacılar şeytanı taşlar
Dünya için biter bütün telaşlar
Orayı bir mahşer sanın hacılar
Bizi de orada anın hacılar
Tavafa başlayıp her bitiminde
Sırlar var zemzemin her tadımında
Yığınla hayır var her adımında
Çiçekten çiçeğe konun hacılar
Bizi de orada anın hacılar
İlahi çağrıya icabet edip
Menasiki hacca riayet edip
Yalnız Allah için ibadet edip
Salimen, ganimen dönün hacılar
Bizi de orada anın hacılar
Mikdat Bal
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HACILAR-Önce nefsinizden Başlayın
<image src='http://www.ansary.de/Islam/Kaaba4x.jpg'width='456'
height='300'><br>
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/34/www_antoloji_com_342134_178.MP3'>
.......Okuyan Mustafa EREN........
Yolculuk başladı büyük telaş var
Şeytanlara karşı kesin savaş var
Mekkede şeytan yok, dikili taş var
Bizim şeytanları taşlayın gidin
Önce keninizden başlayın gidin
Şeytanlar çeşitli. yüzsüzleri var,
Sakallı, sakalız, tüysüzleri var,
İki yüzlüsü var, huysuzları var.
Önce siz buradan başlayın gidin
Bizim şeytanları haşlayın gidin
Komşuları açken tok yatanları
Fakir fukarayı unutanları
Kendini hac ile avutanları
Önce siz buradan başlayın gidin
Şeytanı burada tuşlayın gidin
Niyeti riyayla ettiklerine
Halal mı haram mı yediklerine
Düşünmeden acı dediklerine
Böyle birisinden başlayın gidin
Gitmeden bir sevap işleyin gidin
Üç kağıtçılıkla toplanan parsa
İçinizden her kim bunu yaparsa
Dalavera yalan dolan ne varsa
Bunların hepsini boşlayın gidin
O halde buradan başlayın gidin
Hacılık ibadet isim değildir
Mekkede ki sembol cisim değildir
O sana nefsinden hasım değildir
Önce nefsinizden başlayın gidin
Hakkın rahmetini düşleyin gidin
Komşunu üzmüşsen al rızasını
Hakkını yemişsen ver cezasını
Zekat borcun varsa et kazasını
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İslamın şartını beşleyin gidin
Bizim şeytanları taşlayın gidin
Dinde kolaylık var müşkül değildir
Halis bir niyettir şekil değildir
Riyakara Allah vekil değildir
İman tazeleyin, aşlayın gidin
Şeytanı burada taşlayın gidin
Mikdat Bal
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Had bildirme zamanı!
Derya’ya su taşıyor karınca kadarınca
Bunu çok mühim görüp birinci baptan sanır
Öyle odaklanmış ki, derya’ya da varınca
Kovasını bir gemi, kendini kaptan sanır
Nasihat eder durur ne had bilir ne hudut
İster hoş gör, ister gül, gel kalbini ferah tut
Niyeti halis ama görüş alanı mahdut
Oysa fikirlerini çok geniş çaptan sanır
Usulca yavaş, yavaş sana çatmaya kalkar
Kendisi bir çoban da seni gütmeye kalkar
Bilgiçlik taslayarak tashih etmeye kalkar
Karşısındakileri şaşırmış hepten sanır!
Çiğliğini keşfedip kendine düzen verse
Gelişigüzel değil sözüne özen verse
Her bir şeye maydanoz olmadan bazen verse!
Bilakis aceleci, hızını şaptan sanır!
Der Mikdadi bu sanat çömezin işi değil
Buna şiir diyorlar ilkokul fişi değil
Arkadan şişlemeler inanın aşı değil
Ama farkında değil üstelik tıptan sanır
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Hainleri iyi anlamak gerek
Gayeleri bizi mahküm eylemek
Olanları iyi anlamak gerek
Dikkat çekip çambaza bak söylemek
Yalanları iyi anlamak gerek
Biliyoruz biz bu zihniyetleri
Zerre kadar yoktur ciddiyetleri
Tanımalı artık ard niyetleri
Planları iyi anlamak gerek
Nice şehit verdik bunlara susan
Mecbur kaldığında sesini kısan
Dillerini sarkıp zehrini kusan
Yılanları iyi anlamak gerek
Karnımız tok bizim...ceğiz,...cağız’a
Sormalıyız böyle adamcağıza
Özgürlük isterim deyip boğaza
Dalanları iyi anlamak gerek
Çocuk kullanılır figüran için
Dertleri ne papaz ne Hrant için
Kuzgunlar ötüyor hepsi rant için
Yolanları iyi anlamak gerek
Asil patronların yoktur göreni
Önce çıkartırlar raydan treni
Tehlike var deyip kalkıp sireni
Çalanları iyi anlamak gerek
Hedef seçmişlerdir yeni kuşağı
Bunlar alçak, hatta ondan aşağı
Satılmış hainler elin uşağı
Falanları iyi anlamak gerek
Mikdat Bal
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Hakikatler ketum
İnanç zedelendi, revaçta yalan
Gönüller uyuşuk kaygı kalmadı
Ne desin, ne yazsın kalemi alan
Hakikatler ketum, duygu kalmadı
Sarsıldı yerinden mülkün temeli
Gördük nice nice çirkin ameli
Hırsızın, zalimin güçtür emeli
Kalplerde kasavet, uyku kalmadı
İnsanlık biçare büküldü boyun
Aktörler değişir aynıdır oyun
Kendi can derdine düşmüş her koyun
Kimsenin hakkına saygı kalmadı
Şahsiyetsiz olan her şeyi satar
İftira atılır tutarsa tutar
Bir doğru içine bin yalan katar
İddia, rivayet öykü kalmadı
Der Mikdati bizi kıyamet haklar
Açıkça, alenen çiğnenir haklar
Dil, kalem erbabı gerçeği saklar
Yalanlar saçıldı,yaygı kalmadı
Mikdat Bal
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Hakİkİ ana
Hazreti Süleymanın peygamberlik devrinde
İki kadın davacı gelir günün birinde
Biri der çocuk benim diğeri der yok,benim
Huzurunda Süleyman Aleyhi Vesellemin
Hazreti Süleyman’ın acaibine gider
İki ana doğurmaz bir tane çocuğu der
İkinizden biriniz elbette yalancıdır
Sensin veyahut sensin diyemem falancıdır
Her ikisi de yemin, eder aynı manadan
Bilinmez sahte ana, asla gerçek anadan
Hazreti Süleyman der, ikinize de vah vah
Bu gün başka işim var, beklerim yarın sabah
O zaman bakacağım bu sizin davanıza
Umarım son son veririm bu sizin kavganıza
O esnada peygamber bir yargıya varamaz
Gece yatmadan kılar iki rekaat namaz
Düa eder Allaha ya Rabbi yardım eyle
Nasıl hükmedeceğim rüyamda bana söyle
O gece rüyasında duyarki “Ya Süleyman
Şöyle hukmedeceksin sabah kalktığın zaman
Diyeceksin onlara madem yemin eddiniz
Siz aynı derecede beni inandırdınız
Öyleyse bu çocuğu ortadan yaracağım
İki parça eyleyip size ayıracağım
Bir kol,bir ayak,bir göz,bir yüz bir kulak senin
Her kes hakkını alır hakkı yenmez kimsenin
Böylelikle hakiki ana itiraz eder
Vaz geçer davasından çocuk benim değil der
Sabah gelir anneler gerçeğiyle sahtesi
Artık belli olacak çocuğun öz annesi
Hazreti Süleymanın dururlar huzruna
Davanız hal oldu der,razı olun sonuna
Çocuğu böleceğim ortadan ikinize
Madem ki davalıdır kalamaz birinize
Sahte ana gülümser,ağlar hakiki ana
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Hemen iltica eder hazreti Süleymana
Der ki yeter ki bölme,istemem onun olsun
Buna razı olamam,nasıl çocuğum ölsün
Böylece analşıldı çocuğun öz annesi
Cezasını bulmuştur elbette ki sahtesi

<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
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Hakiki dost!
Yok arkadaş yok işte, hakiki dost arama
Herkes bana hak verir yinede avunuyor
Bulurum zannederek, hiç bir yeri tarama
Aklı başında olan Allah’a güveniyor
“Allah’tan başka dost yok” bu gerçek kavranmalı
Sadece onun için üzülüp kıvranmalı
İnsana dost olanlar dikkatli davranmalı
Başkasına güvenen sonunda dövünüyor
Herşey sıfıra iner, çekişip kızılınca
Vefasız bir yarenle dost bağı çözülünce
Artık herşey mubahtır aranız bozulunca
Sırrını bilir diye, sırıtıp seviniyor
Şeytan bilip de işler, insanların fendini
En ufak bir kavgada taşar, aşar bendini
Böyle değilim diyen, kandırmasın kendini
İnsan zaten eksiktir, neyini savunuyor
Eğer paran yok ise dinlenir sözün olmaz
Artık onun yanında zerrece hazzın olmaz,
Seni adamdan saymaz, çekilen nazın olmaz
Oğlum, kızım makamım kendisi övünüyor
Mikdat Bal
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Hakiki dostunu bilmek istersen
Hakiki dostunu bilmek istersen
Dost bildiğin dosta dertteyim söyle
Benim dediğime gelmek istersen
Düştüm bir batağa dertteyim söyle
Bir bakarsın dostlar yok olur birden
Onların da derdi çok olur birden
İçleri dışına dökülür birden
Yeter ki bir kerre dertteyim söyle
Can dostum diyerek avutur seni
Dara düştüğünde unutur seni
Mazeret gösterip uyutur seni
Sahte dosta bir kez dertteyim söyle
Mikdat Bal
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Hakka dönelim
Saat çalar tık tık, zaman akarak
Göz atarız sık sık ona bakarak
Bu alemden bıktık,ondan çıkarak
Nereye gideriz, Hakka dönelim
Doğru yoldan çıktık, girelim yine
Sormalısın sık sık, kendi kendine
Yanlış yöne baktık, bakalım dine
Okuyup bilelim, Hakka dönelim
Neden yoldan saptık, durup sormadık
Gördük, kaptık, yaptık, hiç okumadık
Neye, nasıl taptık, kafa yormadık
Tevhide dönelim, Hakka dönelim
Tağutları yık, yık Allaha yönel
O gafletten çık, çık doğru yola gel
Miskinlikten bık, bık dolmadan ecel
Allaha dönelim, Hakka dönelim
Sağa, sola sektik, karar kılalım
Çok rüzgarlar ektik, sakin olalım
Hayatta çok çektik, ibret alalım
Doğruya dönelim, Hakka dönelim
Gemileri yaktık, bu yola girdik
Nurlu yola baktık, güzeli gördük
Mecrasına aktık, felaha erdik
Felah İslamdadır, Hakka dönelim
Mikdat Bal
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Hakka tapmak ne âlâ
Dost bağını kurarak
Hal hatırı sorarak
Kucaklayıp sararak
Dostluk yapmak ne âlâ
Kalpler temiz olmalı
Gerçekleri bulmalı
İman ile dolmalı
Hakka tapmak ne âlâ
Gurbet ele gitmektir
Kayıp olup yitmektir
Hicran olup tütmektir
Ondan kopmak ne âlâ
Guruntular yaş bir şey
Kavga, niza boş bir şey
Hak aramak hoş bir şey
Helâl kapmak ne âlâ
İnanan benzer miske
Bilerek kim yer fiske?
Akıllı girmez riske
Riskten sapmak ne âlâ
İsteme gördüğünü
Al elin erdiğini
Namerdin verdiğini
İtip tepmek ne âlâ
Mikdat Bal
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Hakketmedim
Hiç oldu mu bu yaptığın?
Yakıştımı acaba!
bırakıp gitmek varmıydı
senin kitabında
Beni böyle yapa yanlız
Elleri koynunda,
boynu bükük
bırakman yakıştı mı hiç?
Senden bunu beklemiyordum.
Zamanı mıydı şimdi?
Hani bizi ölüm bile ayıramıyacaktı!
Hani tatile çıkacaktık,
her şeyden uzak
Ufak bir adada taşlardan külebe yapacaktık,
Tabanı kumdan tavanı liflerden olacaktı
Ateşimizi çakmak taşlarıyla tutuşturacaktık,
denizden avaladıklarımızla
Adadan sağladıklarımızla,
Etrafımızda bulduklarımızla beslenecektik!
Hayata yeniden başlayacaktık,
Tıpkı dünyaya yeni gelmiş gibi.
Yeni bir dünya kuracaktık
Martılarla tanışacaktık, ördeklerin
Yumurtalarını aşıracaktık
Ne oldu unuttun mu yoksa?
Ağaçların gölgesinde,
Şiirler yazacaktık
İstirahat edecektik,
Yağmurlar yağsındı,
Şimşekler çaksındı,
adayı su bassındı
Günlerimiz dolmadan oradan ayrılmayacaktık
Ne telefon rahatsız edecekti
Ne internet, ne elektrik ne teknik.
Hepsinden uzakta,
ilkel aletlerle
İlkel yöntemlerle
hayatı yeniden yeni baştan yaşayacaktık
günlerce yatıp istirahat edecektik
Ne oldu unuttun mu yoksa?
Güneş saati kuracaktık, vakitleri
gölge ile bilecektik,
güneşin batışıyla
Yıldızlara, aya mehtaba,
yakamozlara
Hayran hayran bakacaktık,
İnsanlardan ve gürültülerinden
uzak bir yerde
Ne iş telaşı olacaktı, ne de aş derdi
olacaktı
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Buz dolabımız deniz,
erzak depomuz ağaçlar olacaktı
Hani dünyanın içinde
dünyadan kaçacaktık
Hani dünyanın içinde
yeni bir dünya kuracaktık
Sen kendi dünyanı kurdun
Kendi külübeni yaptın
Beni unuttun mu?
Bunu senden hiç beklemiyordum,
Ben bunları da hakketmedim
Hakketmedim
hakketmedim
Bunu senden hiç ama hiç beklemiyordum
Yoksa gerçekten de ben bunları
Hakketmedim mi?
Mikdat Bal
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Hakkı bilin
Yerde gökte baki kalan
Yalnız Haktır Hakkı bilin
Hakkı alan hakkı çalan
Ölüm haktır Hakkı bilin
Mikdat Bal
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Hakkı bulursun
Aç gözunu Hakkın Kulu
Görürsen Hakkı bulursun
Salik eyle doğru yolu
Girersen Hakkı bulursun
Son ver cehlin ısrarına
Dal hilkatın efkarına
Var olmanın esrarına
Erersen Hakkı bulursun
Allah sever şükredeni
Fikredeni, zikredeni
Sapıtmasın nefsin seni
Yerersen Hakkı bulursun
Aç okurken gözlerini
Peygamberin sözlerini
Ashabının izlerini
Sürersen Hakkı bulursun
Git bu izden süre süre
Ayak uydur buna göre
Kör nefsini yerden yere
Serersen Hakkı bulursun
Mikdat Bal
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Hakkını helal et
Cahillik yapmayın Allah aşkına
Ya da bu milleti cahil sanmayın
Sayenizde millet dönmüş şaşkına
Uçurumu sakın sahil sanmayın
“Hakkını helal et” güzel bir konu
Gözlerden kaçmıyor hatanın tonu
Başı yanlış başlar, yanlıştır sonu
Kendinizi buna ehil sanmayın!
Bilginiz yok hem de kafanız dardır
Akil baliğ diye bir terim vardır
Burada ödeşmek elbette kârdır
Çocuklar da buna dahil sanmayın
Kafa karıştırmak şeytanın işi
İşini tam yapar müslüman kişi
Öyle büyük gaf ki bulunmaz eşi
Çocuğu sorumlu kâhil sanmayın
Mikdat Bal
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Hakkınızı helâl edin
Kalem attım bulan bulsun
Tükenmiştir alan alsın
Hoşça kalın kalan kalsın
Hakkınızı helâl edin
Sözüm bitti işim bitti
Hazım bitti huşum bitti
Güzüm bitti kışım bitti
Hakkınızı helâl edin
Düzdüklerim boşmuş meğer
Yazdıklarım neye değer!
Üzdüklerim varsa eğer
Hakkınızı helâl edin
Nice dostlar edinmişim
Bir selamla yetinmişim
Dostluk için didinmişim
Hakkınızı helâl edin
Helâl olsun benden yana
Sizde helâl edin bana
Selâm olsun her bir cana
Hakkınızı helâl edin
Mikdatî’yim geldim geçtim
Bundan gayri uzlet seçtim
Çok düşündüm ölçtüm biçtim
Hakkınızı helâl edin
Mikdat Bal
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Hala boş konuşuruz
Yazdık nice şiirler, çoğu dünya hakkında
Eyvah ne diyeceğiz, öleceğiz yakında
Yaklaştık son durağa, kimse değil farkında
Hala boş konuşuruz, ömrümüz oldu heder
İnsanın bir aklı var, gece gündüz karışır
Mali hülyaya dalar, gençler ile yarışır
Sonra gerçeği anlar, kader ile barışır
İhtiyarlık belirdi, gençlik başımda tüter
Ağlarım gece gündüz, bu dünya geçti bizden
Boşa geçti bu ömrüm, hep üzüntüm bu yüzden
Dağlarda dolaşırdım, şimdi düşerim düzden
İnsanın sonu budur, böyle yazıldı kader
Ölüm gelir bakarsın, sıkıştın bir kodese
Senden hesap sorarlar, aldığın her nefese
Ömür boşa harcandı, esir oldun nefise
Yaptın mı hesabını, ne kazandın birader?
Nerelerden kazandın, helal mı senin malın?
Eğer zulüm ettiysen, ne olur senin halin
Mahvolursun altında, dünya kadar vebalin
Helallaşmadan giden, olur iflastan beter
Hazırmısın ölüme, hazırmısın ecele?
Hatırla gençliğini, tövbe ile gecele
Sen madem ki yolcusun, bir kelime hecele
Lailaheillellah söyle, bu sana yeter
Mikdat der çok konuştum, artık bu kadar yeter
Bu dünya yalan imiş, her gelen bir gün gider
Ölüm geldiği zaman, artık hayaller biter
İnsan nasıl yaşarsa, dünyadan öyle gider
Mikdat Bal
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Halkımızda batıl bir inanç varmış
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/39/www_antoloji_com_307939_738.MP3'>
Halkımızda batıl bir inanç varmış
“Bal tutanlar parmağını yalarmış”
Böyle deyip her kes bir şey çalarmış
Hiç oruçlu olan parmak yalar mı?
Insan olan yetim hakkı çalar mı?
Çıkarına yanlış laflar düzdüler
Devlet malı deniz deyip yüzdüler
Çala çala vatandaşı üzdüler
Hiç oruçlu olan parmak yalar mı?
İnsan olan yetim hakkı çalar mı?
Bu devirde sahtekarlar övülür
Doğru diyen dokuz köyden kovulur
Gece gündüz havanda su dövülür
Hiç oruçlu olan parmak yalar mı?
İnsan olan yetim hakkı çalar mı?
Eşkıyalar elektronik oldular
Dağdan inip sokaklara doldular
Hanımların çantasını çaldılar
Hiç oruçlu olan parmak yalar mı?
İnsan olan yetim hakkı çalar mı?
Hortumlandı nice banka gizlice
Yurt dışına kaçırıldı hızlıca
Her kes bir şey beyan eder sözlüce
Hiç oruçlu olan parmak yalar mı?
İnsan olan yetim hakkı çalar mı?
Devlet malı deniz deyip çalarlar
Parmak değil,domuz kanı yalarlar
Yurt dışına uçup gitti Dolarlar
Hiç oruçlu olan parmak yalar mı?
Insan olan Yetim hakkı çalar mı?
Mikdat Bal der yandık Allah aşkına
Polis baskın yapmış hırsız köşküne
Neler buldu gören döndü şaşkına
Hiç oruçlu olan parmak yalar mı?
İnsan olan yetim hakkı çalar mı?
Mikdat Bal
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Halkın çoğu isyan arefesinde!
Halkın çoğu isyan arefesinde
Bu bey salatanın tarifesinde
Çıkmış minarenin şerefesinde
......Der ki millet bizi seviyor beyler
......Medyaya kanmayın o yalan söyler
Bu bey meydanlara çıktı çıkalı
Halkın feryadına kulak tıkalı
Ama çok pişkindir söyler okkalı
......Der ki millet bizi övüyor beyler
.....Medyaya kanmayın o yalan söyler
Yanlış bu yöntemler, yanlış bu tüzük
Hem millete hem de vatana yazık
Muhalefet aciz, durumu bozuk
......Der ki dizlerini dövüyor beyler
......Medyaya kanmayın o yalan söyler
Dışarda bir koyun içerde zalim
Döner sağa sola yaptığı filim
Bundan bir kurtulsak, bir gün sağ salim
......Derki sevmeyenler sövüyor beyler
......Medyaya kanmayın o yalan söyler
Mikdat der sevinir laf etmeseydim
Arada şaşırıp gaf etmeseydim
Söyler falancayı affetmeseydim
......Der ki AB bizi kovuyor beyler
......Medyaya kanmayın o yalan söyler
Mikdat Bal
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Hamsi (yerel)
Karadeniz mavidur
İnsani ne kavidur
En eyi bildukleri
Hamsi, baluk avidur
Ağ denize atılur
Hamsi baluk tutulur
Araya baluk düşer
Tane tane satılur
Karadeniz mavidur
İnsani ne kavidur
En eyi bildukleri
Hamsi, baluk avidur
Hamsiler toplu yüzer
Uskumrular yan çizer
Yolini şaşuranlar
Düşerler yüzer yüzer
Karadeniz mavidur
İnsani ne kavidur
En eyi bildukleri
Hamsi, baluk avidur
Sorsan mevsimi güya
Yemeduk doya doya
Fiyatlar elektronik
Hamsi çıktı uyduya
Karadeniz mavidur
İnsani ne kavidur
En eyi bildukleri
Hamsi, baluk avidur
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/21/www_antoloji_com_748321_498.WMV'>
Mikdat Bal
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Hamsi ile hasbihal
Hamsi düştü aklıma
Aradım bulamadım
Dediler satılıyor
Uğradım alamadım
Baktım bana bakıyor
Fiyatı el yakıyor
Günlerce satılmadı
Öfkesinden kokuyor
Kafayı taktım ona
Bir selam çaktım ona
Hasretimi giderdim
Uzaktan baktım ona
Dedi beni alsana
Dedim ne oldu sana
Dedi seni severim
Dedim ciddi olsana
Dedi severdin beni
Aç karnı yerdin beni
Türlü, türlü yemekle
Katık ederdin beni
Dedim ki dinle beni
Haklıysan ünle beni
Aramıza girenler
Ayırdı senle beni
Hasret kaldık etine
Hatta bir paketine
Nasıl al dersin beni
Bir bak etiketine
Mikdat Bal
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Hanceri sapladın vurdun
Hanceri sapladın vurdun sırtımdan
Üzdün de ne oldu, yanarsın şimdi
Hemen ağıt yazdın düzdün ardımdan
Düzdün de ne oldu, anarsın şimdi
Söz verdin sözünde kendin durmadın
Hastalandım buna kafa yormadın
Suçum var mı bilmem zaten sormadın
Kızdın da ne oldu, donarsın şimdi
Dünyamı kararttın zindan ettirdin
Baharı beklerken kışı getirttin
Bir kalem çekerek aşkı bitirttin
Çizdin de ne oldu, kanarsın şimdi
Umudum kalmadı cesaret bitti
Bülbülü uçurttun esaret bitti
Üzdün, kızdın, çizdin hakaret bitti
Yazdın da ne oldu, kınarsın şimdi
Mikdat Bal
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Hangi ırktan olursan ol
Hangi ırktan olursan ol
İmansız olduktan sonra
Batıldır her tuttuğun yol
İmansız olduktan sonra
Yok islamda şucu bucu
Hakka bağlı ipin ucu
Dersin yobaz, dersin Hu’cu
İmansız olduktan sonra
Hepimiz tek millet iken
Fit vermesin fitne eken
Kurtaramaz seni köken
İmansız olduktan sonra
Olsan bile karındaşım
Ne dostumsun ne yoldaşım
Diyememki gönüldaşım
İmansız olduktan sonra
Bakın şu boş çabasını
Tanımazki babasını
Muflis eder cabasını
İmansız olduktan sonra
İmandır kulluğun şartı
Bir şıkkında yoktur parti
Sıfır sayar adil tartı
İmansız olduktan sonra
Mikdat Bal
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Hani nerde adalet?
Devam eden bir zulüm var misli görülmemiştir
On binlerce kız çocuğu hakkı verilmemiştir
Baş örtülü sınıflara halâ girilmemiştir
Halâ ayrımclık varsa cehalettir cehalet
Eşitlikten dem vuranlar hani nerde adalet?
Baş örtülü kızlarımız okuldan kovuluyor
Her türlü hakaret mubah, kapıda dövülüyor
Demokrasi eşitlikmiş, üstelik övülüyor
Sosyete için öyledir, dindarlara sefalet
Elinde ipi tutanlar hani nerde adalet?
Kamusal alan dediler, kurtarılmış bölge mi?
Bize mi yalan dediler, yoksa başka ülke mi?
Yasalar mı konuşuyor, yoksa gizli belge mi?
Bu ülkenin insanına hakarettir hakaret
Ey ülkeyi yönetenler hani nerde adalet?
Devlet dine karışmazmış, bal gibi karışıyor
Türk hanımını engeller, arapla görüşüyor
Birkaç medyadik yorumcu fetva da yarışıyor
Alim diye sandığımız gafiller oldu alet
Aydın diye geçinenler hani nerde adalet
Mikdat bal der ben ülkemi severin canım gibi
Yine yoktur mutsuz olan benim insanım gibi
Dünya da eşi bulunmaz cennet vatanım gibi
Cennet zebaniyle dolu ne hayrettir ne hayret
Artık tecelli etmeli hani nerde adalet?
Mikdat Bal
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Hani nerde?
Düşmanlık,kin nefret, şiddet
Olmaz sevgi olan yerde
Sabırsızlık, gazap, hiddet
Olmaz sevgi olan yerde
Hani nerde, hani nerde?
Sevgi deva her bir derde
Hani nerde, hani nerde?
Dostlukların azalması
Araların bozulması
Ufak şeye kızılması
Olmaz sevgi olan yerde
Hani nerde, hani nerde?
Sevgi deva her bir derde
Hani nerde, hani nerde?
Güçsüzlerin ezilmesi
İnsanların üzülmesi
Yaşamanın bezilmesi
Olmaz sevgi olan yerde
Hani nerde, hani nerde?
Sevgi deva her bir derde
Hani nerde, hani nerde?
Bal der bütün çirkinlikler
Kızgınlıklar, gerginlikler
Dargınlıklar, kırgınlıklar
Olmaz sevgi olan yerde
Hani nerde, hani nerde?
Sevgi deva her bir derde
Hani nerde, hani nerde?
Mikdat Bal
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Hanso beni serbest bırak
Gönlüm hasret ile yanar
Hanso beni serbest bırak
El değme yaralar kanar
Hanso beni serbest bırak
Türkiyemdir aşkım benim
Obam olur köşküm benim
Ölmekten var kuşkum benim
Hanso beni serbest bırak
Ne cin şerri ne de nazar
Beni böyle eden o yar
Öleceğim azar azar
Hanso beni serbest bırak
Diken olup bana batma
Beni robotlara satma
Artık beni daha tutma
Hanso beni serbest bırak
Beni buraya gedirdin
Emdin kanımı bitirdin
Artık elaman dedirttin
Hanso beni serbest bırak
Tüyü bozuk kızıl sarı
Iş vermezsen gönder bari
Ver hakkımı ver zararı
Hanso beni serbest bırak
Mikdatım bay bal değilim
İyi bak abdal değilim
Yeter artık mal değilim
Hanso beni serbest bırak
Mikdat Bal
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Hapishane günleri
Hapishane günleri, sabahı akşamı yok
Dört duvar, alt üst duvar, bacası yok damı yok
Dışarısı görünmez, penceresi camı yok
Bu yokların içinde, insan yok olur gider
Hapihaneye düşen,kesilmiştir cezası
Bu cezayı çekecek,yoktur bunun kazası
Buna eklenmemeli,sadistlerin ezası
Buna bir dur demeli, insan yok olur gider
Mahkümlara eziyet, cezayı kat kat eder
Hücrelerde muhkümlar, bağrır feryat eder
İşkenceyi edenler, çoğunu sakat eder
Zalimlerin elinde, insan yok olur gider
İşkence yasak imiş, bunu görenler bilir
Mahküma cereyanı, gizli verenler bilir
Böyle iddiaları,öne sürenler bilir
Bu duyumlar doğruysa, insan şok olur gider
İnsan hakları varsa,yerine getirilsin
Her taraf kontrol olsun,her hücreye girilsin
Ceza varsa çekilsin, işkence bitirilsin
Böyle devam ederse, insan yok olur gider
Mikdat Bal der duyarım, gözüm ile görmedim
İddialar mevcuttur, ben ileri sürmedim
Hapishaneyi bilmem, hiç bir zaman girmedim
Ancak duyduklarımla, insan şok olur gider
Mikdat Bal
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Hapiste yer ayırın (Ermeni soykırımı, ne büyük yalan)
Kâr mı kalır yanında, ne ettin sefil Fransa
Bu kadar pişkin yüzsüz, utanmaz gafil Fransa
Ne kadar soysuz varsa hepsine kefil Fransa
Pamuk prenses ile Ermeniyi kayırın
Ben inkar ediyorum, hapiste yer ayırın
Bir utanç anıtısın, tarihin kan kokuyor
Cezayirdeki haltlar aklınızdan çıkıyor
Sizi bütün insanlık nefret ile okuyor
Size lanet okuyor insanı Cezayirin
Yuh olsun yasanıza hapiste yer ayırın
Bir kaç oyun uğruna, kalleşliğe giriştin
Hangi tarihçi ile, temas edip görüştün
Hep terör besledin sen, her olaya karıştın
İnsanlık tarihinde, görülmedi hayırın
Tükürdüm yasanıza, hapiste yer ayırın
Artık masken kalmadı, gerçek yüzünü gördük
Dost ayağı yaparak dönek sözünü gördük
İçin dışın fesattır, şükür özünü gördük
İçin dışına çıkmış belli idi zahirin
Size yazıklar olsun, hapiste yer ayırın
Sen ne büyük zalimsin bize bile bulaştın
Gaziantep-Maraş’ta cellat gibi dolaştın
Bizden tokat yemiştin yakılası talaştın
Sorarım sana acep, bu mu idi kahırın
Tüh olsun boyunuza hapiste yer ayırın
Ermeni katliamı, bu ne büyük bir yalan
Cezayirde ne ettin, nedir aklında kalan
Sömürgeci katiller, heryeri etmiş talan
Siz Pamuk Prensesle Ermeniyi kayırın
Buradan inkar ettim, hapiste yer ayırın
Mikdat Bal
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Harama kafa yorma
Malı halâl almalı
Halâlinden al malı
Haram ise sal malı
Peşine kafa yorma
Az kazan halâl kazan
Halâl kaynasın kazan
Yanlız halâle uzan
Harama kafa yorma
Mu’min olan halâl yer
Gel sen de haramı yer
Halâlle dolu her yer
Harama kafa yorma
Bulamazsan halâl et
Sakın yeme ithal et
Gel hakkını halâl et
Harama kafa yorma
Mikdat Bal der ne derim
Halâl gelir giderim
Ben kâh gelir giderim
Sen bana kafa yorma
Mikdat Bal
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Harekat-Hakaret
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-HAREKAT-HAKARET
-Anlaşılmıyor konu
-Karıştı harfler
-A yerinden kaydı
--R yerinde durmadı
--E sonlara doğru yer buldu
--T esas duruşta kaldı
--Pes doğrusu
--Olmadı hiç olmadı!
--Lisanımıza sahip çıkmazsak
--Ensemize
--Müthiş bir tokat
--İner de
-Gözlerimize
-İnananamayız

Mikdat Bal
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Hasan Cola seçiyor Bilmez ki kan içiyor! ! !
Amerika Yahudiyle kol kola
İslam kanı döker söyle nerdesin?
Kurşun olur zulüm olur her COLA
Dindaşların yola bakar nerdesin?
Nefretin var hani sözde öçün var
Bilir misin akan kanda suçun var!
Taş atmazsan ekonomik gücün var
Aciz olan boyun büker nerdesin?
Fitne, fesat, vahşet yayar yahudi
Medya onda gözün boyar yahudi
Bebekleri yetim koyar yahudi
Öldürüyor teker teker nerdesin?
Yahudinin mallarını alırsan
Yazık sana yardımcısı olursan
Omuz silkip böyle ruhsuz kalırsan
Müslümanlar elem çeker nerdesin?
Iki milyar müslüman var diyorlar
Yahudiden satın alıp yiyorlar
Feryatları gece gündüz duyarlar
Bu feryatlar çiğer söker nerdesin?
<image src='http://www.vahdet.com.tr/filistin/foto/foto1/boykot4.jpg'width='296'
<embed
Kan akıyor Filistinde Irakta
Yok mu sende vicdan, yok mu merak da
Özüne dön miskinliği bırak da
O mazlumlar bize bakar nerdesin?
Bomba atar mabetlerin içine
Şehit düşer müezzinin suçu ne?
Arş titrer de gider Hakkin gücüne
Bu feryatlar arşa çıkar nerdesin?
<image
src='http://media.graytvinc.com/images/Mosque+Bomb+Attack.jpg'width='296'
<embed
Hedef sensin sıra sana gelecek
Sen ağlarken düşmanların gülecek
Hedef, bizi haritadan silecek
Ateş bizi bir gün yakar nerdesin?
Tank sürerler çocukların üstüne
Savaş mı bu, yahudinin kastı ne?
Biraz daha COLA doldur testine
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Gün gelir burnundan çıkar nerdesin?
<image src='http://www.vahdet.com.tr/filistin/foto/foto1/boykot2.jpg'width='296'
<embed
Şehit düşüp yerde duran aşkına!
Kabe, Küddüs din ve iman aşkına!
Allah için uyan, Kur'an aşkına! ! ! ! ! ! ! ! !
Analar göz yaşı döker nerdesin? Nerdesin?
Mikdatî der küçümseme COLA’yı
Destekleme böyle çirkin olayı
Nemelazım deyip seçme kolayı
Yarın senin kanın akar nerdesin?
Mikdat Bal
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Haset
Hasete kapılanlar yemek bile yiyemez
Gördüğüne kıskanır Allah verdi diyemez
Haset büyük ateştir sahibini kor eder
Göremez hiç bir şeyi vicdanını kör eder
Başkasının her iyi şeyine haset eden
İşte bu kişilerdir iblis yolundan giden
Rabbim haset edenin ıslah eyle halini
Rabbim değersiz göster, ona dünya malını
Buğzetmesin Allah'ın verdiği her nimete
Eğer kendinde yoksa sarılmasın hasete
Haset şeytanın işi iblislerin işidir
Bunlar insanoğluna hançeridir şişidir
Haset Allah vergisi, hayırda kullanmalı
Nefse kanıp iblisin kölesi olmamalı
Hayır işte çalışan, kula gıpta etmeli
Buna gıpta ederek aynı yoldan gitmeli
Yoksa mala sıhhat'a döl'e evlada değil
Hasit olan kullara Rabbimiz eyler veyil
Haset eden Allah'ın emrine karşı çıkar
Bilerek bilmeyerek, din, imanını yıkar
Allah dilediğini, dilediğine verir
Kimini zelil eder, kimini de yükseltir
Kadere iman eden, haseti eyleyemez
Mu'min kardeşi için kötü şey dileyemez
Hasettir kardeşleri, kardeşe düşman eden
O haset ki Yusuf'a dünyayı zindan eden
O hasettir Haceri Mekke'ye göç ettiren
Hasettir yahudiyi imanından ettiren
Her şeyde bir hikmet var deyip geçmeli öte
Muhterm kardeşlerim düşmeyelim hasete
Mikdat Bal
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Hasret
Çektiğim hasretin adıdır gurbet
Bizim kalbimizde dert dizi dizi
Zehirin zakkumun tadıdır gurbet
Yaktı kül eyledi bu hasret bizi
Geçer bu ömrümüz başka adreste
Çok zordur olsakta altın kafeste
Ah vatanım deriz her bir nefeste
Yaktı kül eyledi bu hasret bizi
Ben nerdeyim anayurdum nerdedir
Aklım fikrim hep doğduğum yerdedir
Gözden ırak olmak ruha perdedir
Yaktı kül eyledi bu hasret bizi
Tarifi zor anlatılmaz bu elem
Sözler kafi gelmez acizdir kalem
Çeken bilir gurbet başka bir alem
Yaktı kül eyledi bu hasret bizi
Ah Mikdatîl, seni hasret öldürür
Gönlümüze nari hicran doldurur
Yaban elde gülümüzü soldurur
Yaktı kül eyledi bu hasret bizi
Mikdat Bal
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Hasret ağacının dikenleri
Gönlüme saplanan, bunca acılar
Hasret ağacının, dikenleridir
Başımın ağrısı, bütün sancılar
Hasret ağacının, dikenleridir
Her türlü musibet, başıma gelen
Ağlatıp ağlatıp, bağrımı delen
Sabahlara kadar, uykumu bölen
Hasret ağacının, dikenleridir
Beni hasta eden,beni yorduran
Gelenden gidenden, haber sorduran
Bana malihülya, hayal kurduran
Hasret ağacının, dikenleridir
Vatan hasretidir beni bitiren
Budur beni mecnun,hasta ettiren
Bana ah vatanım, aman dediren
Hasret ağacının, dikenleridir
Böyle olur uzun,gurbette kalan
Böyle çeker durur, mecburi olan
Mikdatî ağlatan, dertlere salan
Hasret ağacının dikenleridir
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/70/www_antoloji_com_249570_970.MP3'>
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Hasret dolu yüreğim
Hasret dolu yüreğim köz gibi yanmaktadır
Dışarıdan bakanlar mutluyum sanmaktadır
Gönlüm vatanı düşler dudağım anmaktadır
Yâr bana bir teselli ol gayrı olacaksan
Ben gelemedim sen gel bul beni bulacaksan
Aklım fikrin sılada bir haber salan yok mu
Gönül kapım açıktır gelip de çalan yok mu
Ben yolumu şaşırdım arayıp bulan yok mu
Yâr bana bir teselli ol gayrı olacaksan
Yeter bekletme beni al beni alacaksan
Bu kadar bir hasreti yüreğim hakketti mi
insan çileden çıkar canına takettimi
Ölümden beter olur umudu tüketti mi
Yâr bana bir teselli ol gayrı olacaksan
Ya mesut et ya bırak sal beni salacaksan
Fazla bir şey istemem tek aradığım ülfet
Omuzlarıma bindi dayanılmaz bir külfet
Ben sana gelemezsem, o halde kendin lütfet
Yâr bana bir teselli ol gayrı olacaksan
Gözlüyorum kapıma çal gayrı çalacaksan
Mikdatî derki bir gün kapım çalar sanarak
Gözlüyorum yolları için için yanarak
Günlerim geçer böyle hep ismini anarak
Yâr bana bir teselli ol gayrı olacaksan
Sana açık bu gönlüm dal gayrı dalacaksan
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasret omuzlarımda, ezdikçe ezer beni
Hasret omuzlarımda, ezdikçe ezer beni
Ya bitsin, ya biteyim, tahammülüm kalmadı
Unutmak mümkün değil, ayrılık üzer beni
Ya yetsin, ya yeteyim, tahammülüm kalmadı
Dilimin uçundadır hep onu anıyorum
Gönlümü işgal etti, az kaldı bunuyorum
Kor ateşler içinde yandıkca yanıyorum
Ya tütsün, ya tüteyim, tahammülüm kalmadı
İçimde dışımdadır, aklımda düşümdedir
Suyumda aşımdadır, meşgale işimdedir
Yanımda peşimdedir, gönlümde başımdadır
Ya gitsin ya gideyim, tahammülüm kalmadı
Mikdatî ülkene dön, öldürecek kederler
Özlem, hasret ve kahır seni hasta ederler
“Kumarda kaybedenler aşkta kazanır” derler
Ya ütsün ya üteyim, tahammulüm kalmadı
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Hasret yükü sırtımda
Hasret yükü sırtımda
Ezildim gurbet elde
Sevdiklerim ardımda
Üzüldüm gurbet elde
Sefa süreyim diye
Bir gün göreyim diye
Gülü dereyim diye
Çizildim gurbet elde
Dert biçtim harman harman
Netice karman çorman
Kalmadı dizde derman
Çözüldüm gurbet elde
Yaramı sarmadılar
Farkıma varmadılar
Kim diye sormadılar
Süzüldüm gurbet elde
Kem gözlerle bakılıp
Hep itilip kakılıp
Bir kenara çekilip
Büzüldüm gurbet elde
Der Mikdati döktürdüm
Dinçliğimi çöktürdüm
Güçlü diye dik durdum
Sezildim gurbet elde
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Hasrete bırak
Tattığın elemi, bunca acıyla
Yaktığın her şeyi hasrete bırak
Tuttuğun kalemin ince uçuyla
Aktığın her şeyi hasrete bırak
Bir yüze, bir göze, kirpiğe kaşa
Bir çiçek, bir böcek, uçan bir kuşa
Kafayı, bakarken kayaya taşa
Taktığın her şeyi hasrete bırak
Konuşurken bile ağlayan gibi
Biri sanki seni bağlayan gibi
Bendinden taşarak çağlayan gibi
Yıktığın her şeyi hasrete bırak
Öldürür bu hasret, vuslatı dile
Bitmez bu gam keder, bitmez bu çile
Çevreden, etraftan canından bile
Bıktığın her şeyi hasrete bırak
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Hasreti bağrımı deldiği zaman
Özlem tüter buram buram gözüme
Memlet aklıma geldiği zaman
Tarifsiz bir acı çöker özüme
Hasreti bağrımı deldiği zaman
Sancı dolu, acı dolu çağrılar
Dayanılmaz sonu gelmez ağrılar
Yaşayanlar bilir beni doğrular
Başkaları duyup güldüğü zaman
Tepeden tırnağa özlemle dolu
Kimse demez bu da Allah’ın kulu
Yüreğim kan ağlar gözlerim sulu
Gönlüm hayallere daldığı zaman
Dönüşü olmayan sürgündeyim ben
Geçici değil ki her gündeyim ben
Hayat akıp gider farkındayım ben
Yanımda bir dostum öldüğü zaman
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasreti yazarken!
Hasreti yazarken kalem ağlardı
El yurdunu gurbet sandığım için
Tattığım kederler, elem ağlardı
“Ah vatanım” deyip yandığım için
Sığındım, güvendim yüce mevlaya
Nasip kısmet oldu vardım sılaya
Almaz mı bazısı beni alaya!
Yurduma uçakla döndüğüm için
Gördüğüm manzara dünyamı yıktı
Selam verdiklerim yüzüme baktı
“Kabeden mi geldin? ” diyenler çıktı
Edeple selamı sunduğum için
Ayılar indiler bağlara kadar
Turistler çıktılar dağlara kadar
Şöyle bir göz attım çağlara kadar
Bu çağda her nane yendiği için
Kentler çakal doldu ehil dediler
Gezilecek yerler sahil dediler
Gerici dediler, cahil dediler
Hala eskileri andığım için
Mikdatî der benim özlemim başka
Hasret çekseydim de gelmesem keşke
Ancak bunlar zarar vermez bu aşka
Vatan sevgisiyle kandığım için
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Hasretim
Diyar diyar gezdim, alemde seyran
Annemden sıcacık, yer bulamadım
Onu candan sevdim, babama hayran
Babamdan samimi, er bulamadım
Derdimin ortağı, ilacı anam
Gönlümün dermanı, baş tacı anam
Senden uzak kalmak, çok acı anam
Gözüme gayrında, fer bulamadım
Anam, anam, anam, babam bir yanda
Gönlüm sizi özler, arar her anda
İkinizden başka, ben bu cihanda
Kıymet bulamadım, zer bulamadım
Bir şey icat olmuş senede birgün
Sen benim yolumu beklerken hergün
Anne evladına olursa kırgın
Bundan daha büyük, şer bulamadım
Annem, annem, annem, sensin bir tanem
Senden başkaları, taşımaz önem
Doğumdan ölüme, her an her dönem
Anneden sevimli, yâr bulamadım
Hasretim uzağım, külünden annem
Selâmla öperim, elinden annem
Düa et mübarek, dilinden annem
Düadan kıymetli kâr bulamadım
<embed src='C:\Documents and Settings\Mikdat Bal\Local Settings\Temporary
Internet Files\Content.IE5\4HQZKLAV\www_antoloji_com'>
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasretime hasret katarsın köyüm
Her solukta.her nefeste her anda
Her köşede, her kıyıda, her yanda
Aynı acı, her ismini duyanda
Hasretime hasret katarsın köyüm
Gönlümde, kalbimde yatarsın köyüm
Sende doğdum, sende gözümü açtım
Seni sevdim, ben sana çok muhtaçtım
Fakir idim, göçtüm, gurbete kaçtım
Bakamazsan ele satarsın köyüm
Gurbet ele nasıl atarsın köyüm?
Otuz yıldır hasretini çekerim
Umudumu keser boyun bükerim
Haber gelir yaşlarımı dökerim
İnsanları bir bir yutarsın köyüm
Hepsini bağrında tutarsın köyüm
Dedem ölmüş, ninem ölmüş, ölen çok
Kalan kalmış, giden gitmiş, gelen yok
Ah ölümler, şu bağrımı delen ok
Ok olup sineme batarsın köyüm
Yaktın beni ateş kadarsın köyüm
Mikdat der ki yaktı beni Hollanda
Gezemedim, tozamadım yolunda
Neler çektim senden uzak kalanda
Çektiğimi sen de tadarsın köyüm
Ettiğini bir gün çatarsın köyüm
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasretin yakmadan
Hasretin yakmadan beni kül edip
Bir gece ansızın gelsen ne olur
Gönlümden sıyrılma ellere gidip
Seni sevdiğimi bilsen ne olur
Hazanı yaşatma benim ömrüme
Emir haktan gelir girme emrime
Çok ağladım beni seven kumruma
Gözümün yaşını silsen ne olur
Ağlamaktan söndü gözümün feri
Gözlerim arıyor her an her yeri
Nazarımda yarsin gönlümde peri
Bir seher vaktinde gülsen ne olur
Hüzünlü geceler dertliyim sensiz
Bilirim ki güller olmaz dikensiz
Ayrılık olurmu bilmem nedensiz
Dağı Ferhat gibi delsen ne olur
Mikdatî özünden geldim be çiçek
Göçersek dünyadan birlikte göçek
Doldurda elinden ağular içek
Benim de aklımı çelsen ne olur
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Hasretine can dayanmaz
Hasretine can dayanmaz
Yakıp beni kül eyleme!
Külden öte insan yanmaz
Döküp, beni yel eyleme!
Hüngür hüngür, inler gibi
Yaşanılan günler gibi
Yarınlara dünler gibi
Bakıp beni del’eyleme!
Tahmin etme kâhin gibi
Pençeleme şahin gibi
Bir vefasız hain gibi
Ekip beni el eyleme!
Bakma herşey bitik gibi
Yok farzedip yitik gibi
Baltalayıp kütük gibi
Yıkıp beni zül eyleme!
Haklısın da her sahada
Deneyelim bir daha da
Kervan geçmez bir vahada
Dikip beni çöl eyleme!
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Hasrette bir uzman oldum
Hasrette bir uzman oldum
Biliyorum biliyorum
Çünkü her gün saçlarımı
Yoluyorum, yoluyorum
Bilmeyenler sitem eder
Vatan hep gözümde tüter
Beni alacak bu keder
Ölüyorum, ölüyorum
Bir neden var neden özel
Yazdıklarım değil gazel
Sılayı rahmi çok güzel
Biliyorum, biliyorum
Bal der beni yerenlere
İşi basit görenlere
Bana akıl verenlere
Gülüyorum, gülüyorum
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Hasta düştüm üç gün beni duymadı
Hasta düştüm üç gün beni duymadı
Aramazsın dedi gelme istemem!
Son sözünü dedi, nokta koymadı
Yaramazsın dedi gelme istemem!
Seven sevdiğinden bezermiş meğer
Ufak bir hiddette kalmaz bir değer
Kollarını açıp koşarsan eğer
Saramazsın dedi gelme istemem!
Ne yolcu ol dedi ne gel hanıma
Beklemek yakışmaz benim şanıma
Bundan böyle artık gelme yanıma
Varamazsın dedi gelme istemem!
Sözde seviyormuş hep kalmış lafta
Sevgilim var diye söyler etrafta
Ölsem cenazemde en arka safta
Duramazsın dedi gelme istemem!
Mikdatî der böyle kesildi yolum
Açtım ellerimi bağlandı kolum
Reva mıdır bilmem böyle bir zulüm?
Soramazsın dedi gelme istemem!
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Hasta isem derman gerek
Hasta isem derman gerek
Doktor beni savsaklama
Deva için zaman gerek
Hemen beni sav, saklama
Düşünürüm kara kara
Bilyorum içim yara
Tek tesellim bu sigara
Ona beni yasaklama
Gıcırtadıp dişlerini
Kesiyorsun fişlerini
Sen bilirsin işlerini
Sakla beni, ya saklama
Azar azar ölüyorum
Hoş bir ölüm diliyorum
Suç benimdir biliyorum
Kalkıp beni pataklama
Deldin deştin ciğerimi
Teşhis ettin değerimi
Açtın baktın her yermi
Bir de beni gıdıklama
Der Mikdati oldun bayat
İstediğin kadar dayat
Elindeyse eğer hayat
Bitir beni duraklama
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Hasta mısın yüzün limon sarısı
Hasta mısın yüzün limon sarısı
Ne bu halin közün beni yakıyor
Yasta mısın ey canımın yarısı
Biriciğim, özün beni yakıyor
O mavili gözler benzer semaya
Ay cemalin sanki bir hoş simaya
Kirpiklerin misal bin bir kamaya
Bakıyorken gözün beni yakıyor
Özlemin bir cemre tutması çok zor
Gönülde küllenmiş atması çok zor
Sitemler acılı yutması çok zor
Konuşurken sözün beni yakıyor
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Hasta ziyaretinde, hastadan duyduklarım
Yıkık,dökük külüstür hayat saatim bozuk
Kuruyorum beyhude, zilim çalışsa bari
Ne etsen fayda vermez artık sihhatim bozuk
Vuruyorum beyhude,, pilim çalışsa bari
Yıllarca tozlanarak her tarafı pas tuttu
Gelip geçen vakitler,ebediyen yas tuttu
Kalkıp sileyim dedim, ne pazu ne kas tuttu
Görüyorum beyhude, elim çalışsa bari
Bazen geri dönerim, o eski günler nerde?
Kulaklarım duymuyor gözlerimde bir perde
Yataklara yapıştım, günlerce aynı yerde
Duruyorum beyhude, belim çalışsa bari
Derdimi anlatamam yanarım hararetle
Ne oldu sana yine, sorarlar hakaretle
Yardım etsinler diye yataktan işaretle
Soruyorum beyhude, dilim çalışsa bari
Mikdatî der ayrıldım oradan şükür ile
Nasip oldu görüştüm o hasta fakir ile
Diyordu ki aklımı Allah’ı zikir ile
Koruyorum beyhude, kolum çalışsa bari
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hastanede yalnızlığa terkedilmiş bir ana! !
Hastane odasında kıvranıp duruyordu
Sırtüstü kalmış yalnız tavanı görüyordu
Nerede evlatlarım durmadan soruyordu
Göz yaşları kurumuş yüreği kırgın idi
Rahatsızdı bes belli öyle sabah ederdi
Şefkatsizdi besbelli of çeker vah ederdi
Takatsizdi besbelli inleyip ah ederdi
Hastalık ihtiyarlık, hayattan yorgun idi
Hafızası zayıftı vakit zaman bilmezdi
Kimse ziyaretine zahmet edip gelmezdi
Sancısı kesilince, eğlenmezdi gülmezdi
Çok üzgün hali vardı biraz da gergin idi
Yıllarca didinmişti evlatları uğruna
Dediki ilgisizlik ağrı kadar ağrına
Öyle büyük bir acı saplanmıştı bağrına
Beş tane oğlu vardı hepsine dargın idi
Girdiler birbirine evlerimiz dar diye
Ona hizmet etmeyi zannettiler âr diye
Bakmadı evlatları sigortası var diye
Yattırıp da gittiler sanki bir sürgün idi
Yatmadı uyumadı onları uyutmuştu
Aç kalmasınlar diye ne bir lokma yutmuştu
Nice zahmetler ile onları büyütmüştü
Ananın hizmetleri her gece, her gün idi
Dedi yine bakardım ölsem doğsam bin defa
İstediğim sevgidir dilemiyorum şifa
Neler çektim dünyada dediki bu mu vefa
Bir ah çekip ağladı, gözleri durgun idi
Der Mikdatî milletçe doğru yolu mu şaştık?
Avrupaya özendik çağ mı atlayıp aştık!
Bu mudur adedimiz, bu hallere mi düştük?
Kimin anası idi, bu hangi Türk’ün idi?
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Hatıra kalsın- Hacer Alioğlu'nun 'Yadıgâr' şiirine nazıre
Aklettiğim gibi sevdayı yazdım
Görüşlerim size hatıra kalsın
Senaryo icabı çoğunu üzdüm
Duruşlarım size hatıra kalsın
Mecnun olup geçtim eski çağları
Ferhat oldum deştim engin dağları
Bülbül olup aştım yeşil bağları
Varışlarım size hatıra kalsın
Sarıldım kaleme bir aşık gibi
Sevgiyi işledim karmaşık gibi
Sevdayı doladım sarmaşık gibi
Sarışlarım size hatıra kalsın
Bazen havalıydım bazen süründüm
Türlü renkler ile şekle büründüm
Bazen de kavgalı gibi göründüm
Barışlarım size hatıra kalsın
Nefreti kalemle mukatelede
Sevgiyi sevgiyle mübadelede
Zamanla mekanla mücadelede
Yarışlarım size hatıra kalsın
Çok zaman iyimser, bazen de hüzün
Bunlar tezahürü hisseden özün
Defterini nefret ile kem gözün
Dürüşlerim size hatıra kalsın
Ters bakar mizacım boyun büküşe
Dik durdum her zaman gelmem çöküşe
Gönül kervanını bazen yokuşa
Sürüşlerim size hatıra kalsın
Dünyaya ederdim aşkımı ilam
Bazen takılırdım biterdi kelam
Elveda diyerek nihai selam
Verişlerim size hatıra kalsın
Mikdatî, Sözüme son verdim yine
Bir yadigar diye bakarım düne
Her şey yeni baştan yeni bir güne
Girişlerim size hatıra kalsın
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Hatırlayacaksın günün birinde
Hatırlayacaksın günün birinde
O zaman iş işten geçmiş olacak
Devran döner, her şey kalmaz yerinde
Elinden fırsatlar kaçmış olacak
Gül gibi, mis gibi kokan bu sevgi
Girdiği yüreği yakan bu sevgi
Gönülden gönüle akan bu sevgi
Kendi mecrasını seçmiş olacak
Üstüne varırsın yaralı kuşun
Kanadını kırar attığın taşın
Zaman derde çare bir daha düşün
Çoktan başka ele uçmuş olacak
Kardelen beklerken dağın başında
Seni hatırlamam bile düşümde
Adım yazılırsa mezar taşımda
Benim de güllerim açmış olacak
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Hava!
Hayat için soluyorum
Solumazsam hayat biter!
Nefeste can buluyorum
Alamazsam hayat biter!
Düşünmeden nefes aldım
Bu seferde canlı kaldım
Tekrar onu geri saldım
Salamazsam hayat biter!
Nefes alıp salarım ben
Düşünceye dalarım ben
Hava ile dolarım ben
Dolamazsam hayat biter!
Pek kıymetli, hem bedava
Gördünüz mü böyle dava!
Her gittiğim yerde hava
Bulamazsam hayat biter!
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Hayalimde sensin,
Güzeller içinde özeldir yerin
Siyahi saçlarda gümüş tel gibi
Gönlümü okşayan meltemin serin
Aşkın sahilinde esen yel gibi
Sadece merhaban beni mest eder
Isıtır içimi bir bakış yeter
Varlığın bırakmaz ne gam ne keder
Yetimin başına değen el gibi
O güzel cemalin koşar peşimde
Hayalimde sensin, sensin düşümde
Seni görmeyince yanı başımda
Gözlerim yaş dolar akan sel gibi
Emelim, umudum bir hülya mısın?
Ay mısın, yıldız mı bir dünya mısın?
Bir çiçek, bir gerçek bir rüya mısın?
Sahrada yeşeren beyaz gül gibi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayalmiş boş yere üzülüyorum
Yıllardır ördüğüm umut duvarı
Yıkıldı altında eziliyorum
Beni hasta etti dünyanın varı
Hayalmiş boş yere üzülüyorum
Yanlış yerde yanlış şeyler aradım
Boşa umut ettim neye yaradım
Anlamadım neydi benim muradım
Az kaldı tarihe yazılıyorum
Hasrete kattığım alınterimi
Bulamadım toplumda ki yerimi
Ne sevdalar ezdi garip serimi
Aklıma vurdukça bozuluyorum
Omuzuma bindi dünyanın yükü
Bir tek tesellim şu şu alnımın akı
Yermedim dilimle var ile yoku
Lakin onca yıldır eziliyorum
Mikdat der muradım alamadım ki
Dünyada mutluluk bulamadım ki
Hayat bitti bir şey olamadım ki
Kırıldım, döküldüm, çözülüyorum
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Hayat
Hayat bir nefestir aldığın kadar
Hayat bir kafestir kaldığın kadar
Hayat bir hevestir daldığın kadar
Önün mezar sonun mezar, unutma!
Hayat bir muamma çözdüğün kadar
Hayat bir seyahat gezdiğin kadar
Hayat bir duygudur sezdiğin kadar
Yönün mezar, sonun mezar, unutma!
Hayat bir yaygıdır yaydığın kadar
Hayat bir saygıdır saydıgın kadar
Hayat bir kaygıdır, duyduğun kadar
Yönün mezar, sonun mezar, unutma!
Hayat bir çıkıştır, çıktığın kadar
Hayat bir bakıştır, baktığın kadar
Hayat bir bıkıştır, bıktığın kadar
Önün mezar, sonun mezar, unutma!
Hayat bir rüyadır, yorduğun kadar
Hayat bir cevaptır, sorduğun kadar
Hayat bir seraptır, gördüğün kadar
Yönün mezar, sonun mezar, unutma!
Hayat bir olgudur olduğun kadar
Hayat bir dolgudur,dolduğun kadar
Hayat bir bulgudur, bulduğun kadar
Önün mezar, sonun mezar, unutma!
Bal der hayat böyle, yokuş iniş var
Geldiğimiz gibi, bir de dönüş var
Sonunda tahtadan at'a biniş var
Önün mezar, sonun mezar unutma!
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Hayat acı ile sürer
O sandığın bitmez elem
Şu gördüğün renkli alem
Sona erer susar kalem
Elbet bir gün sona erer
Gün dolmadan kimse ölmez
Hayat acı kula gülmez
Bu gerçeği herkes bilmez
Hayat acı ile sürer
Acı ile kalk gecele
Kaderde hiç yok acele
Bağlanmış her şey ecele
Kul mezara bir gün girer
Bu dünya ya geliyoruz
Kısa müddet kalıyoruz
En sonunda ölüyoruz
Gidiyoruz birer birer
Olsan yetmiş sekseninde
Dönsen dünya ekseninde
Bu dünya bir gün senin de
Defterini elbet dürer
Küfretsen de şükretsende
Yenilmezim fikretsende
Bu dünyayı titretsende
Bir gün seni yere serer
Mikdat der ne zannedersin?
Nefsin ile harbedersin
Dünyadan bir gün gidersin
Arkandan bir nesil ürer
Mikdat Bal
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Hayat akıp gider (Uzun hava)
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/97/www_antoloji_com_526797_254.MP3'>
......OKUYAN YAŞAR GÜRLEK....Hollanda....
Hayat akıp gider hasret çekerek
Içimden dışıma yaşlar dökerek
Kadere inandım boyun bükerek
Ah vatanım deyip ağlarım anam
Ağlarım da sizi dağlarım anam
Dağ’larım, dağ’larım, dağ’larım anam
Hazandır bu esen, yeller esmiyor
Kırıyor dalımı, rahat kesmiyor
Yürekler yanıyor diller susmuyor
Ah vatanım deyip, çağlarım anam
Çağ’larım, Çağ’larım, Çağ’larım anam
Mikdatî der geçti ömrün hükümü
Bize de uğradı yaprak dökümü
Yol göründü yeni baştan yükümü
Ah vatanım deyip bağlarım anam
Bağ’larım, bağ’larım, bağ’larım, anam
Mikdat Bal
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Hayat bir mücadele
Hayat bir mücadele düşen kalkar yerinden
Ayakları tutmayan asasına dayanır
İnsanların işleri farklıdır birbirnden
Mallarına güvenen kasasına dayanır
Ayaklarına bakar niyeti devirmeye
Başlar suyu samanın altından gevermeye
Mutlaka kılıf bulur işini çevirmeye
Duygu sömürücüsü tasasına dayanır
Ne mantık kalmış şimdi ne kimsede beşaret
Şefaate kalmıştır hem dünya hem ahiret
Adamın adamını bulmak da bir maharet
Rüşvete alışanlar masasına dayanır
Bir işin düştüğünde çok işi var bunun der
Bu gün bu iş çıkışmaz yarın yine dönün der
“Öyle şey olur mu hiç” dersen sana kanun der
Zalimde bahane çok yasasına dayanır
Mikdati yine yazdın hiç var mıydı gereği
Hizmet aşkıyla çarpar nicesinin yüreği
Vatan sevgisi ile kurulmuş zembereği
Vicdanlı insanlığın esasına dayanır
Mikdat Bal
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Hayat denen bu caddenin tarfiği
Hayat denen bu caddenin tarfiği
Akar gider, öldürüyor bizleri
İniş yokuş insanların grafiği
Yıkar gider öldürüyor bizleri
Tehlike var bela gizli her yerde
Göremeyiz gözümüzde var perde
Her bir olay başımızı bir derde
Sokar gider öldürüyor bizleri
Masum iken, yokken gizli saklımız
Bir bakarsın haksız çıkar haklımız
Düşünceden başımızdan aklımız
Çıkar gider öldürüyor bizleri
Bir zenginsin bir olursun gariban
Evin yanar, kaza eder araban
Ölür annen,ölür baban akraban
Yakar gider öldürüyor bizleri
Mikdat der ki dememeli ne oldum
Bu dünyada çok ağladım az güldüm
Ne çattıysam kendim ettim ben buldum
Takar gider öldürüyor bizler
Mikdat Bal
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Hayat hayal değildir ki
Hayat hayal değildir ki, gerçeğin ta kendisi
Köylü olur çalışırsa, bu halkın efendisi
Meşakkatle dolu hayat, buna alışmalısın
Mutlu olmak istiyorsan, ona çalışmalısın
Gayretli ol, çaba göster, yap elinden geleni
Çok bilirsen yine de var, senden iyi bileni
Sor utanma iyi öğren, karanlıkta yürüme
Çalıştıkça açılırsın, yata yata çürüme
Ne ekmeden biçen olur, ne gökten altın yağar
Bu ne mantığa uygundur, ne de vicdana sığar
Kim ararsa bulur elbet, aramayan ne bulur
Oluruna kalırsa iş, gerçeklerden kopulur
Hayat senin sermayendir, elinden akıp gider
Sonsuz değil, muvakkattir, haber vermeden biter
Hiç kimseye gıpta edip keşke deyip vah etme
Kendini sev şükür eyle, olmayana ah etme
Dünyada en tatlı rızık, kendi el emeğindir
Mutluluğun en büyüğü, çok şükür demeğindir
Mikdat Bal der hayat böyle, hem gerçektir hem zordur
Gerçekleri göremiyen, ya cahildir ya kördür
Mikdat Bal
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Hayat ölüm iç içe
Hayat ölüm iç içe
Sandığından da öte
Onu gündüz hem gece
Andığından da öte
Yazarım ki sakının,
Etrafa bir bakının
Her öldükçe yakının
Yandığından da öte
Ol ölümle aşına,
Bir gün gelir başına
Mendili göz yaşına
Bandığından da öte
Gör toprak olanını,
Gördün mü kalanını
Hayatın yalanını
Kandığından da öte
Mikdat Bal
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Hayat uzun bir yoldur
Hayat uzun bir yoldur
Son durak karakoldur
Her kul mucrim bir kuldur
Allah'ım affet bizi!
Şucusu ya bucusu
Kalmaz hiç bir hususu
Yoktur savunucusu
Allah'ım affet bizi!
Ne şöhret kalır ne şan
Ne kuvvet kalır ne can
Ne de davana bakan
Allah'ım affet bizi!
Amellerin ordadır
O gün herkes zordadır
Günahkarlar nârdadır
Allah'ım affet bizi!
Mahkeme kurulacak
Sorular sorulacak
Karara varılacak
Allah'ım affet bizi!
Yoktur kaçacak yerin
Tutulacak dillerin
Konuşacak ellerin
Allah'ım affet bizi!
Pişman olmak geçersiz
Özür dilemek yersiz
Artık her şey değersiz
Allah'ım affet bizi!
Orası hasat yeri
Şer eken bulur şerri
Kimse dönemez geri
Allah'ım affet bizi!
Mikdat Bal
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Hayat yolunda
Hayat kolay değil dert ile dolu
Ne dertler çekilir hayat yolunda
Yokuş inişlidir düz değil yolu
Her yokuş çıkılır hayat yolunda
Fakirle bir değil zenginin derdi
Yalnız çeken bilir, sorunlar ferdi
İnsanların bir de vardır namerti
Karşına dikilir hayat yolunda
Maddesi bol olan azdır manası
Evlatlar şımarık işin fenası
Bir belaya uğrar ağlar anası
Hayattan bıkılır hayat yolunda
Deprem olup her an bitebilirsin
Bir kazaya kurban gidebilirsin
Maazallah isyan edebilirsin
Dünyamız yıkılır hayat yolunda
Mikdatî der hayat varsa sorun var
Bu gün boş geçmişse nerde kârın var
Yarına çıkarız yine yarın var
Canımız sıkılır, hayat yolunda
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayatı her nefes soluyorum ben
Hayatı her nefes soluyorum ben
Ölüm dirim benim alışverişim
Anbean habersiz ölüyorum ben
Ansızın olacak kabre girişim
Tepemde dolaşır ulu bir melek
Ben unutsam bile unutmaz beni
Böyle devam eder devran-ı felek
Efkara dalışım uyutmaz beni
Neden varım diye kendime sordum
Hem aciz, hem zayıf, hem de güçsüzüm
Cevabı kulluk’ta şükürde gördüm
Eksik var demekki, ondan mutsuzum
Mikdat Bal
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Hayatım son bulup öldüğüm zaman
Hayatım son bulup öldüğüm zaman
Ağlama peşimden, gül canım oğlum
AH ÖLÜM kimseye vermiyor aman
İlahi kanundur bil canım oğlum
Her can, ölüm tadar herkes ölecek
Bundan kurtuluş yok sıram gelecek
Bunu idrak eden gözler gülecek
Akan göz yaşını sil canım oğlum
Haktan geldik Ona döneriz geri
İmanla gidenin cennettir yeri
Sabırla karşıla hayır ve şerri
Her şeyi Allah’tan bil canım oğlum
“İnna Lillâh” söyle şeytanlar tüysün
Kalbinden geçenler dışına uysun
Ağzından çıkanı kulağın duysun
Her şeye anahtar dil canım oğlum
Mikdat der hayata ölümdür diyet
Hayır zayi olmaz öyle der ayet
Mutlu bir nihayet umarsan şayet
Namazı beş vakit kıl canım oğlum
Mikdat Bal
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Hayatın başındayım
Hayatın başındayım
İstikbal düşündeyim
Onsekiz yaşındayım
Gönlüm daha körpe der
Uzun emel böyledir
Şu dünya’ya meyletir
Malihülya söyletir
Aklım bana türbe der
Gevşedi zembereğim
Kalmadı bir gereğim
Aklım ile yüreğim
Benim ile harp eder
Doğan mahküm idama
Kulak verin seda’ma
Bakmayınız eda’ma
Derbeterim derbeter
Her olanda var neden
Boş değil olan biten
Kadare iman eden
Teslim olup sabreder
Hazır olur bilenler,
İşi biter ölenler!
Sırtı yere gelenler
Bu ne biçim darbe der
Mikdat Bal
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Hayatın kıskacı
Hayatın kıskacı cana mengene
Çifte vatandaşım gene çingene
Biri bir söz demiş bana dün gene
Gönlüm pare pare gel de üzülme
Bana yokuş mu ne? gördüğüm her yer
Misafir görüyor durduğum her yer
Yabancı geliyor vardığım her yer
Dünya kare kare gel de üzülme
Eller bize zaten yabancı diyor.
Yolundan bir milim sapan bitiyor!
Heyhat, benliğinden kopan gidiyor!
Nesil göre göre gel de üzülme
Gurbete düşenler çoğu fidandı
Ne bilseydi gurbet insan yutandı
Ne tür bir cehennem, nasıl vatandı
Yormuş gere gere, gel de üzülme
Der Mikdati ancak bir nebze yazdı
Hem kendi ağladı hem sizi üzdü
Yürek yaraları büyüyüp azdı
Hep boş vere vere gel de üzülme
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Haydi haydi
İğne minareye kafa tutarsa
Bir karınca fili yer haydi haydi
Bu kadar yalanı biri yutarsa
Sahtekarın dili der haydi haydi
Mikdat Bal
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Haydi kalemler ileri, durmayın
Not:1 nisan 2005 tarihi itibarıyla bu yazmış olduğum şiir 600 üncü şiirdir
ve hepsi bu seneye aittir,
Gönülleri fethedelim,sevgiyle
Haydi kalemler ileri, durmayın
Ataları methedelim, övgüyle
Haydi kalemler ileri, durmayın
Gönüllerin etrafnda ki suru
Işıtmalı onu İslamın nuru
Varsın imdat etsin Türk’ün gururu
Haydi kalemler ileri, durmayın
Neden, nasıl düşman olduk biz bize
Bu düşmanlık, bitip gelmeli dize
Ülkemizde bakacağız yüz yüze
Haydi kalemler ileri, durmayın
Cehaleti yok edelim, bilgiyle
Düşmanları şok edelim, ülküyle
Bozkurt durup uğraşır mı tilkiyle
Haydi kalemler ileri, durmayın
Uyanalım uyaralım milleti
Türk yücedir kabul etmez zilleti
Tarih bildi, bunu dünya belledi
Haydi kalemler ileri, durmayın
Mikdat der ki asra yemin ederim
Tek kalsam da ben küffara yeterim
Ecdadımın izlerinden giderim
Haydi kalemler ileri, durmayın
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/osmanoztunc/durmus/04.asf>
Mikdat Bal
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Haydi Türkiye!
Vatan aşkıyla
Haydi Türkiye
Aynı coşkuyla
Haydi Türkiye!
Meydana dolduk
Beraber güldük
Tek yürek olduk
Haydi Türkiye!
Yüzde yüzümüz
Türk’tür özümüz
Güldü gözümüz
Haydi Türkiye!
Rakipler şaşkın
Bitkin ve düşkün
Olmasın kuşkun
Haydi Türkiye!
Bu cihan bu yaz
Kırmızı beyaz
Tarihi sen yaz
Haydi Türkiye!
Tek tek yıkarsın
Yalnız sen varsın
Üste çıkarsın
Haydi Türkiye!
Mikdat Bal
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Hayır bana canım deme can deme
Hayır bana canım deme can deme
Ruhum havalarda, uçmasın gönül
Ateşlerde benim için yan deme
Bu aşk cehennemi açmasın gönül
Selam verdin artık geç git doluyum
Bir yârim var yanlız onun gülüyüm
Gönül bahçem viran oldu ölüyüm
Bu yaşımda bana saçmasın gönül
Yeter gayrı nedir senden çektiğim
Bu mevsimde mahsül vermez ektiğim
Sözlerine bu son olsun baktığım
Bu gaflet fazlaya kaçmasın gönül
Mikdat’ım dertliyim gözlerim nemli
Burada ağlayış değil önemli
Ağlatıp da kastın beni elemli
Lime lime edip biçmesin gönül
Mikdat Bal
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Hayır olmaz
Doğru yola girmeyince
Izinizde hayır olmaz
Gerçek haber vermeyince
Sozünüzde hayır olmaz
Kem gözlere nazarlık var
Son hedefte mezarlık var
İçinizde pazarlık var
Özünüzde hayır olmaz
Türk olamaz kapı kulu
Çıkmaz bir yol AB yolu
Yüreğiniz fitne dolu
Yüzünüzde hayır olmaz
Hazırda ne var sattınız
Borçla borcu kapattınız
Rahat edip yan yattınız
Hızınızda hayır olmaz
Yapar gibi göründünüz
Yalan ile barındınız
Dört senedir süründünüz
Dizinizde hayır olmaz
İçeriden hep oydunuz
Malımıza göz koydunuz
Çok soydunuz, ne doydunuz
Tuzunuzda hayır olmaz
Bu milleti kandırdınız
Vergileri kondurdunuz
İnsanları dondurdunuz
Közünüzde hayır olmaz
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/24/www_antoloji_com_551224_223.MP3'>
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Hayırlara yordu!
<image src='http://www.biriz.biz/animasyon/mas14.gif'width='196'
height='200'><br>
Hayallerim gerçekleşecek midir?
Hayallerim gerçekleşecek mi?
Hayallerim gerçekleşecek!
Hayallerim gerçekleşe
Hayallerim gerçekleş
Hayallerim gerçekle
Hayallerim gerçek
Hayallerim
Hayalleri
Hayaller
Hayal
Haya
Hay
Hayır
Hayırlar
Hayırlara
Hayırlara yor
Hayırlara yordu
Hayırlara yorduğu
Hayırlara yorduğum
Hayırlara yorduğumu
Hayırlara yorduğumuz
Hayırlara yorduğumuzu
Hayırlara yorduğumuzun
......................................<image
src='http://www.biriz.biz/animasyon/mas33.gif'width='186' height='250'><br>
Mikdat Bal
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Hayırlı Cumalar
Cuma gününde bir an vardır ki, kişi şayet
O anı yakalarsa duası makbul gayet
Hem hadis böyle diyor, hem teyit eder ayet
Duanız makbul olsun ve Hayırlı Cumalar
Der ki: kıldıktan sonra yeryüzüne yayılın
Rızkınızı arayın işinize koyulun
Allah’ı çokça anın çok zikreden sayılın
Duanız makbul olsun ve Hayırlı Cumalar
Bu nedenle Müslüman zaman ile yarışır
Dua etse o anda dileğine erişir
Azıcık gayret eden iyilere karışır
Duanız makbul olsun ve Hayırlı Cumalar
Mikdat Bal
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Haylaz
Bal yapacak arının AT kıçında işi ne
Varması şaşırtıyor gel bunda hayır ara
Ona buna el açar gitmez kendi işine
Sorması şaşırtıyor gel bunda hayır ara
Hıyar tarlada yatar sen burada yatarsın
Bari topla küpe koy yarın turşu satarsın
Görülmedi bu haylaz kendi bir iş kotarsın
Durması şaşırtıyor gel bunda hayır ara
Adresini bilmiyor gider bir çıkmaz yoldan
Kendini kaptan görür örnek verir futboldan
Pek çok yardımcısı var toplamış sağdan soldan
Karması şaşırtıyor gel bunda hayır ara
Yanlışını diyene acı şekilde çatar
Yanlış bir yana dursun ne dersen ona batar
Gömleğini çıkarıp ütülemeden atar
Dürmesi şaşırtıyor gel bunda hayır ara
Hastalığına deva ne iğnedir ne de hap
Onun tek düşüncesi “her istediğini yap”
Ne tahta çıkar bundan ne baltaya olur sap
Yarması şaşırtıyor gel bunda hayır ara
Der Mikdati çok tuhaf bu haylazın işleri
Aş bulunca yetişir sever kebap şişleri
Bilgece ustalıkla hayalleri düşleri
Yorması şaşırtıyor gel bunda hayır ara
Mikdat Bal
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Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir
Ey dostum beni dinle, oldun altmış yaşına
İstikbal mezardadır dünya işi boşuna
Sana bir öğüdüm var gitmezse de hoşuna
”Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir”
Ne için toplanıyor kuruşumuz, sent’imiz
Evlatlar belki vermez, vermez isek kendimiz
Tavsiye etmem şundan, buyurur Efendimiz
”Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.”
İftihar edip durma, ne evlat ne gelinle!
Ne verirsen elinle o gelecek seninle
Yoksa verecek malın, tavsiye et dilinle
”Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir”
Olsa şöyle yapardım deyip durma yalandan
Kuruntular değersiz, az olsun ver olandan
Üstündür eşit değil veren bir el alandan!
”Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir”
“Allah’a ve ahrete inanıyorsan şayet
Ya sus ya hayır söyle” bu söze et riayet
Mümine kılavuzdur hem hadis hem de ayet
”Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.”
Verdiklerin senindir, kalanlar sana sual
Varislere güvenme ruhuna hayrı muhal!
İşte bundan dolayı hatırlattı Mikdat Bal
”Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir”
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Hayret doğrusu
Hayret doğrusu
Unuttum demiştin senin ismini
Olacak şeymiydi, hayret doğrusu
Albümlerden söküp yırttım resmini
Kalacak şeymiydi,, hayret doğrusu
Bu senin sözlerin titretir arşı
Nasıl da söylersin yüzüme karşı
Söz değil mübarek cenaze marşı
Çalacak şeymiydi, hayret doğrusu
Firak saçar artık yarin dilleri
Zindan oldu bana gurbet elleri
Gönül bahçesinin beyaz gülleri
Solacak şeymiydi, hayret doğrusu
Mikdati der aşkın sile de olsa
Sözlerin yapmacık hile de olsa
Sabredip çekerdim çile de olsa
Dolacak şeymiydi, hayret doğrusu
Mikdat Bal
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Hazan Rüzgarım
Alıştım Aytenin, yazılarına
Yazdıkça daha çok seviniyorum
Teşviği “dopingtir” bazılarına
Estikçe Hazanı seviniyorum
Nazik bir şekilde beni kutluyor
Kalbimde ki şevki üçe katlıyor
Asla terketmiyor, ne de atlıyor
Hazan rüzgarımla seviniyorum
Yazdıkça daha çok övünüyorum
Artık bundan böyle terketme beni
Ofsayta düşersem tüketme beni
Gayrı gönül koyup yok etme beni
Lütufkâr hâline seviniyorum
Uhrevi bacımla övünüyorum
Mikdat Bal
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Hazanda poyraz
Hazanda poyraz eser sarsıp durur sinemi
Gönlüme şimşek çakar borana döner her şey
Dünyanın tümü sele batsa yoktur önemi
Gözlerimde küçülür barana döner her şey
Hasret beni gurbette nice dertlere salar
Hatırlarım yurdumu, solar gül benzim solar
Tir tir titrer yüreğim, gözlerim yaşla dolar
Afet olur yaşlarım kırana döner her şey
Bu dünya satar bir gün, bize pazar gibidir
Gurbette hayat çok zor sanki mezar gibidir
Vakit durmadan akar biçen hızar gibidir
Zaman hep keser biçer, tiran’a döner her şey
Memleketi terkedip, gurbette yaşayanlar
Hasretin elemini gönlüne döşeyenler
Hele vatan aşkını kalbinde taşıyanlar
Onlar için dünyada virana döner her şey
Mikdatî bu gurbette çok ağladım dövündüm
Gece gündüz çalıştım istikbale güvendim
İlerde döneceğim hayaliyle övündüm
Hayal kırıklığıyla nirana döner her şey
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/88/www_antoloji_com_561988_487.MP3'>

.
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hazırdadır bir kaç ayı! !
Bitmiş günler bitmiş sayı
Yaklaşıyor oruç ayı
Hazırdadır bir kaç ayı
Şimdi çıkar inlerinden
Dini satar acep kaça?
Konuşacak sözde hoca
Karo mudur, yoksa maça?
Şeytan gider önlerinden
Mikrofonu koyvermezler
Konuşurlar becermezler
Kitabtan bir şey vermezler
Öğrenirler cinlerinden
Nice nane yiyecekler
Görün neler diyecekler
Soğutmak istiyecekler
İnsanları dinlerinden
İbadeti edeceğiz
Oruçları tutacağız
Teravihe gideceğiz
Çatlasınlar kinlerinden
Piç elinde şimdi ipler
Sapıktır bir çok hatipler
Her şeyi ret eden tipler
Kopukturlar dünlerinden
Bal açıktır, talimlere
Saygım çoktur alimlere
Taş atarım zalimlere
Hiç çekinmem ünlerinden
Mikdat Bal
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Hedefe kadar
Girdik yola Allah Allah diyerek
Durağımız yoktur hedefe kadar
Yol uzun, hem zordur dayanmak gerek
Bin bir güçlük vardır hedefe kadar
Dönülmez bir yolun yolcusuyuz biz
Alparslan, Fatihin elcisiyiz biz
Bu milletin harcı, alcısıyız biz
Hep önden yürürüz hedefe kadar
Adımız andımız, davamız kutlu
Biz bir aileyiz yuvamız mutlu
Türk’ü yüce kılmak, kavgamız kutlu
El ele yürürüz hedefe kadar
Önümüzde olsun dağlar tepeler
Tuzağını kursun bize kahpeler
Yıkılsa her taraf, yansa de yerler
Bıkmak usanmak yok hedefe kadar
Biz her şeyimizi, ederiz feda
Öyle etmiş çünkü bütün şüheda
Ya Allah, Bismillah ederiz nida
Yardımcımız Odur hedefe kadar
Mikdat der ey gencim metanetli ol
Senin benim davam. ne sağ. ne de sol
Her şey vatan için, kutludur bu yol
Türk’üz, müslümanız ebede kadar
<embed
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Hediyeler çuval çuval
Hediyeler çuval çuval
Millet bakar aval aval
Aynı masal aynı maval
Yutanlara üzülürüm!
Yalakada türlü hüner
Bir dönere bile döner
Mazot caba, hapla tiner
Satantara üzülürüm!
Çölde olmaz kekik otu
Yaptıkları dedikodu
Uslüp bozuk sözler kötü
Çatanlara üzülürüm!
Günde varım, dünde varım
Yönde varım, yanda varım
Önde varım, sonda varım
Kutan’lara üzülürüm!
Zarar etmiş domar domar
Oynanır mı aynı kumar
İmar bankı çalmış himar
Batanlara üzülürüm!
Yüzsüzleri arsızları
Kalbi ölü nursuzları
Soyu sopu hırsızları
Tutanlara üzülürüm!
Niyetleri ya ye, ya sat
Memlekette adam kesat
Aramıza fitne fesat
Katanlara üzülürüm!
Gerçeklere sırtın dönüp
Boş vaate hemen kanıp
Un elden su gölden sanıp
Yatanlara üzülürüm!
Mikdat Bal
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Helal lokma alınteri
Sıhhat büyük bir nîmettir
Gayret hayra azimettir
El emeği ganimettir
Helal lokma alınteri
İş nimetin esâsıdır
Ücret onun kısas’ıdır
Amel ile takas’ıdır
Helal lokma alınteri
Teslîmiyet yalnız dine
Hep mukayyet ol kendine
İş bitince davran yine
Helal lokma alınteri
Nevalene haram katma
Ateş olur sakın yutma
Çalışkan ol tembel yatma
Helal lokma alınteri
Allah için çalışmalı
Yaşamayı alışmalı
Günden güne gelişmeli
Helal lokma alınteri
Zorluklara azim göster
Kolay değil sabır ister
Bak Mikdati ne de has der
Helal lokma alınteri
Dost kalemlerden damlayan inciler
Haram yeyip görme azap
Ne yaparsan helalden yap
Yaptığından vardır hesap
Helal lokma alınteri..............Adem Ulutaş
Mikdat Bal
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Hele bu gece içme
Bu gün dönüm noktası bir tercih yapacaksın
Ya doğru yola devam ya hepten sapacaksın
Ya nefsine uyacak ya Hakka tapacaksın
Yılbaşı deyip geçme, öyle kolay yol seçme
Yarın sabah bayramdır, hele bu gece içme
Şimdi bar’a giderek eğlenip güleceksin
Sen bu sabah camiye sarhoş mu geleceksin
Eğer inanıyorsan kendini bileceksin
Yılbaşı deyip geçme, öyle kolay yol seçme
Yarın sabah bayramdır, hele bu gece içme
31-12 2006
Gorinchem - Hollanda
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hep aynı hikaye
Yıllar geçti bu gurbette, gülmedim
Artık fazla oldum, çok olmuşum ben
Memleketin kıymetini bilmedim
Bu yaban ellerde yok olmuşum ben
Hep aynı hikaye otuz yıl oldu
Gençlik elden gitti gül benzim soldu
Ayrılık hasreti gönlüme doldu
Tepeden tırnağa kok olmuşum ben
Az daha kalıpta giderim derdim
İlk geldiğim zaman hayal ederdim
Tatlı hayallere artık son verdim
Gerçeği görünce şok olmuşum ben
Bal der gün görmedim saydım ayımı
Özlem acısından aldım payımı
Gerilmiyor artık kırdım yayımı
Hedefini şaşan ok olmuşum ben
Mikdat Bal
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Hep olduğun gibi görün
Hep olduğun gibi görün
Riyasız bir hale bürün
Gözlerinde yerde sürün
Toprağım de yol desinler
Azgınlığa saparsalar
Sana zulüm yaparsalar
Dalından da koparsalar
Yaprağım de yel desinler
Çok yücedir senin şanın
Emanettir sana canın
Vatan için aksa kanın
Bayrağım de al desinler
Vatan için kur’an için
Uyanık ol her an için
Ayağa kalk turan için
Firağım de kül desinler
Oynanan şu filimerden
Dini satan alimlerden
Çıkar için zalimlerden
Irağım de gel desinler
Der Mikdati zahmet nerde?
Gafil kaldık töhmet nerde
Zalimlerde rahmet nerde?
Kurağım de çöl desinler
Mikdat Bal
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Hep Oruçlu Kalman gerek Kamil DURMUŞOĞLU'nun 'Nasıl olacak şiirine
naziredir
Ye afiyet olsun ama
Önce zammı alman gerek
Son verip kasavet gama
Saçlarını yolman gerek
Memur boynu kıldan ince
Devam eder bu işkence
Tespihi çek ama önce
Şükür için kılman gerek
Zam değil bu falagadır
Ne ilgi ne alakadır
Sendika çok yalakadır
Yüksek merci bulman gerek
Bağırmanız fayda etmez
Zam isteği asla bitmez
Aylığınız size yetmez
Vatandaştan çalman gerek
Bir şey alıp içemezsin
Kendi yolun seçemezsin
Meydanlar dar geçemezsin
Derinlere dalman gerek
Çok bilenmiş sizi sağan
Bahçen mi var nerde soğan
Üstümüze taştır yağan
Beterinden yılman gerek
Mikdatî der yazık oldu
Zam dediler kazık oldu
Bir kerrecik azık oldu
Hep oruçlu kalman gerek
Mikdat Bal
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Hep sacımızı yolduk
Hep sacımızı yolduk
Artık saradık solduk
Bir avuç kemik olduk
Eridi yağlarımız
Selam kalktı aradan
Kim anlar merhabadan
Komşudan akrabadan
Kesildi bağlarımız
Güller konca açıyor
Kuşlar gelip göçüyor
Yabanelde geçiyor
Hep gençlik çağlarımız
Alır bize bir merak
Vatandan kaldık irak
Oldu bize elfirak
Yaylamız dağlarımız
Kaybettik güçümüzü
Kim duyar acımızı
Ağarttı sacımızı
Varımız yoğlarımız
Yazıldı bizim ferman
Dizde kalmadı derman
Artık oldular orman
Yemyeşil bağlarımız
Yaşımız elli oldu
İstikbal belli oldu
Yarım bir deli oldu
Gurbette çoğlarımız
Beklenen aylık ise
İşsizlik beylik ise
İstikbal balık ise
Yırtıdı ağlarımız
Dert sayılmaz, pek çoktur
Her biri sivri oktur.
Ölüden farkı yoktur
Burda ki sağlarımız
Aşığım ağlıyorum
Sözümü bağlıyorum
Eriyip çağlıyorum
Sel oldu çığlarımız
Mikdat Bal
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Hep sana uçuyorum
Caziben göz alıcı, divane etti beni
Hep sana uçuyorum,yâr beni yaksan bile
Etrafında dolaşan pervane etti beni
Kol kanat açıyorum ateşe soksan bile
Tek yönümsün ben sana ölümüne gelirim
Yüreğim sana bağlı nasıl geri kalırım
Beni kül edeceksin yakacaksın bilirim
Kaçmaktan kaçıyorum, kaç diye baksan bile
Nasıl bir muammasın, onu bilesim geldi
Benden uzaklaştıkça sana gelesim geldi
Sen kaçmayı denerken benim ölesim geldi
Kendimden geçiyorum, şimşekler çaksan bile
Düşünmeye vaktim yok çelmiş idin aklımı
Kalbimi aldın, kırdın hala sende saklı mı?
Dünya kocasa bile geçmez sevda iklimi
Hep seni seçiyorum, dünyamı yıksan bile
Nerde olsan da seni, gönlümde buluyorum
Varlığın bana yeter, teselli oluyorum
Aklımdan geçer geçmez, sevgiyle doluyorum
Mutluluk saçıyorum, yanımda yoksan bile
<embed
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Hep seni görüyorum
Gecenin yanlızlıklarında
Geceye sarılarak
Seherin sessizliklerinde
Kalbimi dinleyerek
Kalbimin derinliklerinde
Ağlayıp inleyerek
Sabahın serinliklerinde
Güneşin doğacağını düşünerek
Gönlümün ufuklarında
Geleceğe umutla bakarak
Duygularımın tümünde
Seni hissederek
Heb seni arıyorum
Hüznünlerim gitsin diye
Unutmaya
Özlemlerim bitsin diye
Kendimi avutmaya
Bunca hasret yetsin diye
Dua ederek
Gönlüm rahat etsin,
Ayrılıklar batsın diye
İlenerek
Dualarım tutsun diye
Merhamet dilenerek
Yürekten yalvarıyorum
Kurmuş olduğum dünyamda
Hayalimde, düşümde rüyamda
Afağımda şafağımda
Yemyeşil bağlarda
Yüksek yüksek dağlarda
Renklerde çiçeklerde
Yalanlarda gerçeklerde
Sümbülde menekşede
Ormanda meşede
Hülasa her köşede
Seni görüyorum
Yine seni soruyorum
Artık uzaklarda da olsan
Sen benim en tatlı anımsım
Her nefeste her solukta
İçime gelip dolsan
Hava olamazsın sen
Sen benim damarlarımda
Dolaşan kanımsın
Artık nerede olursen ol
Farketmez
Sen benim diğer yanımsın
Ve hep seninle duruyorum
Hep seni görüyorum
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Hep seninle beraberim
Hep seninle beraberim
Sensiz an’ım an sayılmaz
Kılavuzum ve rehberim
Sensiz yönüm yön sayılmaz
Seni ansam seni bilsem
Ölüp ölüp geri gelsem
Senin için tekrar ölsem
Sensiz canım can sayılmaz
Şad olurum yâdın ile
Selamlaşıp zatın ile
Başlamazsam adın ile
Sensiz günüm gün sayılmaz
Yüce Allah seçti seni
Uyar diye insi, cini
Sen öğrettin bize dini
Sensiz dinim din sayılmaz
Ol sıratı geçmek ne hoş!
Kevserinden içmek ne hoş!
Seni anıp göçmek ne hoş!
Senli sonum son sayılmaz
<a href='http://img269.imageshack.us/i/salatselam.jpg/'>
Mikdat Bal
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Hepiniz çobansınız
Ağalık sona ermiş, “Hepiniz çobansınız”
Devlet reisi yurdun, gözetleyicisidir
Öyle diyor Resülüm, yüzde kaç yapanınız
Kişi ailesinin gözetleyicisidir
Kadın da çocukların hem evinin bekçisi
Ahçısı demek değil veyahut ekmekçisi
Çalıştığı her işte mesüldür emekçisi
Herkes kendi işinin, gözetleyicisidir
Eğer bu latif sözü, gönlümüze koyarsak
Peygamber sözü diye onu rehber sayarsak
Bu bilince erersek, kurallara uyarsak
Allah’ta hepimizin, gözetleyicisidir
Mikdat Bal
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Her akşamın sabahı var
Merak etme döner bir gün
Fırtınalar diner bir gün
Hayır şerri yener bir gün
Her akşamın sabahı var
Hiç umutsuz olma sakın
Ufuğa bak şafak yakın
Yerde kalmaz senin hakkın
Mazlumların Allahı var
Sana neler çektirdiler
Göz yaşını döktürdüler
Hayatından bıktırdılar
Zalimlerin günahı var
Direnmezsen vatan batar
Olsun da karınca kadar
Pek yakında şafak atar
Her gecenin sabahı var
Mikdat der az daha dayan
Muzafferdir hakka uyan
Ezilecek yilan ciyan
O gün bunun mubahı var
Mikdat Bal
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Her avuç toprağın kan var içinde
Küçük bir külübe dağın başında
Dumanı çıkıyor can var içinde
Huvel Bakiy yazar mezar taşında
Orda cansız yatan ten var içinde
Bir dikeni varmış şu çınarın da
Bir sahibi varmış her pınarın da
Virane hanların yol kenarında
Batık bir türbenin han var içinde
Orada nöbette ruhani erler
Şehitler ölmez ki burdayız derler
Ceddimden atama bizim bu yerler
Her avuç toprağın kan var içinde
Kendimi keşfettim buna sevindim
Ne halime küstüm ne de dövündüm
Ecdadımla gurur duydum övündüm
Tarihin her anı şan var içinde
Mikdat Bal
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Her çiçeğe konup
Her çiçeğe konup balından tattım
Deli gönlüm seni arar be gülüm
Nice gülistanı kenara attım
Senin kokun beni sarar be gülüm
Sevgisiz bir insan düşünülmez ki
Sevgiler sabittir taşınılmaz ki
Bu dünyada yârsiz yaşanılmaz ki
Sensiz geçen ömrüm zarar be gülüm
Seni yaşıyorum hep dolu dolu
Senden başkalrı gönlümde ölü
Bana lazım değil alemin gülü
Bana dikenin de yarar be gülüm
Ne zaman elime bir çiçek alsam
Gülistan, lalezar içinde kalsam
Sayısız çiçekler içinde olsam
Deli gönlüm senden sorar be gülüm
Bana teselli ol tatlı bir sözle
Sana geldim sana, yine bu yüzle
Suçluyum bilirim, beni bu gözle
Bakışın kalbimi kırar be gülüm
Mikdatî her zaman kendime yontum
Kırılacak çürük dallara kondum
Yine boynum bükük ben sana döndüm
Sende kıldım artık karar be gülüm
Mikdat Bal
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Her gül solar elimde
Derdimi paylaştığım her gül solar elimde
Artık yolamıyorum, solan güller neyime
Bir vefasızın ismi, dolanıyor dilimde
Boşa dolamıyorum, yalan diller neyime
Bülbüle gıpta edip, gül derim gül kokarım
Okurum namelerde, gel derim yol bakarım
Gözlerim dolu dolu, sel derim sel akarım
Bir yol alamıyorum, dolan göller neyime
Sevmek sevilmek yoksa bu hayat neye yarar
Ne kadar zor da olsa gönül bir sevda arar
Dünya dolu yâr olsa, birinde kıldım karar
Uzak kalamıyorum, gelen eller neyime
Der Mikdatî bu hayat, sevgi olmazsa bitik
Gönlümde buluyorum, yanımda yârim yitik
Dolaşıp da ararım çölleri didik didik
Bir iz bulamıyorum, kalan yollar neyime
Mikdat Bal
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Her güleni dost mu sandın
Her güleni dost mu sandın
Şimdi gülme kursları var
İnanırsan bil ki yandın
İnsanların tersleri var
Denerler her türlü yolu
Etrafımız tilki dolu
Herkesin var özel rolü
Kandırmanın dersleri var
Rektörleri hocaları
Açmış özel locaları
Sıvamışlar paçaları
Bu sektörün bursları var
Bir sektör olmuş yalan da
Yalancı var her alanda
Gözleri az saf olan da
Kandırmaya hırsları var
Sanarsın hacının teki
Yazar karşılıksız çeki
Hayali ihracat ne ki
Satmak için Marsları var
Kanma değil beş paralık
Yaptığı iş maskaralık
Giydiği takım kiralık
Şişirilmiş forsları var
Bal der dostluk estirirler
Uyanık ol kıstırırlar!
Sana çekiç gösterirler
Arka planda örsleri var
Mikdat Bal
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Her gün yeni bir olay……Vezni aher
Her gün yeni bir olay var insanlar alışmışlar
Bir olay var ki bununla yıkmaya çalışmışlar
İnsanlar yıkmaya gelen düşmanla çelişmişler
Alışmışlar çalışmışlar çelişmişler durum bu!
Neme lazım diyeni var görmüyor olanları
Diyeni var duyanı var eskimez yalanları
Görmüyor gafiller şimdi sezmiyor planları
Olanları yalanları planları sürüm bu!
Yazar çizer edip şair bir eser yazdım sanır
Edip şair kalem mahir sözünü herkes tanır
Bir eser yazarsa derse, doğrudan kim usanır
Yazdım sanır herkes tanır kim usanır yorum bu!
Der Mikdadi kimileri durmadan yazıp durur
Kimileri uyarsa da bir çoğu azıp durur
Durmadan bir çoğu anlar millete kızıp durur
Yazıp durur azıp durur kızıp durur cürüm bu
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her güne şehit düşer
Bilinmez bir yol tuttuk
Yoruldukça yorulduk
Nice yalanı yuttuk
Kuruldukça kurulduk
Zengin değilken şakir
Kibre düşerken fakir
Aleme rezil, hakir
Görüldükçe görüldük
Üst kimlik öne sürdük
Asabımızı gerdik
Birbirini hor gördük
Vuruldukça vurulduk
Cahil zürriyetimiz
Gitti hürriyetimiz
Neymiş hüviyetimiz
Soruldukça sorulduk
Ne insanız ne de cin
Ne iman kaldı ne din
Şehirde kin dağda in
Kırıldıkça kırıldık
Her güne şehit düşer
Yanar sinemiz pişer
Bayrağa üçer beşer
Sarıldıkça sarıldık
Milletim neler çekti
Hani gayemiz tekti
Medya fitneyi ekti
Gerildikçe gerildik
Kardeşliğin yerine
Sırt döndük birbirine
Rastlanmaz beterine
Darıldıkça darıldık
Mikdat Bal
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Her haslet almış hasar
Anlayış firar etti
İnsanlık zarar etti
Beni ihtiyar etti
Dedikodu, yapanlar
Her haslet almış hasar
Edebsiz zehir kusar
Ötlekler buna susar
Bunlar yoldan sapanlar
Tek tip bir medeniyet
Moda oldu deniyet
Yoldan çıktı cemiyet
Olduk Haktan kopanlar
Mikdat Bal
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Her hayale daldıkça
Her hayale daldıkça, kendimden geçiyorum
Memleket diye diye, göz yaşlarım sel olur
Mekan, zaman yok olur ülkeme uçuyorum
Dünyanın diğer ucu bana kısa yol olur
Gezerim dolaşırım, uzanırım dağlara
Söyle dalar çıkarım, yaşadığım çağlara
Yeşil yeşil çayırlar, yeşil yeşil bağlara
Isırgan bana çiçek, diken bana gül olur
Hasretimi tasvire, ne söz kafi ne kalem
Ayrılıktır menşei, her anım keder, elem
Bolluk içinde yokluk, bu ne zor bir ikilem
Varınca iş değişir, dostlar bana el olur
Arıyorum şimdi ben eski fakirliğimi
İhsan edene bin kez, müteşekkirliğimi
İstemem bu hayatı, getirin dirliğimi
Mazide ki zehirim, bu gün bana bal olur
Mikdat Bal
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Her insan cahil midir?
Yerde gökte ne varsa Allah’ı zikretmekte
Onca insanlar bunu neden bilememekte?
Allah ve resülünden baskasını sevmekte
İnsan sevdiği ile beraber değilmidir?
Onca insan bunlardan gafil mi cahil midir?
Kör gözle çalışmayın hakikatı görmeye
İlk sual namazdandır hazırmısın vermeye?
Münafığın nifakı kalbimize girmeye
Bak ezanlar çağırır namaza değil midir?
Namazı kılmayanlar,gafil mi cahil midir?
Kurtuluşumuz islâm kim yaşıyor islâmı?
Kur’an rehber diyoruz kim dinliyor kelâmı
Hakkı tavsiye etmek değil radyo reklamı
Tavsiyenin manası yaşamak değil midir?
Allah’ım bu nasıl şey her insan cahil midir?
Ey Mikdat sen ne yüzle huzura çıkacaksın?
Kendini kurtardın da gayrini yakacaksın?
Emin mi oldun burdan neye kavuşacaksın?
“ikra’ kitabek” emri sana da değil midir?
Allah’ım bu nasıl şey her insan cahil midir?
Mikdat Bal
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Her Kelime A ile başlar 15 hece kafiye tuttuğu kadar
Ankara’dan ayrılırsan adamları avlama
Ayıyı adamdan ayrı avla artık arkadaş
Ayağını akıllı at akıbette ağlama
Ağlarsa anan ağlarmış anla artık arkadaş
Adam ayvayı aşırmış araklamış art arda
Armut ayıya ayrılmış ahlatı atmış ata
Aç ayı ağzını açmış atıyormuş alt alta
Azgındır, azan azıyor anla artık arkadaş
Acil anda ayarlarsın atacağın adımı
Ayıplarlar anlatırsan ‘ayı almış at’ımı’
Açıklarsan ahbaplara açık, açık adımı
Adını anan anarmış, anla artık arkadaş
Ayıkmıyor aymazlıktan ahmaklığı aşina
Ağır, ağır atfediyor ahine, adaşına
Atılanlar ayıp ama, attı arkadaşına
Adam alçağın alçağı, anla artık arkadaş
Ayırma aralarını açma ayıptır ayıp!
Ağızların afetleri acayiptir acayip!
Ahlaksızı ahmaklıktan, Acizliğe atayıp
Aldırmamak asalettir, anla artık arkadaş
Aşkı alaya alanlar aşikare anırır
Ancak ayyaş atıverir, atıyorken attırır
Attıkları asılsızdır azgınlığı artırır
Atmasyonla alakalı, anla artık arkadaş
Ah aşığım alıştırdın açıkladın ayanı
Alan alır anlar ancak, almasın almayanı
Ayrılmanın anındayız ağlasın ağlayanı
Asıl amel alıştırma, anla artık arkadaş
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Her sabah
Her sabah
Gözlerini açar açmaz
Şöyle bir gerinerek,
Kendine gelir
Geceden kalma
Üzerindeki
Tozları atmak için
Biraz da fiyaka satmak için
En yüksek yere çıkarak
Silkinmeye başlar
Gür sesiyle
Uzun nefesiyle
Ezanı okur
herkesi dolaşır
Bülbülleri kafesinde
Tavukları kümesende
Ördekleri onların biraz ötesinde
Arayıp bulur ve günaydın
Canlar, sabah şerifiniz hayrola
Der
Ve güneşin doğmasını bekler
Sonra
Kahvaltısını yapar
Ailesini yanına alır
Kahvaltısı da
Ya üçbeş darı
Ya da bir kaç
Böcekle sinek
Artık Allah ne verdiyse
Yedikten sonra
Ailesini yanına alarak
Çöplüğüne döner
İşte o bizim horozdur
Mikdat Bal
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Her sabah yeni bir gün
Her sabah yeni bir gün, her gün çiçekler açar
Gönül gözün kör değil, yeterki bak göresin
Efkarların dağılır, bütün kederler uçar
Mutlu olmak zor değil, yeter ki Hak göresin
Sayısız nimetler var biraz çevrene bakın
İçinde yüzüyorsun, sandığından da yakın
Olumlu olmak gerek, karamsar olma sakın!
Hayat kömür kor değil, yeterki ak göresin
Hedefe ulaşırsın kalırsan doğru yolda
Mutluluk manevidir, değil parada pulda
İyilik içindedir arama sağda solda
Her şey hakir hor değil, yeterki pak göresin
Kul dara düştüğünde, yetişen bir Hızır var
Umitvar ol herzaman ancak bunda huzur var
Eğer göremiyorsan gözlerinde özür var
Çoğu nurdur nar değil, yeterki yak göresin
Mikdat Bal
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Her söz nasıl şiir olsun?
Neye yarar kalem kağıt
Herkes yazamaz bir ağıt
Bir bildiğin varsa tağıt
Okuyanlar mahir olsun
Senin gibi şair olsun
Şiir yazmak içten gelir
Yani ilham, hiçten gelir
Sezgi denen güçten gelir
Her söz nasıl şiir olsun?
Herkes nasıl şair olsun?
Herkes yazar anlayan yok
Bu işi pilanlayan yok
Şimdi şair olmayan yok
Yazar ister zehir olsun
Herkes nasıl şair olsun
Şiir yazmak ciddi olay
Bu meslekle etmem alay
Evet bu iş değil kolay
Hekes nasıl mahir olsun?
Senin gibi şair olsun
Mikdat Bal
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Her sözünü yanlış anlar
Her sözünü yanlış anlar
Bam başka bir kanal olur
Gün gelir ki sanal dostun
Sesi çıkar anal olur
Unutur her dediğini
Bulur taşın gediğini
Bakın ne halt yediğini
İki yüzlü inal olur
Uyku ile geçer kışı
Uyanınca çeker fişi
Bir değilki içi dışı
Gerçekte bir yanal olur
Koyun postlu meler geçer
Dişlerini biler geçer
Ara sıra güler geçer
Rol icabı Sunal olur
Mikdat Bal
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Her şey
Her şeyi bilir Allah
Şükür Elhamdülillah
Lailaheillellah
Diyelim usanmadan
Allahın kelamını
Resule selamını
Ashabı kiramını
Etmiyelim anmadan
Ondan örnek alalım
Doğru yolu bulalım
Gerçeğe alcalalım
Nefsi büyük sanmadan
Fani dünya sahtekar
Amel kalır yadikar
Hep olalım tövbekar
Suyumuz ısınmadan
Bu dünyada yok sefa
Delil çektiğin çefa
Tevbe günde bin defa
Kapısı kapanmadan
Allah af etsin bizi
Cemii cümlemizi
Tevbe bu gün en tezi
Gunahı kazanmadan
Her nefes sorulacak
Mahkeme kurulacak
Her hesap görülecek
Huzurdan ayrılmadan
Namazı kılmalıyız
Tevbekar olmalıyız
Ölümden korkmalıyız
Kapımızı çalmadan
Çocuklarına bağır
Sabah namaza çağır
Yatsı namazı ağır
Yatmayalım kılmadan
Ceset dolu sevahil
Kalmaz ulema cahil
Apansızın Azrail
Eve hüzün salmadan
Dinlemeliyiz vaazı
Kılmalıyız namazı
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Ağlamalıyız bazı
Ağlanacak olmadan
Her kes fani oıluyor
Dünyada kim kalıyor
Yüzde sekseni
Yaş altmışı bulmadan
Dönelim artık beri
Analım Peygamberi
Silmeliyizdefteri
Günahlarla dolmadan
Belki de ettim hata
Çok görmeyin Mikdata
Etmiyelim şamata
Bir şeyi anlamadan
Mikdat Bal
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Her şey güzel el işlerin olmazsa
Yiğitlerin daha körpe bu sene
Yanar mıyım bilişlerin olmazsa
Güzelliğin sere serpe bu sene
Bunca sevmem gülüşlerin olmazsa
Sende başlar yine sende biterim
Bana cansın ben sensiz ne ederim
Bu diyarı terkederim giderim
Asla durmam gelişlerin olmazsa
Desteğimsin sen elimden tutansın
Bu can kurban, atak diye atansın
Canıma can gücüme güç katansın
Zor bu hayat kalışların olmazsa
Ferhat olup gaf dağını delmezdik
Sevmeseydik böyle gidip gelmezdik
Bu muamma sır kalırdı bilmezdik
Çözülmezdi buluşların olmazsa
Mikdat’ım ben seni bende bulmuşum
Yarım idim seninle bir olmuşum
Sevgi verdim sevgin ile dolmuşum
Her şey güzel el işlerin olmazsa
Mikdat Bal
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Her şeye karışan bir zat'a ithaf olunur
Anlamadan öğrenmeden bir şeyi
Bildik gibi ortalarda turlama
Hudutlusun bilemezsin her şeyi
Yazık olur dimağını zorlama
Cadde yoğun atacaksan bir volta
Ortadan git ne sağda dur ne solda
Dikkatli ol tehlike var dört yolda
Sağa sola bakınmadan fırlama
İnsanları susturmaya gücüm yok
Söylemek var ama asla hucüm yok
Olanlardan zerre kadar suçum yok
Bu durumda bana kalkıp zırlama
Kimi var ki hududunu aşardır
Senden başka bir şekilde yaşardır
Olabilir insan beşer şaşardır
Saygılı ol hiç kimseyi horlama
Mikdatî der memur musun yıkmaya
Mecbur musun her konuya bakmaya
Hakkın mı var gelip çomak sokmaya
Yeter artık çok uzattın, hırlama
Mikdat Bal
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Her şeye karışıyor
Elinden bir şey gelmez
Hiç kimseyi beğenmez
Dünyada bir şey bilmez
Her şeye karışıyor
Hoşgörü yok kalbi dar
Ona buna laf atar
Şeytan ona kafadar
Her şeye karışıyor
Dünya da yok eseri
Bildiğimiz serseri
Konuşur seri seri
Her şeye karışıyor
Doğru yoldan sapıcı
Yıkar,değil yapıcı
Olamazken kapıcı
Her şeye karışıyor
Seni beni yönetir
Muhabbeti tüketir
O tipler hep böyledir
Her şeye karışıyor
Adam yerine konmaz
Ne dersen de utanmaz
Bu huydan hiç usanmaz
Her şeye karışıyor
Mikdat der bunlar böyle
Sen ne istersen söyle
Kahya yarışır beyle
Her şeye karışıyor
Mikdat Bal
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Her şeyi hayaldir
Yok oldu dünyadan arzu isteğim
Sevene bıraktım alan var mıdır?
Bitti tezhurat bitti desteğim
Bu dünyadan büyük yalan var mıdır?
Her şeyi hayaldir, renkli resimdir
Ne benim ne senin ne herkesindir
Ne kadar yaşansa terki kesindir
Ebedi olarak kalan var mıdır?
Bana yâr olmadı ezdi çiğneti
Kalmadı gözümde zerre kıymeti
Bana birdir taşı ile ziyneti
Bunlarda mutluluk bulan var mıdır?
Mikdat Bal
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Her şeyin zıddı var!
Her ne olursa olsun, buna sevinenler var
Onunla gurur duyup bir de övünenler var
Diğer yandan üzülüp hem de dövünenler var
Her şey iki boyutlu, her şeyi böyle görün!
Her şeyin bir zıddı var dünyada budur kanun
Mesela bir maç düşün, ya senindir ya onun
Eğer kaybetti isen bu da değildir sonun!
Bencillikten kurtulup biraz empati kurun!
Her olay aynı anda, hem güzel hem çirkindir
Her şey içinde mevcut, birbirine girgindir
Bakarsın iki gurup, araları gergindir
Olay olup bitmişse, çıkar yeni bir sorun
Ne kadar acı olsa gerçek böyledir beyler
Taraftarlık doğaldır, değişmez bazı şeyler
Bir kısım alkışlarsa, bir kısmı da vah söyler
Geniş olmak gerekir, buna da kafa yorun
Kâr ve zararını bil, ne keser ol, ne rende
Hızar ol müşterek ol, bir sende bir de bende
Birbirini anlarız bu bilince erende
BAL der çok şey hallolur, çözülür birçok sorun
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Her taraftan baş kaldırdı
Her taraftan baş kaldırdı
Mayın döşeyip saldırdı
Mehmetcikleri öldürdü
Yürürler izinsiz bunlar
İmanı yok dinsiz bunlar
Ne istiyor bu kansızlar
Bayraksızlar vatansızlar
Uslanmaz bu imansızlar
Yürürler izinsiz bunlar
İmanı yok dinsiz bunlar
Vatanı bölmek isterler
Top yekün ölmek isterler
Hep yok edilmek isterler
Yürürler izinsiz bunlar
İmanı yok dinsiz bunlar
Ne istiyor bu kansızlar
Allahsızlar kitapsızlar
Canavarlar vicdansızlar
Yürürler izinsiz bunlar
İmanı yok dinsiz bunlar
Türk milleti değil kinci
Çünkü var tarih bilinci
Ne bu zalimlerin hıncı
Yürürler izinsiz bunlar
İmanı yok dinsiz bunlar
Bal der vatan bölünür mü?
Türk’e karşı gelinir mi?
Apo için ölünür mü?
Yürürler izinsiz bunlar
İmanı yok dinsiz bunlar
Mikdat Bal
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Her vaktin her anın şükre layıktır
Bir haber alırsın dünyan yıkılır
Her vaktin her anın şükre layıktır
Teselli bulmazsın canın sıkılır
Her vaktin her anın şükre layıktır
Deme halim bozuk, vardır beteri
Saymakla biter mi kulun kederi
Hiç kimse bilemez bahtı kaderi
Her vaktin her anın şükre layıktır
Iğneye ilaca muhtaç ol da gör
Ekmeğin kadrini bir aç ol da gör
Bekarlık sultanlık, birkaç ol da gör
Her vaktin her anın şükre layıktır
Mikdatî der dertler hayatın tuzu
Bir dert varsa sabret, çatmadan yüzü
Toprak ile doyar insanın gözü
Her vaktin her anın şükre layıktır
Mikdat Bal
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Her yanım sızlıyor
<image src='http://www.sogut.gov.tr/images/halime.gif'width='296'
height='200'><br>
Anlatırsam derdimi, geçmiş olsun kim demez
Benim çektiklerimi kimse tahmin edemez
Hiç kimse benim gibi bir fatura ödemez
Her tarafım sızlıyor, dertler dizi art arda
Tutan bir yanım yok ki nereye baksan hurda
Şu gurbet öyle yer ki, insanı kül ediyor
İstikbal denen puta, herkesi kul ediyor
Kimini öldürüyor, kimini dul ediyor
Uçağın alt kısmında, dönenler döner yurda
Ölürsek salıyorlar, mezar bile yok burda
Kazancımız yok bizim, hasretin hariçinde
Sokakta kimi tutsan, mutlaka var içinde
Bu hasret kül ediyor cehennemin gücünde
Umarım kurtuluruz hepimizi yakar da
Bu öyle bir ateş ki yanarız kışta karda
Ne rüyam gerçekleşti, ne düşüm ne emelim
Ne arsam bina oldu ne harç tuttu temelim
Ne dünyam işe yarar, ne ahiret amelim
Geldik de gidiyoruz, iki dünyamız darda
Hani baştan söyledim, soranınız olur da
Mikdat der ben karamsar değilim gerçek acı
Bunlar devede kulak yazdıklarım bir kaçı
Artık kümeye kaldık hükmen kaybettik maçı
Liglerden de atıldık, ellediler ilk turda
Her yanım sızlamakta, her yanım dökük, hurda
Mikdat Bal
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Her yıl böyle oluyor
Taştı dereler taştı
Çaykara halkı şaştı
Su mecrasını aştı
Her yıl böyle oluyor
Yollar suya kavuşur
Herkes bunu konuşur
Arabalar savuşur
Her yıl böyle oluyor
Her yerde olur zarar
Ağlamak neye yarar
Herkes bahane arar
Her yıl böyle oluyor
Ormanlar yok olunca
Her yer beton dolunca
Dağlar çıplak kalınca
İşte böyle oluyor
Var bu işin çaresi
taşmışsa her neresi
Yeşilalan deresi
Böyle kolay doluyor
Su mecrası açılsın
Tehhlikeden kaçılsın
Sağlam yerler seçilsin
Arayanlar buluyor
Köylerde seller olur
Çukurda göller olur
Yolda engeller olur
Kayalarla doluyor
Tedbir almak gerekir
Sakin olmak gerekir
Çare bulmak gerekir
Çalışınca oluyor
Nerede muhendisler
Ne iş yapar reisler
Nerede hani sesler
Arazi kayboluyor
Mikdat der üzüldüm çok
Fazla diyeceğim yok
Atlatılınca bu şok
Her şey unutuluyor
Mikdat Bal
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Her zaman her andır ülkücü olan
Ben buyum diyerek efelik satmaz
Herkesi sarandır ülkücü olan
Komşuları açken kendi tok yatmaz
Hal hatır sorandır ülkücü olan
O herkese candır, zayıfı dövmez
Yağcılığı bilmez, zalimi övmez
İki yüzlü değil nifağı sevmez
Sözünde durandır ülkücü olan
Ufukları geniş Hazara kadar
İnanmış davaya mezara kadar
Geçici değildir pazara kadar
Her zaman her andır ülkücü olan
Sever insanları ayırım yapmaz
Ecdadı Türk onun aslından kopmaz
Davasına bağlı bir milim sapmaz
Hedefi Turandır ülkücü olan
Vatan sevgisiyle gönlü doludur
Türktür müslümandır İslam yoludur
İmanlı,bilinçli Hakkın kuludur
Rehberi Kur’andır ülkücü olan
Kellesi koltukta fedai candır
Vatan için ölse şereftir şandır
Onun bütün gücü engin imandır
Yurduna kurbandır ülkücü olan
Vatan hainleri azdığı zaman
Hele bir ihanet sezdiği zaman
Sabrı sona erip kızdığı zaman
Şimşektir borandır ülkücü olan
Mikdatî der budur gayemiz bizim
Türklük müslümanlık payemiz bizim
Hep böyle, yüzde yüz üyemiz bizim
Gönlü nur nurandır ülkücü olan
<h4> <center> <embed
src='http://www.turkfederasyon.com/demo/../turkmuzigi-dokumanlari/e3d87-turkfed.
wma'>
Mikdat Bal
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Herkes derdini yazar
Herkes derdini yazar
Söz uzadıkça uzar
Etmezsek sarfınazar
Yazılan fotograftır
Her konuda yazılır
Sevgi ile düzülür
Ayrılanlar üzülür
Yazısı itiraftır
Dindar yazar dinini
Gurbetçi hasretini
Kindar yazar kinini
Terkettiği insaftır
Seven sevgiye kanmaz
Başka bir şeyi anmaz
Söyler söyler usanmaz
Seven hali tuhaftır
Kimi gurbet ellerde
Başka başka yerlerde
Ayrı ayrı illerde
Dolaştığı etraftır
Ozanda aşk, kahirdir
Şiir yazan şairdir
Aşik aşkta mahirdir
Bu konuda sarraftır
Mikdat der yazım yersiz
Şiir tarzım hünersiz
Yazdıklarım değersiz
Benim yaptığım gaftır
Mikdat Bal
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Herkes kendi kadarınca
Şunu ilk önce bilmeli
Ölmeden önce ölmeli
Divana öyle gelmeli
Benlikten sıyrılmak gerek
Herkes kendi kadarınca
Ya karınca kararınca
Yolun başına varınca
Kitaba sarılmak gerek
Herkes Yunus Olamaz ki
Bu makamı bulamaz ki
Bulsa bile kalamaz ki
Bu candan ayrılmak gerek
Zikir,fikir,şükür eyle
Her fırsatta Hakkı söyle
Ne temenni ne de böyle
Bu yolda yorulmak gerek
Mikdat der ki uyanmalı
Yanlız Hakka dayanmalı
Dini kolay sanmamalı
Yoğrulup karılmak gerek
Mikdat Bal
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Herkes sever
Herkes sever, ancak bilmez muhabbet, sevmek nedir
Ancak bilmez herkes bunu, o kalpte bir ukdedir
Muhabbet, o kalpte olur, sanma ki yer göktedir
Sevmek nedir, bir ukdedir, yer göktedir muhabbet
Sevgi denen yüce duygu, güzelim bir diyardır
Yüce duygu gönlü sarar, nazlanır, o bir yârdır
Güzelim,nazlanır seven, üzgün ya bahtiyardır
Bir diyardır, o bir yârdır, bahtiyardır muhabbet
Anlamadım esrarını, çünkü o bir alemdir
Esrarını çözemedim, hem zevktir hem elemdir
Çünkü o hem zevktir, hemde, acılı meşgalemdir
Bir alemdir, hem elemdir, meşgalemdir muhabbet
Sen her hangi. bir nesneyi, sevmeye kastın olur
Bir nesneyi, bir insanı farketmez, dostun olur
Sevmeye farketmez neyse,her şeyden üstün olur
Kastın olur, dostun olur, üstün olur muhabbet
Sevgi asla hile bilmez, insanda ruhtur, özdür
Hile bilmez, kusur bilmez., kamildir, tatlı sözdür
İnsanda kamildir şaşı, sevgide elâ gözdür
Ruhtur özdür, tatlı sözdür, ela gözdür muhabbet
Mikdat der ki: her insanın sevgisi birindedir
Her insanın sevdiği var, en âlâ yerindedir
Sevgisi.en âlâ histir kalptedir, derindedir
Birindedir, yerindedir, derindedir muhabbet
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Herkes yazar
Herkes yazar diye ben de yazayım
Onun için kağıt kalem alayım
Hele yazanlardan bir kez sorayım
Yazan yazdığını tatbik eder mi?
Önce kendimize düzen verelim
Tatlı bir uslupla söze girelim
Düşünelim ondan sonra yerelim
Yerdiğimiz kimse bizden beter mi?
Kalp kırmayın sakın yoktur faydası
Çünkü yok yapacak onun ustası
Herkesin elbette vardır hatası
Hatalı kul başkasına güler mi?
Mikdat Bal oğluyum yazdım nafile
Demek ki yürümez gemi laf ile
Belki kurtuluruz umum af ile
Yoksa cezamız böyle biter mi?
Mikdat Bal
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Herkese, sevimli yâr olursun sen
Bir olmak, gür olmak, hür olmak demek
Er olmak, yâr olmak, var olmak demek
Zor olmak, şer olmak, kör olmak demek
Zor olma, şer olma, var olursun sen
Herkese, sevimli yâr olursun sen
Yer varsa varsın sen, yer yoksa, yoksun
Kâr varsa varsın sen, kâr yoksa, yoksun
Var varsa varsın sen, yok varsa, yoksun
İşi bul, aşı bul, var olursun sen
O zaman sevimli yâr olursun sen
Fert isen, mert isen severler seni
Dert isen, sert isen, söverler seni
Kurt isen, lord isen överler seni
Lord ol, mert ol, kurt ol, var olursun sen
Herkese sevimli yâr olursun sen
Mikdat Bal
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Herşeyde bir hayır var!
Ülkelerin birinde bir kıral yaşıyordu
En sevdiği dostunu yanında taşıyordu
Dostunda bir huy vardı, hoştu bundan dolayı
Hayıra yoruyordu, her gördüğü olayı
İyi kötü farketmez diyeceği söz hazır
'Bunda da bir hayir var! ' şaşardı paşa, vezir
Bir gün kral dostuyla avlanmaya gitmişti
Kral avı görünce hemen ateş etmişti
Kazara parmağını yaralayıp koparmış
Dostunun huyu belli, o hep öyle yaparmış
Dedi “bunda hayır var” kral sırt üstü yattı
O kadar öfkelendi onu zindana attı
Bunda hayır var deyip, zindana doğru gitti
Zavallı arkadaşı bir yılı orda bitti
O gün kral av için bir ormana girmişti
İnsan yiyen yamyamlar onları çevirmişti
Hepsini bağlıyarak alıp da götürdüler
Ateşleri yakarak yemeye oturdular
Kralın parmağı yok diye sakat sayıldı
Sakat yemek onlarda iyi bir şey değildi
Dinleri böyle imiş onu salıverdiler
Bu yamyamlar böyleymiş yalnız sağlam yerdiler
Bunun için krala hadi git demişlerdi
Geri kalan kim varsa pişirip yemişlerdi
Kral dostuna varıp ondan özür diledi
“Bunda da bir hayır var” dostu yine söyledi
Kral der bir yıl hapis, neresi hayır bunun?
Hayretler içindedir, fikrini sorar onun
Der hapiste olmasam seninle olacaktım
Diğer dostların gibi belâmı bulacaktım
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hesabımda yok idi
Nerden çıktı karşıma ben de anlayamadım
Hesabımda yok idi, gördüm görmez olaydım
Üzerime gelmişti kaçıp yanlayamadım
Yolun tam ortasında, durdum durmaz olaydım
Hiddetli bir şekilde yoldan çekil diyordu
Aslında yol genişti herkese yetiyordu
Selam verdi o kadar, geçip de gidiyordu
Adını soyadını sordum sormaz olaydım
Bir meltem gibi esti tatlı tatlı, serince
O anda yüreğime bir sıcaklık girince
Hele de güler yüzle bana cevap verince
Durup durup hayaller kurdum kurmaz olaydım
Niyetimde yok iken yandı içim tutuştu
Zemheri ortasında cemre toprağa düştü
Uyumuyordum ama, bu gördüklerim düş’tü
O anı bir rüyaya yordum yormaz olaydım
Mikdat Bal
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Hırsızlar..
İlaç paranı çalar, ölüme mahküm eder
Taş yürekli katiller, kahrolası mikroplar
Mahlükatın adisi canavardan da beter
Taş yürekli katiller, kahrolası mikroplar
Ceplerine indirir milletten gelen bahşi
Kelli felli efendi, dış görünüşü yahşi
Köpeklerin hakkını yiyecek kadar vahşi
Taş yürekli katiller, kahrolası mikroplar
Çaldığını bilirdik mamasını bebeğin
Şimdi de çalıp yedi kemiğini köpeğin
Tüh olsun suratına anlayışsız dibeğin
Taş yürekli katiller, kahrolası mikroplar
Mikdat Bal
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Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar--S.E.T.'in 'Beni Seç' şiirine nazıre
Ne sevgi ne de tercih bu işlerde aranmaz
Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar
Sevgili gitmedikçe sevgiliye yaranmaz
Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar
Hep sen vardın gönlümde halâ da oradasın
Öyle bir kök saldın ki en derin yaradasın
Başkaları çok uzak her zaman aradasın
Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar
Aldattıysam aldattım ben sadece kendimi
Benim gibi dünyada hiç kimseler yandı mı?
Nasıl uydum şeytana, nasıl bozdum andımı
Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar
Mikdat Bal
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Hitlerun torunları (yerelşive)
Evleri yakayurler
Hep eğri bakayurler
Her yerden çıkayurler
Kesuluyur yolumuz
Hitlerun torunları
Dünyanun sorunları
Kurdiler furunlari
Ne olacak halumuz
Her köşeden öterler
Türklere “Raus” derler
Benzin atup giderler
Talan olur malumuz
Ürerler marşumuza
Girmezler çarşumuza
Çıksaler karşumuza
Bağli kalmaz kolumuz
Bakanlar avuturler
Bizleri uyuturler
Her şeyi unuturler
Gömülünce ölümuz
Mikdat Bal
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Hocam
Kapattın gözünü açtın ağzını
Dediğini kendin duydun mu hocam
Dehşetle dinledim bütün va’zını
Bu dediklerine uydun mu hocam?
Kürsüde oturdun, kasılıp durdun
Nefsine zulmetmiş birini gördün
Bütün suçlarını yüzüne vurdun
Taşı gediğine koydun mu hocam?
Zavallı gafletten asi kul oldu
İş sana kalmışsa yandı kül oldu
Gösterdiğin hedef çıkmaz yol oldu
Milleti imandan soydun mu hocam?
Halimiz çok bozuk feci söyledin
Kolayı terkettin, güç’ü söyledin
Ateşle korkuttun, acı söyledin
Kendini kurtulmuş saydın mı hocam?
Bir çoğu pişmandır akıyor yaşı.
Diyorsun çoğunun haramdır aşı
Sallayarak beşi aldın maaşı
Söyle helalinden doydun mu hocam?
Uyarmak değil mi senin vazifen?
Parayla ölüye biçersin kefen
Her yaptığın işte vardır tarifen
Bedava bir nikah kıydın mı hocam?
Mikdat der geniştir Hakkın rahmeti
Affeder herkesi var merhameti
Bu yolda ettin mi, cahtı zahmeti
Bu dini hakkıyla yaydın mı hocam?
Mikdat Bal
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Hocamız
Hocamız
Bir bayramdı tanışmamız sizinle
Bayram oldu sair günler hocamız
Bu gün veda diyeceğiz hüzünle
Tek hatıra kalan dünler hocamız
Çok çalıştın az dinlendin az yattın
İçimizden biri oldun, haz kattın
Derdimizi dert edindin söz attın
Herkes sizi anlar dinler hocamız
Haleflerin seni örnek alacak
Sen gidersin eserlerin kalacak
Yaptıkların bize ışık olacak
Artık belli oldu yönler hocamız
Nasip oldu dostluğuna erdik biz
Gerekince hep el ele verdik biz
Yaptığınız hizmetleri gördük biz
Size minnet duyar binler hocamız
Sana kadar kalkmış gelmiş bakanlar
Ayağına olmuş çelme takanlar
Elbet oldu yüreğini yakanlar
Hizmetini zalim önler hocamız
Senin için hüzündeyiz unutma
Emrindeyiz, sözündeyiz unutma
Yanındayız izindeyiz unutma
Sana feda olsun canlar hocamız
Mikdat Bal
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Hollanda'da bir köpek
Hollanda’da bir dinsiz İslâm’a dil uzattı
Başımızı belâ’ya sokmaya ramak kaldı
Bu günlerde bu densiz Kur’ana el uzattı
Aramızda bir savaş çıkmaya ramak kaldı
Öyle beyanlar verir kanlarımız kuruyor
Hukümet bu köpeği gece gündüz koruyor
Yine de rahat durmaz hep havlayıp duruyor
O kuduzun pis kanı akmaya ramak kaldı
Protesto ediyoruz sözümüz anlanmıyor
Olaylar büyüyecek ne yazık önlenmiyor
Gençler isyan ediyor sözümüz dinlenmiyor
Gençler bu kefereyi yakmaya ramak kaldı
Ayrımcılık bir yana dinimize saldırır
İçimize kin, nefret intikamı doldurur
Çıkar bir delikanlı bu pisliği öldürür
Milleti birbirine takmaya ramak kaldı
Hukümeti uyansa bastırılsa bu köpek
İçi zehir zemberek kusturulsa bu köpek
Olaylar büyümeden susturulsa bu köpek
Sokaklar barut gibi kokmaya ramak kaldı
Yürüyüşler olsada bunlar neyi halletti
Saldılar üstümüze bu mikropik illeti
Aradığı gebermek bu sayede milleti
Bizi suçluymuş gibi bakmaya ramak kaldı
Mikdat Bal
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Hollandadan Haberler (Makam için bizi satanlar çıktı)
Söz eder zavallı, hangi baskıdan
Zor muydu ismini alsa askıdan
Birlik beraberik vardı eskiden
Makam için bizi satanlar çıktı
Yutulmaz bir yalan öne sürüldü
Yalanın üstüne bina kuruldu
Hollandada Türkler Türkle vuruldu
Türkün ecdadına çatanlar çıktı
Gönüllerde öldü, gömdük mevtayı
Köpeklere attık böyle vefayı
Bayrağa millete, olan sevdayı
Bir anda kenara atanlar çıktı
Anlamadım kanı neye çekmiş ki
Neden yalancıya sahip çıkmış ki
Bizim gönlümüzü öyle yıkmış ki
Ermeni soyunu tutanlar çıktı
Türk’ü sevip tutan vardır çok şükür
Şanlı Tarihini, Türk gibi okur
Hollanda çıkılmaz çamur ve çukur
Böyle bir çamura batanlar çıktı
Mikdatî, der batsın, yatsın çamurda
Tanıyın döneği, dönerse yurda
İşte böyle olmuş, haberler burda
Yat denilen yere yatanlar çıktı
Mikdat Bal
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HOLLANDA-TÜRKİYE HATTI..Ozan Mikdati- Osman Şahin
Dîne uygun olarak Ramazandan ne kalmış!
Eski Ramazanları arıyoruz kardeşim.
Vaktimizi din değil, iftira yalan almış
Kalbimizi zorlayıp yoruyoruz kardeşim……..Ozan Mikdatî
Ramazandan bayramdan dinden kalmadı eser
Kendi dindaşımızı tarıyoruz kardeşim
Bu ne hırstır yarabbim kardeş kardeşi keser
Küfürü ve kafiri koruyoruz kardeşim..................Osman Şahin
İbadetlerin kat, kat sevap alacağından,
Eliyle gönderenler gidip bulacağından
Tövbenin bu mevsimde makbul olacağından
Allahın huzuruna varıyoruz kardeşim……..Ozan Mikdatî
Bozuldu dinin aslı öldü Asımın nesli
Ruhbanlar içimizde va'zeder sesli sesli
Halk cahil hoca şeytan göz yaşlı kafa fesli
Emdiler kanımızı kuruyoruz kardeşim......Osman Şahin
Televizyonlar bol, bol iftar menüsü sunar
Çevremizde insanlar açlık derdinden bunar
Münafıklar boş durmaz müslümanları kınar
Gönülleri hoyratça kırıyoruz kardeşim……..Ozan Mikdatî
Menkibeyle hurafe geçti dinin yerine
Bu yüzden müslümanlar girdi biribirine
Sattı kendini mü'min paraya el kirine
Ehl-i salip önünde eriyoruz kardeşim.....Osman Şahin
Eğlence akşamları her türlü yarışmalar
Densizlik artık moda her şeye karışmalar
Kamera şakasıymış, hayasız kırışmalar
İnananlara kumpas kuruyoruz kardeşim……..Ozan Mikdatî
Kur'an der ki ilk emrim öğren oku Müslüman
İlimde ve ahlakta iste çok'u Müslüman
Batıl ile cihad et savun hakkı Müslüman
Neden yanlış yerlerde duruyoruz kardeşim....Osman Şahin
Kısır tartışmaların içerisine düştük
İftira, dedikodu yalan peşinden koştuk
Gazap inmek üzere haddimizi çok aştık
Etrafta örnekleri görüyoruz kardeşim……..Ozan Mikdatî
Sevgi dinidir Kur'an İslam barış demektir
Beşli haçlı çeteye dimdik duruş demektir
Ehl-i salibe karşı müthiş yarış demektir
Şükür işin farkına varıyoruz kardeşim........Osman Şahin
Allah katında tek din İslam’dır diyor kitap
Hayvanlara inmemiş peki kime bu hitap
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Bu konuda cehalet yol almış etap, etap
Cahillerden fetvayı soruyoruz kardeşim……..Ozan Mikdatî
Osman der ki Üstadım dert görmesin o eller
Ümmede hem de bana dua etsin o diller
Muradına ermesin yamuklar paraleller
Biiznillah finale yürüyoruz kardeşim...........Osman Şahin
Mikdatî der ki Allah af ve mağfiret eder
Allaha dayananda ne gam kalır ne keder
İnandım diyen kişi dosdoğru yoldan gider
Peygamberin izini sürüyoruz kardeşim……..Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Hollanda-TÜRKİYE HATTINDA 16.CI DÜET..
HOLLANDA-TÜRKİYE HATTINDA 16.CI DÜET..
....................................Ozan MİKDADİ-Osman ŞAHİN..
AZALDI NE YAZIK Kİ....
Ne idik de ne olduk nice nimete erdik
Ya Rabbi şükür diyen azaldı ne yazık ki!
Turşuyu gün gelirdi içyağı ile yerdik
Şimdi beğenip yiyen azaldı ne yazık ki! …….Ozan Mikdadî
Eskiden sofradaki zeytinleri sayardık
Nimete saygı duyan azaldı ne yazık ki
Açtık, açıktık ama yine de haz duyardık
Şimdi demode giyen azaldı ne yazık ki! .....Osman ŞAHİN
Tıka basa yiyerek yatağa yatıyorlar
Tadı tuzu yüzünden hanıma çatıyorlar
Artan ekmekleri de hep çöpe atıyorlar
Şimdi kenara koyan azaldı ne yazık ki! …….Ozan Mikdadî
Şimdiki nesil seri çabuk atar tepesi
Mıhlamayı ne bilsin çikolata bebesi
Elinde İphonesi, diz üstünde tapesi
Töreye örfe uyan azaldı ne yazık ki! .....Osman ŞAHİN
Yoksulluk vardı ancak herkes mutlu yaşardı
Biri bir derde düşse komşuları koşardı
Böcekli peynirimiz bizim için kaşardı
Şimdi de azdan doyan azaldı ne yazık ki! …….Ozan Mikdadî
Kur'ansızlaşan insan, perişan hem de mutsuz
Manevi bunalımda, tatminsiz ve umutsuz
İstekler ve arzular doyumsuz ve limitsiz
Büyüklerini sayan azaldı ne yazık ki! .....Osman ŞAHİN
Komşular kavgasızdı hep hoştu araları
Ortaktı otlakları, ortaktı meraları
Şimdilerde birini yok ise paraları
Adam yerine koyan azaldı ne yazık ki! …….Ozan Mikdadî
Çağın en büyük derdi bencillik denen belâ
Halbuki farz kılındı zekât her zengin kula
Kendi refah içinde komşu muhtaç bir pula
Onun sesini duyan azaldı ne yazık ki! .....Osman ŞAHİN
Ne yazık ki yozlaştık uzaklaşınca dinden
Öyle bir hâl almışız hepten kopmuşuz dünden
Yarınlara koşarken sorumluyuz bu günden
Gaflet çok derin, ayan azaldı ne yazık ki! …….Ozan Mikdadî
Günah insanlar için, günahta ısrar hata!
Oysa gerçeği görse, erişecek rahata
Şeytan esir almışsa, devam eder daha da!
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Tövbe edip de çayan azaldı ne yazık ki! .....Osman ŞAHİN
Der Mikdadi eskiyi unutup salamazsın
Şimdi ki nesillerden mutluluk alamazsın
Her aradığın zaman yanında bulamazsın
Faydalı ilmi yayan azaldı ne yazık ki! …….Ozan Mikdadî
Osman der bu alemde kendini bir şey sanan
Servet şehvet şan için aşkla tutuşup yanan
Gidici bir misafir olduğuna inanan
Genç yaşlı bay ve bayan azaldı ne yazık ki! .....Osman ŞAHİN
Mikdat Bal
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Hollandaya gitti benden çok önce
Hollandaya gitti benden çok önce
Keşke gitmeseydi babam diyorum
Mutlu sanırsınız beni görünce
Abanın altında sopam diyorum
Hollanda hakkında hayale daldım
Kimseye sormadan pasaport aldım
Babam talep etti yanına geldim
O gündür bu gündür obam diyorum
Kalmadı mutluluk eski hal nerde
Dizi dizi dertler vuslata perde
Uğraştım didindim olduğum yerde
Boşa gitti bütün çabam diyorum
Boynumu bükerim sızlar dururm
Aklımdan çıkmıyor, özler dururum
Hep onu sorarım izler dururum
Ocağım, tandırım, sobam diyorum
Otuz yıldır hâlâ yabancı derler
Beni hasta etti bunca kederler
Aklımda memleket, gezdiğim yerler
Hilâlim, yıldızım Tubam diyorum
Mikdat Bal
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Horoz
Saatimiz sendin horoz
Ne de çoktu fendin horoz
Bilir misin kendin horoz
Ne çöplükler eştiğini
Yanık yanık öter idin
Mahalleye yeter idin
İş bitince biter idin
Bilir misin pitşiğini
Muhtar bir gün köye gelip
Müezzine haber salıp
Bu görevi senden alıp
Minareden düştüğünü
Şimdi yalnız sevişirsin
İş bitince sıvışırsın
Kavga edip dövüşürsün
Bir bileydin taştığını
Kavgaya son verdiğinde
Son hedefe erdiğinde
Bir kazana girdiğinde
Bilebilsen şiştiğini
Denizli'den özel horoz!
Atma bize gazel horoz
Bilirmisin güzel horoz
Yaramızı deştiğini
Mikdat Bal
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Hoş selamın ulaştı Sevinc Kavuk'un yorumuna cevaptir
Hoş selamın ulaştı, aleykum selam sana
Şair değil demedim ne sana ne de ona
Okuyup anlamadan, bir sitem yazdın bana
Derim ki her yazanın yazdığı şiir değil
Herkes şaiir doğmaz ki her insan mahir değil
İlhamsız yazılmıyor şiir ilham işidir
Okuluna gidip de öğrenen kaç kişidir?
Ya hasrettir yazdıran ya da aşk ateşidir
Şiir sanatta değil ilhamdır sihir değil
Herkes bir şeyler yazar, velakin mahir değil
Bu kadar tafsılata gerek var mıydı bilmem
Yine de sözümdeyim yazdıklarımı silmem
Herkese el tutarım, kimseleri de çelmem
Yazdıklarım geneldir kimseye kahır değil
Herkes bir şeyler yazar, velakin mahir değil
Herkes kendine göre, yazar ona sözüm yok
Şiir derse şiirdir, onun olsun gözüm yok
Gerçek anlatılırken üzülmeye luzüm yok
Yazarlar çeşit çeşit herbiri şair değil
Herkes bir şeyler yazar, velakin mahir değil
Kimsenin tekelinde değildir herkes yazar
Kimi sayfalar yazar kimi de azar azar
Kimisi mutevazi kimi göklerde gezer
Dünyaya göz atmalı her taraf şehir değil
Herkes bir şeyler yazar, velakin mahir değil
Mikdatîyim yazdığım şiirdir sanılmasın
Didaktik bir şey yazdım okuyan yanılmasın
Yazmaya devam edin, sözüme kanılmasın
Ağlarım ara sıra gözlerim nehir değil
Herkes bir şeyler yazar, velakin mahir değil
Mikdat Bal
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Hoşça kalın can dostlarım
Gözlerimi yumuyorum
Ben baltamı gömüyorum
Affınızı umuyorum
Hoşça kalın can dostlarım
Yazdık çizdik dedik güldük
Kâh sevindik, kâh saç yolduk
Dostluk kurduk kardeş olduk
Hoşça kalın can dostlarım
Her dem kalem tuttu elim
Sundum size dilim dilim
Hiç susmadı gönül dilim
Hoşça kalın can dostlarım
Kestiremem geleceği
Kimin nerde öleceği
Bu Allah’ın bileceği
Hoşça kalın can dostlarım
Bağışlayın varsa suçum
Veballere yetmez gücüm
Hakka temiz olsun göçüm
Hoşça kalın can dostlarım
Der Mikdatî, nidam olsun
Gelemezsem vedam olsun
Bu can size fedam olsun
Hoşça kalın can dostlarım
Mikdat Bal
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Hoşça Kalınız Allah'a ısmarladık
Bu gün bir yıl oldu bu sitedeyim
Dostlar gidiyorum, hoşça kalınız
Altı ay boyunca Türkiyedeyim
Dostlar gidiyorum hoşça kalınız
Şimdilik bu kadar dönerim yine
Size ulaşmayı denerim yine
Bundan gayri yanar sönerim yine
Dostlar gidiyorum hoşça kalınız
Hastayım dostlarım düştüm bir derde
Şifa arıyorum, bulurum nerde
İnternet bulunmaz gittiğim yerde
Dostlar gidiyorum hoşça kalınız
Bu ayın sonunda yolcuyum gayri
Şiirsiz dünyanın olur mu hayrı
Ben nasıl yaşarım dostlardan ayrı
Dostlar gidiyorum hoşça kalınız
Hakkınızı halal eyleyin bana
Kendim halal ettim hem kana kana
Selam sevgi saygı her dost her cana
Dostlar gidiyorum hoşça kalınız
Mikdatî’yim geldim geçtim buradan
Kavuştursun beni size, Yaratan
Sizleri ararım ben Çaykara’dan
Dostlar gidiyorum, hoşça kalınız
Mikdat Bal
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Hoşçakal demek
Ayrılmak kolay değil hele veda eylemek
Sevenin sevdiğine zordur hoşçakal demek
Sevenlerin diline yakışır mı söylemek
Sevenin sevdiğine hordur hoşçakal demek
Her şey birden bitmez ki yaşarken sizli bizli
Unutmak zor ayrılmak değil o kadar hızlı
Gitmesi icap etse gider gizliden gizli
Sevene sevdiğine ardır hoşçakal demek
Ne zaman ne mekandır, gönüldür sevda yeri
Hoşça kal demiyenler, mutlaka döner geri
Herkes beceremez ki değil sözünün eri
Sevene koca dünya dardır hoşçakal demek
Gidiyorum diyemez yutkunur hitabında
Yerin dibine girer, yok olur icabında
Hoşça kal demek yazmaz sevenin kitabında
Ancak ölüm anında vardır hoşçakal demek
Mikdat Bal
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Hoşgeldin diyemem hakaret ettin
Hoşgeldin diyemem hakaret ettin
Geldiğiniz gibi gider misiniz?
Vatikanda buna cesaret ettin
Bir de Türkiyede öter misiniz?
Dünya şahit oldu senin kinine
Kızgınım, üzgünüm nefret yönüne
Dilini sarkmıştın İslâm dinine
Şimdi siz ruhanî Peter misiniz?
Yazık seni yazık adam sayana
Ama sözüm olmaz yoldan kayana
Taaccüb ederim bir de diyene
Bizim için dua eder misiniz!
İslâm terör dense bunu kim anlar
Milyon milyon ölür bizim insanlar
Allah’ın kulları değil mi onlar
İnsanlık namına heder misiniz?
Sen kendine göre bir hava çaldın
Nefreti celbettin kendin alçaldın
Karıştırdın bizi fitneyi saldın
Bir belamısınız keder misiniz?
Ey kara cübbeli bize neyledin
Ortaçağdan kalma bir söz söyledin
Özür dilemedin bir gaf eyledin
Hala aynı fikri güder misiniz?
Mikdat Bal
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Hoşgörülü birisin
Seni unutanların halini soruyorsan
Hoşgörülü birisin seviyorsun demektir
Her olumsuz bir halde güzellik arıyorsan
Hoşgörülü birisin seviyorsun demektir
İnsanı seviyorsan ırk renk ayırt etmeden
Nasıhat ediyorsan aşırıya gitmeden
Müsammaha edersen tahammulün bitmeden
Hoşgörülü birisin seviyorsun demektir
Fazla önem vermeden kaşa kirpiğe göze
Bakmayıp kıyafete ne kumaşa ne beze
Sımsıcak duygularla bal katarsan her söze
Hoşgörülü birisin seviyorsun demektir
Kendini feda edip dostlar için yaşarsan
Akrabaya komşuya sen yardıma koşarsan
Herkesi kucaklayıp benliğini aşarsan
Hoşgörülü birisin seviyorsun demektir
Mikdati der sevgi bu bu yolu bulmuş isen
Halkı Halik yarattı bunu da bilmiş isen
İşte bundan ötürü sevgiyle dolmuş isen
Hoşgörülü birisin seviyorsun demektir
Mikdat Bal
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Hoşgörün bitince
Tarifsiz bir kuşku kaplar içini
Rahatın bozulur uykun da kalmaz
Hissetmezsin asla gönül acını
Nefretin çözülür duygun da kalmaz
Gerçekleri görmek artık zor olur
Taştan kalp çalışmaz, gözler kör olur
Sana herşey çirkin her şey hor olur
Herkese kızılır saygın da kalmaz
Ne sırdaşın kalır ne de yoldaşın
Senden uzak durur dostun, gardaşın
Saldırgan davrınla çakılın, taşın
Etrafa yazılır yaygın da kalmaz
Önüne geleni bozarsın ama
Söylersin sayarsın kızarsın ama
Bir şeyler karalar yazarsın ama
Boş şeyler düzülür öykün de kalmaz
Sevgiden nasipsiz yazdığın nesir
Uslanmaz nefsine olursun esir
Kimse sana daha edemez tesir
Dostların üzülür kaygın da kalmaz
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hoşt seni itoğlu it!
Köpeklerin ürmesi dumana zarar vermez
Ürüşünle kalasın, hoşt seni itoğlu it!
İtoğluna it demek imana zarar vermez
Hemcinsine dalasın, hoşt seni itoğlu it!
Bu mübarek günlerde yazarsın sağda solda
Simsarlık ediyorsun şeytana giden yolda
Nasıhat mi edersin önce sen adam ol da
Önce adam olasın, hoşt seni itoğlu it!
Taptığına ben tapmam, senin dinin sanadır
Yolculuğun ebedi cehennemden yanadır
Uyan cahil İsevi ürüşün pek fenadır
Doğru yolu bulasın hoşt seni itoğlu it!
Mikdat Bal
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Hrant Dink’e yapılan menfur sardırı
Yine karanlık bir el kan döktürdü, kan döktü
Ülkeme saldırıydı bunlarda vicdan yoktu
Lânet olsun teröre, bu son olay bir şoktu
Türk’ün istikrarına sıkılmış bu kurşunlar
Yeter bitsin bu vahşet bıkılmış bu kurşunlar
Kanlı karanlık eller, mutlaka kırılacak
Böyle kalır sanmayın hesabı sorulacak
Terör, ateş kan barut nereye varılacak?
Türk’ün istikrarına sıkılmış bu kurşunlar
Yeter bitsin bu vahşet bıkılmış bu kurşunlar
Çekin o pis elleri, ha bire kanıyoruz
Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyoruz
Bize saldıranları lânetle anıyoruz
Türk’ün istikrarına sıkılmış bu kurşunlar
Yeter bitsin bu vahşet bıkılmış bu kurşunlar
Hyrant Dink’in şahsında Türkiye şişlenmiştir
Haince ve sinsice, kasıtlı işlenmiştir
Bu olayla birlikte, yarar mı düşlenmiştir
Türk’ün istikrarına sıkılmış bu kurşunlar
Yeter bitsin bu vahşet bıkılmış bu kurşunlar
Utanç verici olay yaptıranlar utansın!
Gençlere silah verip saptıranlar utansın!
Ruhunu pis emele kaptıranlar utansın!
Türk’ün istikrarına sıkılmış bu kurşunlar
Yeter bitsin bu vahşet bıkılmış bu kurşunlar
Bütün dünya bilsin ki Türkiye bunu aşar
Müstehakını bulur hainler buna şaşar
Dış güçler, iç düşmanlar artık sabrımız taşar
Türk’ün istikrarına sıkılmış bu kurşunlar
Yeter bitsin bu vahşet bıkılmış bu kurşunlar
Üzüntümüz büyüktür, düşmanlar çeker halay
Türk milletini sarstı, utanç verici olay
Ne söylense az gelir izahı değil kolay
Türk’ün istikrarına sıkılmış bu kurşunlar
Yeter bitsin bu vahşet bıkılmış bu kurşunlar
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hudutsuz özgürlük
Zulum, zalim varsa karşı çıkmalı
Pirincin taşını ayıklamalı
Bir kötülük varsa onu yıkmalı
Medeniyet bunu gerektiriyor
Hak aramak demek, hakaret değil
Bağırıp çağırmak maharet değil
Yasalar konmuşsa,esaret değil
Vatandaşlık bunu gerektiriyor
Hudutsuz özgürlük nerde, gösterin
Anlamı ne,elinde ki posterin
Eğer Türksen Türk olmalı liderin
Yurtseverlik bunu gerektiriyor
Hak ararken ilim olsun yolumuz
Bir olmalı sağımızla solumuz
Bir olursak bükülür mü kolumuz
Beraberberlik bunu gerektiriyor
Vatan bizim,hata bizim, suç bizim
İşçi bizim,fakir bizim, aç bizim
Sokaklarda birleşmemiz güç bizim
Sağduyumuz bunu gerektiriyor
Bal der ben de bir Türk vatandaşıyım
Her türlü haksızlıklara karşıyım
Haklıların türküsüyüm, marşıyım
Şairliğim bunu gerektiriyor
Mikdat Bal
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Huvel baki yazılır bir gün mezar taşına!
Her dakka her saniye akıp gider hayatım
Sırt dönerim faniye elli dörte dayadım
Ebedi pişmaniye, bitti taze bayatım
Geçti ömrün baharı, geldim kara kışına
Huvel baki yazılır bir gün mezar taşına!
Bu gün yarın diyerek yanlış oldu kararım
Kendi nefsime bile olmadı bir yararım
Telafi olmaz artık, ebedidir zararım
Uyanmaz insanoğlu neler gelir başına
Huvel baki yazılır bir gün mezar taşına!
Aracılar kullanıp hükmederdim burada
Ne ettiysem olmadı eremedim murada
Artık yolculuk vakti, varacağım sırat’a
Ammellerim gider mi acep Hak’kın hoşuna
Huvel baki yazılır bir gün mezar taşına!
Geçici bir zamanda rahatlık sürebildim
Torpilim vardı benim işe de girebildim
Dünyada rüşvet ile işimi görebildim
Mahşerde zebaniler bakmaz gözü yaşına
Huvel baki yazılır bir gün mezar taşına!
Gençlik sıhhat var iken dolaşırdım çalımla
Gururlandım fuzuli, evladımla malımla
Şimdi ellerim bağlı gidiyorum salımla
Nasıl da harcamışım koca ömrü boşuna
Huvel baki yazılır bir gün mezar taşına!
Ah Mikdatî gör şimdi, bir zaman ağa beydim
Yükseklerde gezerken şimdi yerlere değdim
Elimden ne gelir ki ecele boyun eğdim
Kafes bile dar geldi azgın ömür kuşuna
Huvel baki yazılır bir gün mezar taşına!
Mikdat Bal
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Huzur aradım durdum
Dünyayı dolaştım araştırarak
Töresinde huzur aradım durdum
Dağları taşları karıştırarak
Karesinde huzur aradım durdum
Aldığım yaralar bir bir sarıldı
Başımı ağırttı bunca gürültü
Ağladım inledim taşlar yarıldı
Paresinde huzur aradım durdum
Boş değilmiş nidam, içten yanıştı
Herkes mecnun dedi beni konuştu
Çağlayan göz yaşım sele dönüştü
Deresinde huzur aradım durdum
Bahtım kara dedim kendimi saldım
Gerçeği unutup hayale daldım
İlaca sarıldım uyuşup kaldım
Çaresinde huzur aradım durdum
Huzur gönüldeymiş aradım boşa
Yazık bu güne dek döktüğüm yaşa
Yaşadığım ömrü bir baştan başa
Süresinde huzur aradım durdum
Mikdat Bal
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Hürmüz'den cevap gelmiş
On yedi yaştan beri bir koca arıyorum
Bunun için her türlü erkeğe varıyorum
Ne diyorsun her yerde döşek mi seriyorum?
Senden koca mı olur hiç sana varır mıyım?
Senin gibi ayyaşa durup yalvarır mıyım?
Bozar bazı olaylar insanın dokusunu
Aradım bulamadım tenimin yakısını
Atamadım sarhoşun üstümden kokusunu
Senden koca mı olur hiç sana varır mıyım?
Senin gibi ayyaşa durup yalvarır mıyım?
Vefasız erkeklerden kaçıyorum sürekli
Toz duman kaldırmışsam bazen bu da gerekli
Birazcık empati yap olma katı yürekli
Senden koca mı olur hiç sana varır mıyım?
Senin gibi ayyaşa durup yalvarır mıyım?
Sen yüzüme kendince vuruyorsun hatamı
Hem savcı hem de hakim kestin bana idamı
Bulamadım vicdanlı imanlı bir adamı
Senden koca mı olur hiç sana varır mıyım?
Senin gibi ayyaşa durup yalvarır mıyım?
Mikdat Bal
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Hüseyin gümüş'ün geceler şiirine nazire
Zifiri karanlık sona erecek
Sanmam ki bu zulüm böyle sürecek
Karanlık beyinler bile görecek
Güneşe vuslatı arar geceler
Özgürlüğün olsun bir taşa yaslan
Keskin bir kılıçsın, caiz mi paslan
Ayakta uyuruz, yatakta aslan
Mali hülya ile sarar geceler
Gündüzden seyredip güzel kırları
Fırsat bulup göremeyiz kirleri
Geceleri çözer iken sırları
Gündüzün nerede sorar geceler
Zalimler aynıdır, dün kü, bu gün kü
Mazlumu savunan terketmiş çengi
Herkes kafa yorar insanız çünkü
Bizi saat gibi kurar geceler
Mikdat der üzgünüm, kederim yüce
Benim soydaşlarım halleri nice
Gündüzden uyursak, böyle her gece
Uyku heba olur, zarar geceler
Mikdat Bal
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Hüseyin Kara (Akrostis)
Haykırır derdini şiirlerinde
Üzülüp sürekli ağlar gurbette
Sabahın nesimli seherlerinde
Elinde sazıyla çağlar gurbette
Yanık yüreğiyle maniler yakar
İki de bir kalkıp dışarı çkar
Nice hayallerle yollara bakar
Kahredip bavulun bağlar gurbette
Ah edip vah edip boynunu büker
Rezil bir çevrenin kahrını çeker
Arada sırada göz yaşın döker
…..Yaralı gönlünü dağlar gurbette
Mikdat Bal
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Hz. Adem A.S.
İnsanların atası Adem aleyhisselam
Kuran teyit ediyor, o bir İlahi kelam
Yüce Allah alemi, ol emriyle var etti
Sonra insanoğluna, yeryüzünü dâr etti
Allah meleklerine, dileğini duyurdu
Yeryüzünde halife kılacağım buyurdu
Kan döken birini mi? orda fesat çıkaran,
Ya Rab biz hamdederiz, böyle bildirir kur’an
Bilirim, bilmezsiniz, bunun hikmetlerini
Allah ilimle mümtaz, kılmış peygamberini
Ademe eş olarak, Havvayı yaratmıştı
İkisini mutluca cennetine katmıştı
Ademe buyurmuştu, cennette oturunuz
Eşinle yiyin için, şu ağaçta durunuz
O ağacın dışında yeyin ne dilerseniz
Nefsinize zulmeder, eğer ondan yerseniz
Hani biz meleklere Ademe secde edin
Buyurmuştuk, yanında iblis denen lanetin
Melekler secde etti iblis ise etmedi
Onun mümtaz oluşu hiç hoşuna gitmedi
Ondan üstünüm deyip, emre asi olmuştur
Kibirlendiği için, cennetten koğulmuştur
Bir hileyle Ademin yanına ulaşmıştı
Onların etrafında dört dönüp dolaşmıştı
İkisini kandırdı, o ağaçtan yemişler
Ayakları kaymıştı, artık hata etmişler
Allah onlara dedi, yeryüzüne ininiz
O dünyada yaşayın, düşmanca herbiriniz
Adem çok ağlamıştı, dünyayı tavaf etti
Ağlayıp, tövbe etti Allah onu affetti
Onu evlatlarına peygamber göndermişti
Ona on sahifelik bir de kitap vermişti
Bir ivayete göre ömrü bin yıl sürmüştür
Nice evlat ve torun, nice nesil görmüştür
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Hz. İbrahim
Bir gün Nemrud bir rüya, gördü ve çok ürkmüştü
Hayatında ilk sefer bu rüyayla korkmuştu
Bir rivayete göre, gördüğü rüya şöyle
Rüyasını sizlere anlatalım her şeyle
Gökyüzünde bir nurun, parladığını gördü
Güneş, ay ve yıldızlar, artık görünmüyordu
Bir rivayete göre, rüyasında bir kişi
Gelip tahttan kaldırdı, sona ermişti işi
Müneccimler rüyayi şöyle tabir ettiler
Yeni bir peygamber ve, din gelecek dediler
Tahtını temelinden yıkacak! bu peygamber
Ona göre tedbir al, düşünelim beraber
Nemrud bunun tedbiri bence şöyle olacak
Artık hiç kimse çocuk sâhibi olmayacak.
Hanımlardan mutlaka, uzakta durulacak
Doğan çocuk erkekse kafası vurulacak
Yüz bin mâsum bebeği öldürdüler hunharca
Bu zulüm devam etti, uzun zaman, yıllarca
Hazreti İbrahim'in annesi hâmileydi
Nemrutun yardakcısı Azeri le bileydi
Doğumu yaklaşınca, bir magaraya gitti
Hz. Ibrahim'e orada doğum etti
Doğduktan sonra onu mağarada emzirdi
Mağarayı kapatıp Azere haber verdi
Dedi ki çocuk zayıf doğdu, ve hemen öldü
Azeri kandırmıştı, güzel bir hile buldu
Bundan sonra gizlice magaraya gelirdi
Çocuğu emzirirdi yanlız kendi bilirdi
Yedi, ya on yedi yıl mağarada kalmıştır
Bu arada büyümüş, büyük adam olmuştur
Kur’anda bir çok ayet, İbrahimden bahseder
Yüce Allah hakkında ayetlerde şöyle der
İbrahim'e göklerin, yerin melekûtunu
Gösteriyorduk, o da tanıdı mabudunu
Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir
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Yıldız gördü, Rabbim bu, dedi bu olabilir
Yıldız batınca dedi, batanları ben sevmem
O bir gelir bir gider, gidenleri ben övmem
Ay'ı doğarken gördü, Rabbim budur söyledi
O da batınca buna hemen tövbe eyledi
Rabbim bana Hak yolu göstermezse elbette
Yoldan sapan kavimden olurum ta ebede
Güneşi doğarken de, görünce Rabbim budur
Dedi bu daha büyük, o hepsinden uludur
O da batinca, dedi, Ey milletim! ben sizin
Ortak, şirk kostuğunuz, ve batıl dininizin
Uzağım demiş idi, rüştüne ermiş idi
Aklı ile Allah’ı arayıp bulmuş idi
İbrahim ve onunla, birlikte olanlarda
Size güzel bir örnek vardır, işte bunlar da
Kur’anda zikrolunur, hayatı baştan başa
Kavmi putperest idi, tapardı puta taşa
Kimi Güneş'e, Ay'a, yıldızlara tapardı
Babalığı Azer’di o da putlar yapardı
Allah böyle bir kavimin, içinden onu seçti
O da putperestlerle mücadeleye geçti
Bu son derece azgın, müşrik, sapık bir halktı
Allah’ın emri ile, halkı irşata kalktı
Allah'ın varlığını, bildirmişti onlara
Dedi tapınmayınız taşlara betonlara
Atalarımızdan biz, böyle gördük dediler
Körü körüne taklit, şirkte ısrar ettiler
Şeklini veren onlar, elleriyle oymuşlar
Onlara çeşitli ad uydurmuşlar, koymuşlar
İbadeti, kulluğu onlara ederlerdi
Onları terkedersek çarpılırız derlerdi
Dedi hiç bir putunuz, faydası yok kendine
Nasıl inanırsınız, böyle batıl bir dine
Bunlar sene içinde, bir gün etmişler tâyin
O günde putlar için, düzenlenirdi ayin
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O günü bayram yapar, ibadet ederlerdi
Onlara secde eder, evlere giderlerdi
Hazreti İbrahim de, bir fırsat kolluyordu
Dinsizlerin şirkinden, rahatsız oluyordu
Böyle bir bayram günü, puthaneye girmişti
En büyük putu haric küçükleri kırmıştı
Baltayı büyük putun, boynuna asıverdi
Artık bu sapık halka, en büyük dersi verdi
Oradan uzaklaştı, beklemeye koyuldu
Putperestler şok oldu, haber çok tez duyuldu
Artık sanık İbrahim, buldular getirdiler
Hz. İbrahime, sen mi yaptın dediler?
Dedi ki baksanıza, şu büyük put yapmıştır
Kıskanmış çünkü herkes, küçüklere tapmıştır
İnanmazsanız sorun, size doğruyu desin
Suç aleti boynunda, onun yaptığı kesin
Onlar, putlar konuşmaz, sen onlara sor dersin!
İbrahim der dilsize, ibadet mi edersin? !
Hazreti İbrahim’i hapsettiler orada
Durumu bildirdiler, Nemrud’a bu arada
Hz. Ibrahim'in, yaptığını duyunca
Yanına çağırtmıştı kahinlere uyunca
Nemrud'a o zamanlar, herkes secde ederdi
İbrahim etmemişti, sadece selam verdi
' Nicin secde etmedin' diyerek Nemrud sordu
Hz. Ibrahim de ona şöyle diyordu
« Ben beni yaratan’ın gayrına secde etmem »
' Seni yaratan kim? ' der söyletmeden terketmem
« Benim Rabbim, dirilten ve öldüren Allah'dır »
Diyerek cevap verdi. Nemrudda bir tuhaftır
' ben de diriltirim' der zindandan iki kişi
Getirtti artık Nemrut demogajidir işi
Birini bağışlayıp, birini de öldürdü
Sözde can alıp vermiş İbrahim’i güldürdü
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« Benim Rabbim günesi doğudan getirir der
Sen de batı'dan getir gücün yeterse eğer »
Nemrud Şaşırıp, âciz kaldı boynunu büktü
Hazreti İbrahimin, cevabıçok büyüktü
Halilallah'a ceza, vermeyi dilediler
Hénun fitneyi verdi yakılmalı dediler
Nemrud onu atese atmaya karar Verdi
Hazreti İbrahimin zerrece yoktu derdi
Odunlar toplatıldı büyük ateş yaktılar
Hazreti İbrahimi mancınık’a taktılar
Ateş gül bahçesi oluverdi bir anda
Halilürrahman için, ateş te yok duman da
« Ey ates! Ibrahim’e serinlik, esenlik ol»
O Allah’ın dostudur, dostuna ikramı bol
Ateşten kurtulunca Babili terketmişti
Rabbime gidiyorum, deyip Şam’a gitmişti
« Ey Rabbimiz, biz ancak, sana tevekkül ettik
Ve (taatle)
sana biz, inandık ve yöneldik
Dönüşümüz sanadır diye düa etmiştir
Başka bir rivayete Filistine gitmiştir
Sonra Mısır'a gitti. Zevcesi Sare ile
Firavunu zalimdi, sapık bir tore ile
Güzel evli kadınlar ülkesine gelince
Onları alır idi biraz güzel olunca
Kadının kocasını önceden öldürürdü
Boşkalan bayanları hareme doldururdu
Sâre çok güzel idi Firavun istemişti
Bu kadının kocası nerededir demişti
İbrahim peygamberin zekası çok engindi
Bu benim bacım dedi, bu tedbir hem temkindi
Yalan söylememişti, çünkü mü’minler kardeş
Firavun mu yok etsin, yok edemezken ateş
Pek zâlim bu Firavun, Sâre’ye göz koymuştu
Yaklaşmak isteyince elleri tutmuştu
Yerlere yıkılarak debelendi titredi
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Sâre'yi korumuştu Allah fırsat vermedi
Firavunr korkusundan, Sareyigöndermişti
Hz. Ibrahim’e bir cariye vermişti
Bundan sonra Mısır’ı terkedip geri döndü
Sebu diye bir belde oraya gelip kondu
Sâre'den çocuğu yok İbrahim peygamber'in
Sare evelenmesine izin verdi Hacer’in
Bâbil'den ayrilirken: «Rabbim! sâlih bir evlat
Ver diye Yüce Rab’e eylemiştimünacat
Hazreti Sâre bunu kendi çok istiyordu
Elinde bir şey yoktu çocuğu olmuyordu
Firavun kendisine verdiği câriyeyi
Hâcer'i azad edip, bulmuş idi çareyi
Hz.Ibahim de Hâcer ile evlendi.
Hacer çocuk yapınca kıskançlık alevlendi
Hazreti. Hâcer ile Hazreti İsmail'i
Baska bir yere götür ey Allah’ın Halili
Allah'ın emri ile, o da öyle etmişti
Hacerle, İsmaille ta Mekke’ye gitmişti
Mekke'ye götürdü ve oraya bırakmıştı
Tam kalkıp gidecekken Hacer ona bakmıştı
Dedi kime bırakıp gidiyorsun sen bizi?
Dedi emanet ettim Allah’a ikinizi
Devamı var daha gelecek İnşaallah
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Hz. Nuh A.S.
Nuh inlemek demektir, O her zaman ağlardı
Ulül-azim peygamber, engin takvası vardı
İnleyen mânâsına, ''Nuh'' denilmiştir, ona
Uzun yıllar çağırmış, insanları imana
İdris aleyhisselâm, insanlara peygamber
Olarak gönderildi, onlara oldu rehber
Sonra diri olarak göke kaldırılmıştı
Onu seven zamanla, hak yoldan ayrılmıştı
Onu sevenler onun, tasvirini yaptılar
Sonra gelen nesiller, o tasvire taptılar
Sonra aralarında kötülükler yayıldı
Zulüm, zorbalık, fitne, onlara hoş sayıldı
Hazret-i Nuh, böyle bir, toplumda yetişmişti
O salih bir kul idi Allah’ı bir bilmişti
Sulama işleriyle, çiftçilik ediyordu
hayvan yetiştirmekle, satıp geçiniyordu
marangozluk bilirdi, evler inşa ederdi
Halkına uymuyordu doğru yoldan giderdi
Elli yaşında iken, Allah onu seçmişti
Peygamberlik verildi, tebliğata geçmişti
Allah’a söz vermişti, misakı çok ağırdı
Herkesi ömür boyu doğru yola çağırdı
Dokuz yüz elli sene, davet etti yılmadı
Onları hidâyete, hep çağırdı olmadı
Kalpleri kararmıştı,onu dinlemediler
Ona hakaret edip, sen delisin dediler
Zalimler zorbalıktan vaz geçmek istemedi
Onlar Nuh söylediler, peygambersin demedi
İnananlara zulüm, hakaret ederlerdi
Başlarını urbayla kapatıp örterlerdi
Bir tarafdan da ona az idi inananlar
Kavmi zulüm ederdi, çok zalim idi onlar
Tebliğ vazifesini yüz yıllarca sürdürdü
Dokuz yüz elli sene iman edin diyordu
Sadece çok az kimse, ona iman ettiler
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Diğer insanlar ise, zorba, zalim idiler
Her geçen gün daha da bedbahtlaşıyorlardı
Sapıklıklar içinde kafir yaşıyorlardı
Nuh aleyhisselâm da, bunları acıyordu
Beddua eylemekten azami kaçıyordu
Onlar karşı çıkıyor, etmeden bunu idrak
Hazret-i Nuh'u taşa, tutuyordu sefil halk
Evini harap edip, şehirden kovuyorlar
Ona inananları, taşlayıp dövüyorlar
Bir türlü kötülükten, vazgeçemiyorlardı
Gadaba uğramışlar yola gelmiyorlardı
Senelerce yağmadı. telef oldu malları
Nesilleri kesildi, çoğaldı belaları
Onların bu hâline Nuh aleyhisselâm der;
''Ey kavmim başınıza gelen her bela keder
Günahların yüzünden, Putlara tapmanızdan
Allah’tan başkasına ibadet yapmanızdan
Allahü teâlâ da sizlere gadap etti.
Size sıkıntı verdi neslinizi tüketti
Tövbe edin Allah’ta elbet sizi bağışlar
Rahmetini gönderir, gökten iner yağışlar
Size mallar, evlatlar ihsan eder güç verir
Gadabını kaldırır, derdinizi giderir
Nihâyet bir gün ölüp kabre gireceksiniz
Rabbiniz diriltince hesap vereceksiniz
Diyerek daha birçok husûsu anlatmıştı
Bunca nasihatlerin faydası olmamıştı
Nuh aleyhisselâm’ın sözüne inanmayan
Azgın millet Allah’tan korkmayan, utanmayan
''Ey Nuh gerçekten bizle, çok mücâdele ettin,
Bunda da çok ısrarla, davrandın boş vermedin
Bu işe başladığın, günden beri sen bizi
Hep azapla korkutup durdun sen cümlemizi
Artık sözünde doğru isen getir azâbı
Artık ne olacaksa olsun kes şu hesabı
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''Nuh (aleyhisselâm)
da dedi: ''Ey benim Rabbim!
Artık iman etmezler, Rabbim sana hitabım!
Yeryüzünde, dolaşan hiçbir kâfir kalmasın!
Bundan sonra onların bir çocuğu olmasın!
Onları bırakırsan, kulları dalâlete,
Sapıklığa sürükler, düşürürler zillete
Onlardan ancak facir kafir evlatlar doğar
Bundan sonra bunlara artık gadaplar yağar
Nuh aleyhisselâm’ın duâsı şöyle idi
Gerçekten kavmim beni, Yâ Rabbi! tekzip etti.
Beni yalanladılar, Artık sen hükmünü ver
Bizlere yardımcı ol mü’minlerle beraber
Nuh’a vahiy olundu, artık iman etmezler
Onlar sapık millettir doğru yoldan gitmezler
İntikam vakti geldi, hepsi helak olacak
Bu dünya da sadece inananlar kalacak
Nezâretim altında vahiy ettiğim gibi
Bir gemi inşa eyle, ben öğrettiğim gibi
Zâlimlerin hakkında, bana duâ eyleme
Onlar boğulacaklar, başka bir şey söyleme
Hemen işe koyuldu inşasına başladı
Kavmi dalga geçerek sözler ile taşladı
Cebrail tariff etti, gemi tamam olmuştu
Her hayvandan birer çift o gemiye dolmuştu
Nuh yine tebliğ etti, son ikazını verdi
Mümimler eşleriyle, gelip gemiye girdi
Dedi ki ey insanlar, artık tufan yakındır
Ona inanan olmaz hava durgun sakindir
Nuh der ki davetimi artık Kabul ediniz
Yerler suyla dolacak cahillik etmeyiniz
Ey milletim ben sizin hayrınızı isterim
Siz bizi incittiniz, yine de girin derim
Yanlız Allah’a iman eden kurtulacaktır
Bunun dışında herkes, suda boğulacaktır
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Bu benim son sözümdür, size son ikazımdır
Sizin iman etmeniz, temennim niyazımdır
Nuh aleyhisselâmın son sözleriydi bunlar
Sözlerine uymayan o nasipsiz insanlar
''Ey Nuh, uzun yıllardr aynı sözü diyorsun
Sen bir çöl ortasını, deniz zannediyorsun
Tufanla korkutursun, biz sana inanmayız
Artık biz ne dersen de, sözlerine kanmayız
Her hayvandan birer çift gemiye yerleşmişti
Yerin göğün suları bir anda birleşmişti
Gökten şiddetli yağmur, yerden su fışkırmıştı
Yerde gökte ne varsa birbirine girmişti
Her şey suya gark oldu, geminin haricinde
O Nuh’un gemisi ki, iman ehli içinde
Altı ay devam etti, kurtuluşa seyahat
Gemi Cudi dağında karar kıldı nihayet
Nuh aleyhisselâma ikinci Âdem dendi
Ulül-azim peygamber, o Rabbine güvendi
Nuh aleyhisselâm bin yaşında vefât etti
Ondan sonra insanlar üç oğlundan türedi
Sâm adlı oğlu Rum’a, Farsa, Arapa ata
Yafes Türk’ün atası, bu bilgi de yok hata
Hâm adlı oğlu ise, Afrika, Hind ve Habeş
Halkına, ata oldu bütün insanlık kardeş
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Hz. Ömer'in Valisi
Vali olarak seçmiş, Mü’minlerin emiri
Humus’a tayin etti Said ibni Amiri
Uzun zaman geçmeden, Humustan heyet gelmiş
Hazreti Ömer bunu kendine fırsat bilmiş
Humusta fakir var mı, dedi yazın göreyim
Mü’minlerin malından, Size zekât vereyim
Yazdılar isimleri Amir en başta imiş
Hazreti Ömer şaşmış, bu Amir kimdir demiş
Dediler valimizdir, evinde ateş yanmaz
En fakirimiz odur, ancak derdini anmaz
Ömer bunu duyunca, hünkür hünkür ağladı
Bir kese altın verdi, keseyi sık bağladı
Dedi ona veriniz, Ömer yolladı deyin
Kendi öz malımdandır, sadakadır demeyin
Humusa gelir gelmez, altınları verdiler
Bunlar ona iki yıl yeter artar dediler
Amir keseyi açtı, “İnna lillâh” demişti
Hanımı duymuş, korkmuş, hoşuna gitmemişti
Dedi ey Amir ne var, halife mi ölmüştür
Yok dedi, bundan daha büyük olay olmuştur
Hanımı der valisin ondan kurtulman gerek
Bunu demiş paradan hiç, bir şey bilmeyerek
Amir der ey hanımım müsaade edersen
Kurtulmam kolay olur, sen bana kurtul dersen
Dağıttı fakirlere O gece paraları
Hanımı bilmiyordu hoş kaldı araları
Bir müddet zaman sonra, Ömer bin Hattab geldi
Tahkık için gelmişti, ziyareti özeldi
Halkını toplayarak, valilerinden sordu
Öven övmüş velakin, şikayet etmek zordu
Hazreti Ömer emin Amir’i biliyordu
Ancak halk halife’ye üç suçu var diyordu
Ömer hemen valiyi çağırtmıştı yanına
Halktan duyup azletmek yakışmazdı şanına
Dedi ki anlatınız, nedir şikayetiniz
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İşte valiniz burda üç suçu var dediniz
Dediler bir vakit var, dönüpte bize bakmaz
Kuşluk vaktine kadar, insan içine çıkmaz
Mü’minlerin emiri, hemen Said’e baktı
Şikayet karşısında, cevap vermesi Haktı
Said dedi ben bunu söylemek istemezdim
Emir vermese idin, hiç kimseye demezdim
Hizmetçim yok ben evde, hamur mayalıyorum
Ekmek piştikten sonra işime geliyorum
Sonra Ömer dedi ki: başka şikayet nedir?
Dediler gece bize, evi yasak hanedir
Akşam olduktan sonra evine kimse girmez
Evine varsak bile kimseye cevap vermez
Ömer valiye baktı, Vali dedi Vallahi,
Söylemek istemezdim, şahit tuttum Allah’ı
Onlara çalışırım, bütün gün akşama dek
Gece sabaha kadar, Allah’a kulluk gerek.
Ömer yine dedi ki: var mı başka şikayet
Sözleri çok tatlıydı, hâlden memnundu gayet
Dediler ayda bir gün, onu göremiyoruz
Valilik makamına, gelip giremiyoruz
Ömer dedi ki buna artık, ne diyeceksin
Gerekçen yoksa bil ki bedel ödeyeceksin
Vali der bundan başka, yoktur elbisem benim
Kirlenince yıkarım, çıplak kalıyor tenim
İşte o gün evimde, elbisemi yıkarım
Beklerim kuruyunca, içlerine çıkarım
Ömer bu işe ağlar, Allah’a hamdederek
Der ki böyle valinin elini öpmek gerek
____________________________
Ashabın hayatından, bu hikayeyi aldım
Okudum hayret ettim, düşüncelere daldım
Şimdi ki bürokratlar, okusun ibret alsın
Mikdat der bu şiirim, size hatıram kalsın
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Hz. Şit A.S.
Peygamberlik Ademden sonra Şit’e geçmişti
Hazreti Adem onu reis diye seçmişti
Şit’in diğer manası Hibbetüllah demektir
Hibbe bedel demektir, ya meccanen vermektir
Kabil Habili vurmuş, şehit olup ölmüştü
Onun şehadedine Adem çok üzülmüştü
Adem yaratılalı yüz yirmi yıl olmuştu
Çok üzgün halde iken Şit dünyaya gelmişti
En güzel çocuğuydu o hazreti Adem'in
Şit'in doğması ile, sonu oldu matemin
Ademden sonra ona nebilik verilmişti
Ona elli sahife kitap indirilmişti
Kitabı Tehlil Tesbih ihtiva ediyordu
O gün kü insanlığa o kitap yetiyordu
Dokuz yüz on iki yıl yaşadığı rivayet
Bin sene de yaşansa ölüm vardır nihayet
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Hz.Muaz Bin Cebel R.A.
Ashabı kiramın büyüklerinden
Büyük kahramandı Muaz Bin Cebel
Helalı, haramı en iyi bilen
Vera’da sultandı Muaz Bin Cebel
On sekiz yaşında Müslüman olmuş
Genç yaşında kalbi imanla dolmuş
Mekkenin fethinde bizzat bulunmuş
Mükemmel insandı Muaz Bin Cebel
Medineli idi Ensari idi
İslam kalasının hisari idi
Tek başına huküm tasarı idi
Fetva da yamandı Muaz Bin Cebel
Bedir, uhud, hendek, bir çok savaşta
Her zaman öndeydi her zaman başta
Hayberin fethine gitti genç yaşta
İslama kalgandı Muaz Bin Cebel
Şeref tekvadadır ne renk ne şekil
Bunda tekva yüce hem engin akıl
Huneyn savaşında Mekke’ye vekil
Genç yaşata atandı, Muaz Bin Cebel
Hem Mekke emiri hem de hocası
Kur’anı öğrendi ondan nicesi
İslama hizmetti gündüz gecesi
Ne büyük ummandı, Muaz Bin Cebel
Yemene atandı vali olarak
Toplanan zekatı bizzat alarak
Bazı kavgalara çözüm bularak
Allah’tan ihsandı, Muaz Bin Cebel
Resulullah onu yolcu ederken
Bu son görüşmemiz Muaz’a derken
Hep ağladı durdu yolda giderken
Gerçeğe inandı, Muaz Bin Cebel
Nebi sordu neyle edersin amel
Dedi Kur’an sünnet fetvama temel
Yoksa aklım ile, İslam mukemmel
Kur’ana uyandı, Muaz Bin Cebel
Mikdatî ashabın izinden gelen
Hakkı söyleyenler hakkı hak bilen
Hakka uyup böyle yaşayıp ölen
Böyle bir imandı Muaz Bin Cebel
Mikdat Bal
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I was seven years of age (Deneme)
I was seven years of age
I went to the zoo,and i had seen a cage
There was sitting a black body,
and was eating a banana
I wanted to talk with him
I Bend down and looked in
My mother began to cry
I thought it is now good-bye
Father said: you stupid wife
Don’t play with our son’s life
Don’t agitate the monkey!
Don’t be a silly donkey!
I heard everything he said
And then, I felt,I was dead
So, I began with crying
And was not trying anything
Than the monkey looked at me
As if he was saying, forget me
He took me up to the air
I was hanging on his hair
He gave me to my father
As if there was not any matter
The police said: keep off please!
No one could believe it
There was not any harm done to me
Tercümesi
Yedi yaşında idim
Hayvanat bahçesine gittim
Siyah bir adam gördüm, oturuyordu
Bir muz yiyordu
Onunla konuşmak istedim
Eğildim içine düştüm
Annem bağırmaya başladı
Ben ise sonumun geldiğini zannettim
Babam dedi ki: aptal karı
Çocuğun hayatıyla oynama!
Maymunu kızdırma!
Ahmak bir eşek olma
Dediği her şeyi duydum
Öldüğümü zannettim
Dolayısıyla ağlamaya başladım
Ve hiç bir şey denemiyordum
Sonra maymun bana baktı
Sangi bana beni unut diyordu
Beni alıp havaya kaldırdı
Ben kıllarına yapışıyordum
O beni babama verdi
Sangi hiç bir şey olmamış gibi
Polis dedi ki Lütfen bırakınız onu
Hiç kimse inanamıyordu
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Bana hiç bir şey olmadığına
Mikdat Bal
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Ilk konacağım dal
Mutluluktan uçan kuş gibi olsam
Ilk konacağım dal yâr bahçesinde
Gerçek aleminde düş gibi olsam
Aradığım her hal var bahçesinde
Yarama gülleri sürer deşerdim
Bir mecnun misali yanar pişerdim
Anka kuşu gibi yere düşerdim
Kül olurdum derhal har bahçesinde
Mikdatî büzülüp gerilirdim ben
Saçılıp savrulup serilirdim ben
Ölürdüm ölürdüm dirilirdim ben
Tattığım şeker bal kâr bahçesinde
Mikdat Bal
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Irkçı değilim!
Irkçılığın ilki şeytanda başlar
Adem’den üstünüm sandı, yanıldı
Cehennem yakıtı, insan ve taşlar
Bir çoğu iblise kandı, yanıldı
Türk’üm ama asla Türkçü değilim
Yani kafatasçı ırkçı değilim
Deri rengi bakmam kürkçü değilim
Ayırım yapanlar yandı, yanıldı
Ufak bir çıkara zalimi tutmam
Fitneye kanarak yalanı yutmam
Türk’üm müslümanım bunu unutmam
Bundan gafil olan döndü, yanıldı
Ham meyva acıdır artık ermeli
Bizden başkasını insan görmeli
Her canlıya hayat hakkı vermeli
Irkçı hep kendini andı, yanıldı
Mikdat Bal
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Istırabı halkına reva gören gafiller
Yeter, bıktık terörden, lanet olsun bin kerre
Saldırıyor caniler, hem sivil hem askere
Bir kahpelik uğruna, kanlar akar boş yere
Kimseye faydası yok, artık terör durmalı
Böyle durup dururken, nerden çıktı bu lanet
Bu hem halka zulümdür, hem vatana ihanet!
Kökü dışa bağlıdır, gerekmiyor kehanet
Bundan yararlanan kim? , önce bunu sormalı
Bu satılmış hainler, neyi hesap ediyor!
Başını kaldırdıkça, kendini tüketiyor
Bunun faturasını, halkına yük ediyor!
Kaç yıldır kazancı ne? , buna kafa yormalı!
Nasıl başlamış idi, bilen var mıdır hâlâ!
Bir ermeni örgütü, o canavar ASALA
El ele vermiş idi, PKKayla kol kola
Evet anlamak için, gerilere varmalı
Bizim düşmanlarımız, kullanır maşasını
Bunlar karıştırıyor, terör kargaşasını
Tahrik etmek isterler, Türklerin paşasını
Türk işini biliyor, dünya ya duyurmalı
Kimse hayal etmesin, bakarız gözden gezden
Paşalar tahrik olmaz, emir verir merkezden
Terör bataklığını, kurutacaklar tezden
Artık teslim almak yok, görür görmez vurmalı!
Istırabı halkına reva gören gafiller
Kime meydan okuyor, üç dört tane sefiller
Nerde sizi kullanan, nerde sizin kefiller?
Siz değil onlar gelsin, meydana buyurmalı
Bal der bitmeli artık, teröriste insaf yok
Yakalayıp beslemek, bir zaman sonra af yok
Başlatan sizlersiniz, bizim askere laf yok
Terör denen yılanın, kafasını kırmalı
Mikdat Bal
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Istırabım,
Istırabım, nihayet’e iktirabımdan gelir
İhtirakım’ın elemi, iftirakımdan gelir
İstiğrakım rahmet-i Hak iştiyak’ımdan gelir
İstirhamım Yüce Rab’den istirhamla, istiğfar
İstikrarım bu gaflette, İstihkârdan değildir
İstimrarım zaaftandır, istismardan değildir
İtirafım, utancımdır, iftihardan degildir
İstimdat’ım Yüce Rab’den istirhamla, istiğfar
Hatalarım mükerrerdir, hatasız insan muhâl
Ömrüm zayi oldu derim, adilâne hasbıhal
Esbabı çok,en mühimmi, nisyan’ül-mevt, kesb’i-mâl
İstincabım Yüce Rab’den, istirhamla istiğfar
İstıkmarım külli zarar, ziyandadır Mikdat Bal
Istıfkarım Rabbimedir, Ya Allahü Zül Celâl
İstinkâfım tabiidir, günahlardan, yok ki hâl
İstirhamım Yüce Rab’den, istirhamla, istiğfar
Mikdat Bal
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Işığın soysuz çıkar
Damarında asil kan
Eşeğin soysuz çıkar
Hem arsız hem atılgan
Aşığın soysuz çıkar
Nereden etmiş neşet
Hamburger, servis poşet
Yine gönlünü hoş et
Kaşığın soysuz çıkar
Çalışmaz dolma pilin
Matrağı olma elin
AB’Den alma gelin
Beşiğin soysuz çıkar
Diyelimki yok derdin
Senin yoksa var yurdun
Yere değerse sırtın
Döşeğin soysuz çıkar
Ne ustalık, ne hüner
Döner habire döner
Bir yanıp iki söner
Işığın soysuz çıkar
İşin gücün hep satış
Tehlikedir bu yatış
Karavana her atış
Fişeğin soysuz çıkar
Sana taş atamam da!
Terletirler hamamda
Sen iyisin tamam da!
Uşağın soysuz çıkar
Mikdat Bal
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Işık
Gözlerimi açtım, dünyada ışık
Gök kuşağı bütün, renkler karışık
Güzelleri gördüm, birine aşık
Oldum, ben ışıksız, olamazdım ki
Baktım sağım solum, ışıkla dolu
Karanlıkta koymaz, Yaratan, kul’u
Işık sayesinde, en doğru yolu
Buldum, ben ışıksız, bulamazdım ki
Şükür Yaratana, Ona kul oldum
Işığı lütfetti, yolunu buldum
Karanlığı attım, nur ile doldum
Doldum, ben ışıksız dolamazdım ki
Hidayetten başka, şey dilemedim
En az günde kırk kez, yardım istedim
Bu nurlu yolunda, kalayım dedim
Kaldım, ben ışıksız, kalamazdım ki
Milletin hakkını, çalıp yiyene
Haram yiyip, içip, haram giyene
Bana sataşana,yobaz diyene
Güldüm, ben ışıksız gülemezdim ki
Mikdat der bu hayat, bir gündüz gece
Geçici bir meta’, oyun,eğlence
İdrakine vardım, ölmeden önce
Öldüm, ben ışıksız ölemezdim ki
Mikdat Bal
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İbadet süreklidir -ÖĞÜTGördüğüm şu dünyaya güvenip duruyorken
Görmediğim şu aklım, başa belâ olmasın!
Kusur gördüklerimde, avunup duruyorken
Görmediğim ahiret, neden âlâ olmasın?
Mal ve dünya sevgisi başa dert açmış olur
Yaşın ilerledikçe huzurun kaçmış olur
Telaşa kapılırsın iş işten geçmiş olur
Vaktinden önce uyan, çok az kala olmasın
Rehber al diyen yoktur ne şair ne ozanı!
Gene var içlerinde güzel şeyler yazanı
Teneşir paklar imiş kırktan sonra azanı
Bu kadar aldanmışlık hiç bir kula olmasın
Nasuh bir tövbe ile günahlar silinmeli
Ölüm aniden gelir hep hazır bulunmalı
Yaratılış gayemiz, iyice bilinmeli
İbadet süreklidir asla mola olmasın!
Kimisi doğru yolda, kimi şaşırıp sapar
Kimi tembellik eder, kimi işini yapar
İnançsız insan olmaz herkes bir şeye tapar
Kulluk Allah’a olsun para, pula olmasın!
Yaşamak için ye de, yaşama yemek için!
Eline bir şey geçmez verdiğin emek için!
Çok taşındım düşündüm şu sözü demek için!
Ömrünün iki ucu mutfak, helâ olmasın!
Mikdadî yazar durur hep olup bitenleri
Kimse yola koyamaz kaybolup yitenleri
Maksadım uyarmaktı ibadet edenleri
Terk etmediysen çok hoş, derim hâlâ olmasın!
Ozan Mikdadî

Mikdat Bal
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İbrahim Coşar - Akrostiş
İbrahim Coşar diye herkes bilir adını
Bilmeyenler öğrensin, Samsun, Çarşambalıdır
Riyakarlara karşı kullanır sanatını
Ama salih dostlara, sözü Anzer balıdır
Her zaman arar sorar, arkadaştır herkese
İnsanları incitmez kulak verir her sese
Mecnun gibi severken, güzel söyler ne derse
Cana yakın Mikdat’ın,dikensiz gül dalıdır
Okumayı çok sever güncel hayatı izler
Şairdir kaleminden dökülür inci sözler
Arkadaşa müşviktir, aramayanı özler
Rikkat vardır gönlünde, nefrete kapalıdır
Mikdat Bal
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İcabına bakılır! ! !
Olmaz ki durup durup
Önce bir tuzak kurup
Bir şey ileri sürüp
Kim ne der, onu görüp
İcabına bakılır
İstediğine vurup
İstediğini yorup
Hileli şeyler sorup
Şiir, şair, ve gurup
İcabına bakılır
Senaryo böyle imiş
Önce Hüseyin Gümüş
Sıra bize mi gelmiş? !
Bu Mikdat Çok şey bilmiş
İcabına bakılır
Mikdat Bal
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İçi boş bir borudur
İmanı çeket gibi giyinip çıkaran var
Adı müslüman ama munafıktır bu kişi
Şimşek çaktığı zaman Allah'a yakaran var
Gönlünde hayır yoktur, karanlıktır her işi
İçi boş bir borudur kalbi yerinde değil
Kafa beton çalışmaz, aklı serinde değil
Dünyada hiç bir mahlük ondan derinde değil
Ne adam ne madamdır, ne erkektir ne dişi
Bazen iyi gözükür, tekrar aslına döner
Azgınlık imansızlık, desise, hile, hüner
Her türlü zulüm mubah, her çeşit şerri dener
Hem suçlu hem de güçlü, mazluma keser fişi
İnansın inanmasın bu onun bileceği
İnkârı mümkün değil mutlaktır öleceği
Ahiret varsa eğer kendinin geleceği
Yakarsa onu yakar cehennemin ateşi
İki yüzlü olupta geçinmesin arada
İnanmazdım der geçer vardığında sırat’a
Bizlere cehennemi yaşatmasın burada
Müslümana sırtından bu tipler saplar şişi
Der Mikdati saygım yok böyle gafil zalime
Boş kafa laf atıyor dini bütün alime
İstihza edip durur, ahvalime halime
Onda görür gibiyim cehenneme gidişi
Mikdat Bal
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İçi dışına uymaz
Biliyor ki şer ama
Ne bulursa yer ama
Müslümanım der ama
Üçü beşine uymaz
Kanılmasın işine
Düşmeyiniz peşine
Rastlamadım eşine
İçi dışına uymaz
Hududunu aşıyor
Gören gözler şaşıyor
İki hayat yaşıyor
Suçu yaşına uymaz
Hayretteyim duyalı
Gömlek giyer oyalı
Peruk taktı boyalı
Saçı başına uymaz
Başkalarını kınar
İçi kovuk bu çınar
Hayırdan şerre konar
Göçü düşüne uymaz
Mikdatî gör gediği
Hep acıdır dediği
Nane ise yediği
Dişi aşına uymaz
Mikdat Bal
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İçi yanan herkesin Bayramı kutlu ola
Barışa yatkın iken milletimin doğası
Köylü efendi imiş yani beyi, ağası
Haciz geldi çiftçiye kurban gitti boğası
İçi yanan herkesin Bayramı kutlu ola
Kalbi yufka olanın çiçekleri sulanır
Ruhu sevdiklerinin etrafında dolanır
Son katrede nagehan durgun sular bulanır
Dost ve canan herkesin Bayramı kutlu ola
Vatan hasreti ile yaylayı dağı sorduk
Duygu deryalarından ağı sallayıp durduk
Gurbetten memlekete muhabbet bağı kurduk
Bizi anan herkesin Bayramı kutlu ola
Kaptansız ve rotasız ummana açılmışız
Veba’ya tutulmadık yine de kaçılmışız
Özlem fırınlarında kül olup saçılmışız
Uçup konan herkesin Bayramı kutlu ola
Bizi unutsanızda bilin size küsmedik
Sitem ettiysek bile rüzgâr olup esmedik
Yıllarca uzak kaldık alakayı kesmedik
Bize dönen herkesin Bayramı kutlu ola
Vatan delisi olduk yad ederek anarak
Ağustosta üşüyüp zemheride yanarak
Yıllar hep böyle geçti üşüyerek donarak
Yanıp sönen herkesin Bayramı kutlu ola
Dostluktan bir emare bir işaret olsa da
Mesafeler var diye mesafeli kalsa da
Bir telefon bir mesaj bir ileti salsa da
Selam sunan herkesin Bayramı kutlu ola
Der Mikdati yarenler kadir kıymet bilmeli
Karşılıklı yazışıp mesaj gidip gelmeli
Dargınlığı bırakıp gülümseyip gülmeli
Nefsi yenen herkesin Bayramı kutlu ola
Dost kalemlerden gelenler:

SELÂMIN BAŞ ÜSTÜNE, EKSİK ETME DUAYI;
VATAN,GURBET VE HASRET, ÇEKEN BİLİRSEVDAYI;
CİHAD-U EKBER İÇİN, TESBİH EDİP MEVLÂYI;
NEFSİ PÂK OLANLARIN BAYRAMI KUTLU OLSUN; ...........Celal Odabaş
Mesajını almışım, can üstadım Miktadi,
Lakin ozan irfaninin yok bu ara pek tadı,
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Yine yiyor hakkımı jüride birkaç adi,
Şiir diyen herkesin bayramı kutlu ola.........İrfan Gökdemir
Bizi seven sevmeyen, selam verip vermeyen,
Gurbet nedir bilmeyen. yar hasreti çekmeyen
Vatanından en ufak, tatlı selam bekleyen,
İçi yanan herkesin, bayramı kutlu ola..................Kavak Yellleri
Yabanın elleri bir kurak toprak,
Nerede oturak nerede durak,
Ne köyleri belli nede bir bucak,
Sıladan bizleri anan sağolsun.
Sıla hasretin derin derin okundu,
Fazlasıyla yüreğime dokundu,
Sela geldi gitti can can onundu,
Sıladan bizleri anan sağolsun...........Ümüt Güngör
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İçim içime sığmaz olur
İçim içime sığmaz olur
Sabrım kısa, emelim uzundur
Hayallerim sonsuz
İmkanlarım dardır
Yani kısıtlıdır...
Bazen elimde olamayarak
Hayal dünyasına dalarım
Şimdi yirmi beş yaşımda olsam
Su bildiklerimi de bilsem
Ve yurdumda yaşasam
Omuzumda av tüfeği
Önümde ceylanlar
Solumda kayalıklar sağımda bir ırmak
Arkamdan beni takip eden
En sadık dostlarım
İşte böyle bir hayalim vardır...
Bu hayaller kasıtlıdır
Gönül bu bazen olmayacakları,
Ulaşamayaklarına
Bildiği halde dalıyor
Gaftan gafa hükmeden
Mekan zaman üstü bir hayal gücü
İşte böyle dalıyor
Dalıyor
Geçici de olsa, muradını alıyor
Acı gerçeklerle kendine geliyor
Evet,... gerçekler asitlidir
Hayat gizemli bir bilmecedir
Bir kısmı serbest, diğeri de hecedir
Bir yarısı gündüz diğer yarısı gecedir
Bir kısmı hayaldir, diğer kısmı gerçektir
Hayat çok boyutlu
Ama iki kesitlidir...
Mikdat Bal
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İçimde bir çocuk vardır
Bakmayınız kır başıma
İçimde bir çocuk vardır
Derim ki her sırdaşıma
İçimde bir çocuk vardır
Yıllar geçer büyümüyor
Gece gündüz uyumuyor
Benden geçti diyemiyor
İçimde bir çocuk vardır
Dinlemiyor beni asla
Oyalıyor, ihtirasla
Seviyorum hep ihlasla
İçimde bir çocuk vardır
Oynar zıplar rahat durmaz
Afacandır bana sormaz
Hiç bir şeye kafa yormaz
İçimde bir çocuk vardır
Anlamam ki hilesini
Şutlar deler filesini
Ben çekerim çilesini
İçimde bir çocuk vardır
Der mikdatî yaşım geçti
Yıllar beni kesti biçti
O kendine oyun seçti
İçimde bir çocuk vardır
Mikdat Bal
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İçimde sen varsın
Kalbe ulaşıyor damardan kanım
Kan içinde cansın, canımdan öte
Kan değil can değil, o sensin canım
Gönlümde sen varsın kanımdan öte
Akarsın gönlüme sen akın akın
Ne kadar uzaksan o kadar yakın
Görmüyorsun diye üzülme sakın
Her hücremde varsın genimden öte
Der Mikdatî sensiz kalsam ölürüm
Ben seninle ancak tamam olurum
Ben beni ararken seni bulurum
İçimde sen varsın tenimden öte
Mikdat Bal
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İdi değil idi uzayıp gider
İdi değil idi uzayıp gider
Nokta vurulmalı yorgunum artık
Üstüme gelindi bu kadar yeter
Diyecek sözüm yok durgunum artık
Dost dedik taşladı haşladı bizi
Kendi haşlanınca dışladı bizi
Unutsam da kalır mutlaka izi
Sırttan ve yürekten vurgunum artık
Uzanan elleri alırım tepmem
Böyle bir kabalık vallahi yapmam
Sıkarım geçerim eğilip öpmem
Görmüş geçirmişim erginim artık
Dünyada kimseye düşman değilim
Yazdıklarıma da pişman değilim
Naziğim, inceyim şişman değilim
Bu günlük bu kadar gerginim artık
Mikdat Bal
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İdi, idi, değil idi
İdi, idi, değil idi
Dedi, dedi, demediydi
At’a et’i, it’e ot’u
Atta et’i yemediydi
Biri attı, biri itti
Bir bakın it ne ettiydi
Ot’u attı, at’ı yedi
Ot it’e hoş gelmediydi
Biri yedi, biri bitti
İt’in bit’i bitmediydi
İt’in postu pire, bitti
Pire, Pir’e gitmediydi
İtin it’i, bit’i bitti
İt’in it’i bitmediydi
Bit’i bitti, bu da bitti
Mikdat Bal
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İdris Dursun bir de Temel üçlüsü K.D. fıkrası
fikradan şiire çeviri
İdris Dursun bir de Temel üçlüsü
Bir otelin kapısına varmıştı
İçlerinde İdris’di en güçlüsü
Danışmaya uğrayıp da sormuşdu
Oda var mı, üç kişiyiz, yorgunuz
İsatanbul’da çezduk ona vurgunuz
Uykumuz geldi de biraz durgunuz
Tekerleyip durdu kafa yormuştu
Otelci konuşmuş İdris durunca
Üç oda var, biri dolu karınca
Uyutmaz insanı teni sarınca
Geçen gün birini öyle sarmıştı
-Karıncadan korkmam yokki histerim
Dostlarıma karşı var bir gösterim
Özellikle o odayı isterim
Çünkü İdris bunda hinlik görmüştü
Hadi anahtarı bana ver dedi
Sabah ne olacak kendin gör dedi
Temele odaya hadi gir dedi
Kendince Temel’e tuzak kurmuştu
Kendine bir asma yatak sağladı
Nevresimi camdan cama bağladı
Perdelerle etrafını ağladı
Yorganı döşeği sarıp dürmüştü
Gülmek imiş şu İdrisin emeli
Boşa çıkmış hilecinin ameli
Neşeli görünce İdris Temeli
Neden uykun yoktur diye sormuşdu
-Baktım karıncalar kalkmış atağa
Aldım bir sigara taktım dudağa
Bir karınca vurdum geçtim yatağa
Cenaze töreni uzun sürmüştü
Mikdat Bal
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İftira
En büyük günahlardan biri de iftiradır
İftirayı edenler vicdanları karadır
Yapmadığı bir şeyi birine isnat etmek
İsnat ettikden sonra susmaya inat etmek
Ne vicdan ne de iman buna tahammül eder
İftirayı atanlar müslümana zulmeder
Müslüman müslümana iftira eyleyemez
Çünkü müslüman olan yalan söz söyleyemez
İftirayı fasıklar,münafiklar ederler
Korkunç amelleriyle cehenneme giderler
İftira insanları birbirine düşürür
İftiraya uğrayan feleğini şaşırır
Kim iftira atarsa insanlık duygusu yok
Çok asi bir kul olur Kitaba saygısı yok
Yüce Allah Kuranda men eder bu fiili
Kim iftira atarsa çok uzar onun dili
Yarın mahşer gününde boynuna sarılacak
Böyle rezil bir halde huzura varılacak
Çok korkunç azabı var yarın mahşer gününde
Dikilir iftiracı davacının önünde
Yüklenir davacının bütün günahlarını
Böylece boylar artık cehennemin narını
Allahın rahmeti bol kul hakkına kapalı
Su-i zandan büyüktür iftiranın vebalı
Rabbim beri eylesin bizleri bu günahdan
Mumin iftira atmaz çünkü korkar Allahdan
Hazreti Aişeye iftira eylediler
Mübarek anamıza zina isnat ettiler
Yüöe Allah Kuranda bildirdi gerçekleri
Dedi munafıkların çoktur çekecekleri
Dedi ki iftirayı eden munafik kuldur
İftirayı duyup da susanlar da mesuldür
Mikdat Bal
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İftira! !
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/58/www_antoloji_com_749658_843.WMV'wid
th='670' height='500'>
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=DarkSlateBlue>D<font face='Tahoma''
size='4' color=black>elile, belgeye, bilgeye rağmen
Kustuğunu dönüp yalar vicdansız
Prensibe, ilke’ye, ülkü’ye rağmen
Şerefe, namusa dalar vicdansız
İçimize sızdı iftiracılar
Bunlara inandı hoca hacılar
İnanmayın gitsin, bitsin acılar
Tasması boynunda fular vicdansız
Irkçı şeytanlara ruhunu satıp
Masumlara bile çamuru atıp
Yalanın üstüne bin yalan katıp
Vahşice dehşete, salar vicdansız
Alışmış fitneyle, dehşet vermeye,
Yalanı uydurup öne sürmeye
Fırsatı buldukça başlar ürmeye
Tek gördüğü kemik, dolar vicdansız
Yemin billâh eder, “doğru sözlüdür”
Gerçekte kendisi çift boynuzludur
Utanmaz vicdansız iki yüzlüdür
Her türlü havayı çalar vicdansız
Hiç bir dayanağı mesneti yoktur
Kuduzdur, uyuzdur, tahrişi çoktur
Kanmayız yalana karnımız toktur
Zakkumun kökünü sular vicdansız
Kulağı duyar mı acep ne diyor!
Direkt cehenneme doğru gidiyor
Ölümü düşünmez, zulüm ediyor
Sorsan müslümandır kılar vicdansız
Mikdat Bal
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İğrenç bizim medyamız
Radyo, TV... yok deve Rtürk ha var ha da yok!
Göz yumar sömürgeye, iğrenç bizim medyamız
Pislik akar her eve, Rtürk ha var ha da yok
Göz yumar sömürgeye, iğrenç bizim medyamız
Bozuyor dengemizi, sömürüyor milleti
Daha dün haber veren olmuş kumar aleti
Ahlaksızlık densizlik, Rtürk neyi halletti
Göz yumar sömürgeye, iğrenç bizim medyamız
İstismar edilmemiş hiç bir şey kalmamıştır
Müstemleke ülkeler bu kadar olmamıştır
Hâlâ mı sülüklerin cepleri dolmamıştır?
Göz yumar sömürgeye, iğrenç bizim medyamız
İstismarın şahını bizde karteller yapar
Ne din tanır ne millet sadece rant'a tapar
Birleşli hep çakallar Rtürk yolundan sapar
Göz yumar sömürgeye, iğrenç bizim medyamız
Mikdat Bal
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İhlas olsun her işinde!
Kul haddini nasıl aşar?
Nasıl yanlış yolda koşar?
Herkes ölür, nasıl yaşar!
Bunu düşün yeter sana
İhlas olsun her işinde
Miskin olma genç yaşında
Bil ki şeytan var peşinde
Bunu düşün yeter sana
Her nefeste Allah'ı an
Ondan gafil geçmesin an
Ona güven ona inan
Bunu düşün yeter sana
Hakkı söyle Hakkı işit
Hakka yollar çeşit çeşit
Başka başka, değil eşit
Bunu düşün yeter sana
Der Mikdatî dünya fani
Tasavvur eyle son an'ı
Vereceksin bir gün canı
Bunu düşün yeter sana
Mikdat Bal
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İhsan Şahin Kardeşime 1
Uzak kaldım bir ara internet aleminden
Özlemiştim sılamı yurdun derdine düştüm
Bana neler yazılmş bir dostun kaleminden
Kim diye merak edip hemen ardına düştüm
Baktım ki has yazıyor kalemi dik ve sivri
Böyle de olmak gerek değil susmanın devri
Zalimlere cevabı hem atik hem de fevri
Anladım ki o zaman benden sertine düştüm
Üstelik hemşerimdir Şahinkaya’lı “Şahin”
Simitle yetinirmiş ne katık var ne tahin
Şimdilik benim gönlüm onun yanında rehin
Dost ararken çok şükür merdin merdine düştüm
Mikdat Bal
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İki anayol vardır
İki anayol vardır biri eğri biri düz
Mü’minler düzü seçer yol alır gece gündüz
Gündüzünde güneş var gecesinde ayyıldız
Her yerde her zamanda nur’a Allah’a koşar
Güneş Allah Kelamı, Ayla yıldız sünnetler
O yolda bulunanda sarihtir alametler
Gaye Allah rızası maksat değil cennetler
Her yerde her zamanda nur’a Allah’a koşar
Allah sevgisi ile sever sevdiklerini
Yine de Allah için yerer yerdiklerini
Kimseye ifşa etmez gizli verdiklerini
Her yerde her zamanda nur’a Allah’a koşar
Doğru yolda bulunmaz gam,kasavet ne keder
O yol nurlu bir yoldur çünkü Allah’a gider
O yolda bulunanlar rıza ile sabreder
Her yerde her zamanda nur’a Allah’a koşar
Haya imandan gelir her zaman anlı aktır
Yalan asla konuşmaz onun her sözü haktır
Asla gevşeklik etmez hedefine muştaktır
Her yerde her zamanda nur’a Allah’a koşar
Mikdat Bal der arada durup adres soralım
Eğri bir yolda isek gidişi durduralım
Bu gidiş Hakka gidiş doğru yoldan varalım
Çünkü mü’min herzaman nur’a Allah’a koşar
Mikdat Bal
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İki de bir beni sınayıp durma
Iki de bir beni sınayıp durma
Durmadan kendine iş arıyorsun
Gördüğün her anda, kınayıp durma
Gönlümü kırmayı başarıyorsun
Sitemlerin peşin gördüğün yerde
Taşını atarsın durduğun yerde
Derin yara olur vurduğun yerde
İş yapayım derken baş yarıyorsun
Seni takip eder izlerim dersin
Hasretle yolunu gözlerim dersin
Hep seni arzular, özlerim dersin
Yanıma gülerek hoş varıyorsun
Cam mısın mübarek kırılıyorsun
Hiç haberim yokken darılıyorsun
Yine dönüp bana sarılıyorsun
Taş değil, boş değil, döş sarıyorsun
Mikdatî der sana bellidir halim
Beni üzmez artık ettiğin çalım
İçinden ağlarken dışından zalim
Görüyorum nasıl yaşarıyorsun
<embed
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İki dost yola çıkmış
İki dost yola çıkmış, güzel bir gün amaçlar
Azığı unutmuşlar, hem yorgun hem de açlar
Şu kuşlar, şu ağaçlar, şu vadiler yamaçlar
Seyrine doyum olmaz,doyursun da görelim
Hele bakın ne olmuş, esrarına erelim
Bir kulübe gördüler, bacası tütüyordu
İçinden biri çıktı, tarlaya gidiyordu
Bu gün bir kaç yardımcı, bulsa idim diyordu
İki arkadaş demiş şuna selam verelim
Evden uzaklaşınca, gizlice biz girelim
Öküzün biri ölmüş, başka öküzü yoktu
Boş kalan diğer göze, kendi boynunu soktu
Yardımcı arıyordu, tarlanın işi çoktu
Bir kaç enayi bulup, biz de sefa sürelim
Vakti geçmek üzere, şu tarlayı sürelim
Adam hazırlıklıydı, evde kurmuş kapanı
Böylece avlar idi her hırsızlık yapanı
Öküz yerine artık, onlar çeksin sapanı
Nasıl kurtulacaklar, seyredelim görelim
Şimdilik işimiz var, tarlayı bir sürelim
Ölen öküzden kalma, bir parçacık et ile
Yaşayan öküz için, iki tutam ot ile
Yemeklerini verdi, yediler minnet ile
Dediler amca nasıl, bizi af ettirelim
Adam dedi ilk önce tarlayı bitirelim
Bal der hata etmişler, başında, sonunda mı?
Azığı unuturken, hırsızlık anında mı?
Okul zamanında mı, ebeveyn yanında mı?
Bu yazdığım şiire, bir yorum getirelim
Sorduğum soruların, cevabını verelim.
Mikdat Bal
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İki kerre iki = 4 ?
Üç artı bir dört ise
Dört'e varan yol sonsuz
Sonuç sana dert ise
Etraflı bak bul sonsuz
Topla üç ile biri
Bırak sabit fikiri
İlimde kalma geri
Her ilimden al sonsuz
İlme dalmak gerekir
Esnek olmak gerekir
İlim dolmak gerekir
İlim ile dol sonsuz
Bilgisi kim ki darsa
Öğrenemez yatarsa
Bildiğin kum kadarsa
Kumla dolu çöl sonsuz
Öğrenmede etme naz
Hayat kısa ömür az
Bildiklerin varsa yaz
İlim bırak ol sonsuz
Mikdat Bal
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İki rol sana uymaz
Özü sözü bir olmaktır müteber
Şaşıyorsun, iki rol sana uymaz
İyi geçin insanlarla beraber
Taşıyorsun iki rol sana uymaz
Ne oyunlar oynanıyor yurdunda
Dağlar kadar sorumluluk sırtında
Kulislerde paravanın ardında
Düşüyorsun iki rol sana uymaz
İçten içe gelişiyor pazarlık
Bu zamanda para eder yazarlık
Göz değmesin boynuna bir nazarlık
Taşıyorsun iki rol sana uymaz
Duyguların bölük bir pasta gbi
Her şeyi tam takır iflasta gibi
Seruma takılmış bir hasta gibi
Yaşıyorsun iki rol sana uymaz
Fikir diye yalan söze kanarsın
Dinlemezsen işte böyle yanarsın
Kargayla gezersen çöpe konarsın
Eşiyorsun iki rol sana uymaz
Mikdat der ki uyan şafak atmıştır
Unutma ki uyuyanlar batmıştır
Donakalan esareti tatmıştır
Üşüyorsun iki rol sana uymaz
Mikdat Bal
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İki yürek
Söyle canım söyle derdin bileyim
Devan için gerekirse öleyim
Yaklaş hadi göz yaşını sileyim
Bir gül artık gülmek sana yakışsın
İki yürek mutlu mutlu bakışsın
Geldim sana gönül denen kapıdan
Aç kapıyı uzak tutma yapıdan
Mecnun olur aşk yolunda sapıtan
Aşk şarabı kalpten kalbe akışsın
İki yürek mutlu mutlu bakışsın
Yetmiyor mu bize bunca eziyet
İnattır bu, değil bir hoş meziyet
İkimize zulümdür bu vaziyet
Öfke değil kalpte sevgi çakışsın
İki yürek mutlu mutlu bakışsın
Mikdat Bal
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İki yüzlü kişiler
Bazısı değildir sandığın gibi
Dışı bir başkadır özü bir başka
Arkandan konuşur döndüğün gibi
Başı bir başkadır dizi bir başka
Hoşuna da gitmez merhaba demen
Devamlı içinde başka bir dümen
Dikkatli bakınca anlarsın hemen
Kaşı bir başkadır gözü bir başka
Kanma ahvalinden sormaklarını
Karşında gülerek durmaklarını
Isırr dilini parmaklarını
Dişi bir başkadır azı bir başka
Asla vefa etmez verdiği ahte
Yalan, haram demez olursa lehte
Her şeyi takmadır her şeyi sahte
Yaşı bir başkadır nazı bir başka
Mikdatî gerçek der yanlış söylemez
Sözleri peşindir asla peylemez
Bu tipler bellidir laf kâr eylemez
İşi bir başkadır sözü bir başka
Mikdat Bal
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İki yüzlü sözde dostlar (Öğüt)
Bir nasıhat edeyim ilerde yanmayasın
Her yüzüne güleni dostumdur sanmayasın
Bukalemun mavi mi? şekline kanmayasın
İşi gücü hep boyar rengini arar bulur
Belki faydam dokunur sözümü alanlara
Bu gibi hainlerden habersiz olanlara
Okusun ibret alsın kanmasın yalanlara
Her bir ortama uyar dengini arar bulur
Ona kucak açarsın evine gelir gider
Öyle sıcak davranır şeytandan daha beter
Senin ilaç paranı aşırıp zula eder
Velinimetten sayar engini arar bulur
Bazen gelip dert yanar yokmuş çaresi gibi
Seni bağrına basar çiğer paresi gibi
Alçaklarda dolaşır lağım faresi gibi
Gemiyi alttan oyar küngünü arar bulur
Eline fırsat geçsin hemen derini yüzer
Dostluktan eser kalmaz bir böcek gibi ezer
Sırlarını çözerse gazete olup gezer
Kovaya benzin koyar yangını arar bulur
Özel dostları ile neyin varsa kapışır
Ayak oyunlarına iblis bile apışır
Sende çıkarı varsa kene gibi yapışır
Hep avantadan doyar zengini arar bulur
Der Mikdati eskimez istismarın modası
Çok pahalı ders olur gafillerin hatası
Aslında çok korkaktır çamurlara batası
Güçsüz olana kıyar cengini arar bulur
Mikdat Bal
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İki yüzlü yüzsüzler
Nasıl etsek nasıl izah eylesek
Aymıyor ki iki yüzlü, yüzsüzler
Tehlikeyi hangi dilden söylesek
Duymuyor ki iki yüzlü yüzsüzler
Sen ben dedik “biz” demeyi unuttuk
Yaz kış dedik “güz” demeyi unuttuk
Maske kalın “yüz” demeyi unuttuk
Caymıyor ki iki yüzlü, yüzsüzler
Ne hayret ki görüyoruz olanı
Kanun yapıp affettiler çalanı
Bölüştüler ondan geri kalanı
Doymuyor ki iki yüzlü, yüzsüzler
Çukur AB çeker bizi derine
Kıvanç duyar o gerine gerine
Kulak verip bizi adam yerine
Saymıyor ki iki yüzlü, yüzsüzler
Nasıl domuz girer Türk’ün semtine
Müslümanım söyler sorsak kendine
Bu yapılan ne kitaba ne dine
Uymuyor ki iki yüzlü, yüzsüzler
Ne münafık böyle yapar ne gavur
Mikdatî der yakışmıyor bu tavır
AB bizi içlerine sen kıvır
Koymuyor ki iki yüzlü, yüzsüzler
Mikdat Bal
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İki yüzlüler
Kimse tanıyamaz, insancıkları
Kalbi temiz olan göz açmış olsun
Tanıyorum şimdi çok kancıkları
İster yemin etsin and içmiş olsun
Tanıdığın zaman, çok geç kalırsın
Anlatayım belki bir ders alırsın
İyi niyet hoş da kurban olursun
Yeter ki gözünde bir içmiş olsun
O da senin gibi yer içer güler
Samimi görünür, mutluluk diler
Bir fırsat kolluyor dişini biler
Vakti zamanını bir seçmiş olsun
Hoş bakar yüzüne sevgi sanırsın
Maskesi kalındır çok zor tanırsın
Tanısaydın derdim, bırak anırsın
Bilemezsin dostum, çok geçmiş olsun
Dostunuz diyerek boyarlar seni
Fırsatı bulunca soyarlar seni
Mezarına canlı koyarlar seni
Bunlar kefenini bir biçmiş olsun
Mikdatî der bunlar ne kadar çoktur
Dostumdur sandığın, gerçek bir şoktur
Dizni dövmenin anlamı yoktur
Elinden fırsatlar bir kaçmış olsun
Mikdat Bal
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İlaç mı sandın?
Paramparça ettin, kalbimi kırdın
kırarak yıkarak gönlüme girdin
Umarım mutlusun, murada erdin
Bu garip gönlümü ilaç mı sandın?
Sevda ateşini söndürmez ayran
Her anı acaip, her anı hayran
Kafdağına çıkıp ederken seyran
El salladım bunu kulaç mı sandın?
İkiye katlattın kaygılarımı
Böldüm geceleri, uykularımı
Darmadağın ettin duygularımı
Şimdi sen kendini hallaç mı sandın?
Mikdat Bal
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İlahi Düzen!
İnsan düşünsel varlık cevap arar her şeye!
Vahyin rehberliğini hep unutup duruyor
Aciz ve bitkin halde yığılır bir köşeye
Aradığı cevabı bilmeyenden soruyor!
Hani “körler sağırlar birbirini ağırlar”
Sözüm ona mürteci, yenilikçi çığırlar
Nasıl yenilikçiyse rehberleri sığırlar
Öyle bir düzen kurmuş insanlığı yoruyor!
İnananlara türlü işkenceler ettiler
Tank, tüfek her silahla üzerine gittiler
Aha bitirdik derken kendileri bittiler!
Bu da gösteriyor ki, dini Allah koruyor!
Her şey yerli yerince kainat bir kitaptır
İnsanoğlu azmazdı eksik olan adaptır
Kur’anı Kerim ise ilahi bir hitaptır
Ayetler açık seçik her cevabı veriyor!
İlahi bir kanun bu inanan var, azan var!
Ey felsefeci güruh hem akıl hem izan var!
Tesadüfe yer yoktur alemde bir düzen var!
Sağır, dilsiz, kör hariç diğerleri görüyor
Der Mikdadi Allah’tır yerin, göklerin Nur’u
Nur görene göredir asla bağlamaz körü
Sen, sen ol ey inanan nurlu caddede yürü
İnsanlar hak ve batıl iki yolda yürüyor!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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İlan
Yaş ellibir Tuncay Akdeniz adı
Gören duyan varsa selam söylesin
Aramadı bir ay oldu, Mikdat’ı
Gören duyan varsa selam söylesin
Çok iyi bir dosttur yakındır cana
Tuncayım bir yana dünya bir yana
Bunu kim okuyup rastlarsa ona
İnsanlık adına selam söylesin
Herkesin sevdiği saydığı kişi
Yurtta az bulunur Tuncayın eşi
Bağrında yanıyor dostluk ateşi
Bu dostu görenler selam söylesin
Dostun hasretine yanar bu ciğer
Geçmiş olsun deyin hastaysa eğer
Onu bir ziyaret dünyaya değer
Tuncayı görenler selam söylesin
Geçmiş olsun derim hasta olmuşsa
Hastanede bunca zaman kalmışsa
Bana haber versin her kim bulmuşsa
Bir de o dostuma selam söylesin
Mikdat Bal ilanı saldı buradan
Kavuştursun tezden bizi yaratan
Onun kıymetini bildim sonradan
Bilen haber versin, selam söylesin
Mikdat Bal
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İlan '' Bir lider bekliyoruz ''
Milliyetçi, Ülkücü, Türk İslam şuurunda
Tezi sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Ahlakçı hem toplumcu, ilmin parlak nurunda
Sözü sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Özgürlükçü olacak baskıcı olmayacak
Gelişmeci olacak eskici olmayacak
Endüstri ve teknikte askıcı olmayacak
Gözü sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Din kültür olayını, asla hafif görmeyen
Ölüme gitse bile, hiç bir taviz vermeyen
Hoşsun desinler diye, her boyaya girmeyen
Nazı sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Yalanlara kanmayan, görüşü sağlam olan
Herkesi idarede, mülayim bir yol bulan
Ecdadını şad eden, onları örnek alan
İzi sözüne uygun bir lider bekliyoruz
İstişare önemli,milletine soracak
Çağın gerçeklerine Türk mührünü vuracak
Bir söz verdiği zaman vaadinde duracak
Hızı sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Din, dil, kültüre bağlı asla sakınmayacak
Bunları korumada, dönüp bakınmayacak
Bazısına göz kırpıp, maske takınmayacak
Yüzü sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Bölücüye şiddetli, korumalı bu yurdu
Ecdadımız böyleydi, milli birliği kurdu
Ona tabi olacak, Çerkez, Arap ve Kürdü
Lazı sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Herkes onu sevecek, olmayacak emsali
Ama bulunmalıdır, tarihte çok misali
Hesap sorabilecek, bir adalet timsali
Pozu sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Ön safta en uç yerde kendini bulmalıdır
Vakit tamam bayrağı eline almalıdır
Üstün bir seciyenin sahibi olmalıdır
Özü sözüne uygun bir lider bekliyoruz
Mikdat Bal
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İleriye bak!
Geçen zaman seni öldürmüş ise
Bir fatiha oku ileriye bak!
Sana saçlarını yoldurmuş ise
Bir peruk al doku ileriye bak!
Geçmişe yanarsan sönüşün olmaz
Kaybolan bir şeyi sunuşun olmaz
Geçen geçti, geri dönüşün olmaz
Atlatıp o şoku ileriye bak!
İnsanın bellidir gücü, raddesi
Ruhtan bir cevherdir onun maddesi
Tek gidişli yoldur hayat caddesi
Takip et düz ok’u ileriye bak!
Mazide kalanlar silinmiş izdi
Senden önce orda ne canlar gezdi
Geçmişin vebali boynunu ezdi
At artık o yükü ileriye bak!
Ne tarafa baksan sonun çukurdur
İmanlı bir gönül fokur fokurdur
En büyük saadet Hak'ka şükürdür
Boşver azı, yoku ileriye bak!
Mikdat Bal
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İlhami Arslantaş'a sevgilerle
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İlhami Arslantaş dostluğu yaman
Dostllarına candır şair İlhami
Hele bana candost dediği zaman
Bambaşka insandır şair İlhami
Lazım değil diyor, kulun övgüsü
İşlemiş kalbinde dostluk sevgisi
Onda pek yücedir dostun mevkisi
Sevgide ummandır şair İlhami
Hoş görü ilkendir, yüreğin, engin
Alçak gönüllüsün, bulunmaz dengin
Usta bir şairsin hazinen zengin
Sözleri yamandır, şair İlhami
Adaletten yana, zulmü yeriyor
Zalime taş atıp yere seriyor
Dostluğu her şeyden âlâ görüyor
Kalbi kocamandır, şair İlhami
Memleket uğruna yazar da durur
Zorba, zalimlerin üstüne yürür
Mütevazi insan, tanımaz gurur
Büyük bir insandır, şair İlhami
İlim onun için, en büyük rehber
Dostluk kurmuş benim ile beraber
Bal der ki dostlara vereyim haber
Şandır, dosttur, candır, Şair İlhami
Mikdat Bal
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İlim gaye olmalı
İmamlar mesleğinde, yanlış mı ediyorar!
“Esteğfirullah deyin, affolalım” diyorlar
Her namazın başında saf olalım diyorlar
Düzeltmek istiyorsa olsun namaz dışında
Yamukları düzeltmek olmaz namaz başında
Eğitim ve öğretim, olmalı her alanda
Vatan aşkı sevgisi kalplere yer bulanda
Öğretmenler bu işe ehil ve hür olanda
Eğitimdir işleri, okulda ve dışında
Onlar birer meşale, ışır masa başında
Diploma için değil, ilim gaye olmalı
Bilgiler hayat boyu bir sermaye kalmalı
İlim her bir gönülde yüksek paye olmalı
Öğrendiğin her bilgi, lazım okul dışında
Güçlü, emin olursun, sen işinin başında
Mikdat Bal
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İlim oku, ahlâk sahibi ol ki
İlim oku, ahlâk sahibi ol ki
Hainlerin planlarını yıkasın
Vatanını çok sev, aşkıyla dol ki
Dinine yurduna sahip çıkasın
Tembelliği adiliği terk eyle
Görüşünü bakışını berk eyle
Türlü hileleri bilip farkeyle
Bakarken de bile bile bakasın
Elin düdüğünü çalıcı olma
Vatana bağlı ol bölücü olma
Hakkı tavsiye et, şer gücü olma
Düşmanların canlarını sıkasın
Bunamış bir kelek, edepten ırak
Mizah yapmış Türk’ü, hiç değil matrak
Çok şanlı bir Türksün, havlasın bırak
Sen ne bir mizahsın, ne bir şakasın
Mikdat Bal
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İlişkiler Böyledir!
Yaşa, varol demek gerek arada
Gör kardeşim, ilişkiler böyledir
Kolay değil, emek gerek arada
Zor kardeşim, ilişkiler böyledir
Bu ne cemal, bu ne şıklık, güzellik
Kart insana, aman bu ne tazelik!
Yakıştırıp olmayan bir özellik
Kor kardeşim, ilişkiler böyledir
Her gün senden bekler güzel bir târif
Söyle de dur ne şerifsin ne şerif
Sana sıra geldiğinde bu herif
Kör kardeşim, ilişkiler böyledir
O yücedir sen bir hiçsin gözünde
Kibirlidir, hem riya var özünde
Sen her zaman o durmazken sözünde
Dur kardeşim, ilişkiler böyledir
Koca adam ruhu hala çocuktur
Onun ki tam, senin her şey buçuktur
Her yaptığın ona göre küçüktür,
Hor kardeşim, ilişkiler böyledir
Der Mikdatî! Allah bizi kayıra
Böylesini yaymak varken çayıra
Yine gel sen bu dostluğu hayıra
Yor kardeşim ilişkiler böyledir
Mikdat Bal
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İlk AŞK
Çocukluk çağlarını anlatmaya koyuldu
Öyle bir ah çektiki ötelerden duyuldu
Güç kuvvet yerindeydi yorulmayı bilmezdi
Gezerdi dolaşırdı bazen eve gelmezdi
Babası gurbetteydi başına buyruk idi
Sanki başka diyarlı başka bir uyruk idi
Yanında bir kibriti bir kaç dal da sigara
Başka ne azık vardı ne cebinde beş para
Sorumsuzdu, haylazdı dağ onun orman onun
Yer yüzü sofrasıydı bağ onun harman onun
Bazen dereye iner balık tutup satardı
Bazen dağlara çıkar boş evlerde yatardı
Yanlızlığı severdi arkadaş aramazdı
Afacan bir çocuktu yerinde duramazdı
Ah çocukluk yılları ne kadar da güzeldi
Herşeyi bir başkaydı herşeyi bir özeldi
Çakısıyla adını ağaçlara çizerdi
Adı sanı yayıldı her tarafı gezerdi
İsmi malumdu lakin gören duyan olmamış
Adını yöresinde okumayan kalmamış
Tasasız, kaygısızdı, gününü gün ederdi
Hedef belirlemeden evden çıkıp giderdi
O gün hiç geçmediği bir yolu deniyordu
Süratlı bir şekilde dereye iniyordu
Güzel bir dilber gördü ormanda tek başina
Hissettiği şeylere hiç değildi aşina
Neydi başına gelen böyle şey bilmiyordu
Yerinden kımıldamak aklına gelmiyordu
Göğsüne ateş düştü hasret gibi bir histi
İlk sefer tadıyordu hem garip hem nefisti
Sefil duruma düştü mecnun gibi aşıktı
Henüz onsekizinde kafası karışıktı
Bu nasıl bir alemdi akıl erdiremedi
Etrafı sarılmştı kimseyi göremedi
Aceleden fırladı yerinde duramadı
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O güzel kimdi acep adını soramadı
Dünyası tersyüz olup, küsmüş kara bahtına
Bekarlık sultanlıkmış, nefret etmiş tahtına
O güne dek bilmezdi böylesi bir yanışı
Çok garip bir durumdu genlerin uyanışı
Mahzundu kederliydi sinesi yaralandı..
Nedir anlayamadı bahtı mı karalandı
Gönlüne sığarmıydı onca keder ve elem
Artık onun gözünde anlamsızdı bu alem
Sinesini delse de hicranını gizlerdi..
Gizli gizli ağlayıp İçin için sızlardı
Böylesi bir belayla nasıl olmuş iptila
Nasıl olur bir insan acılara müptela?
Şâşaalı günleri bir anda bitiverdi
Onu bir kara sevda ateşe itiverdi
Artık ne yer ne içer ne gezmek diliyordu
O son gördüğü sahne aklına geliyordu
Tekrar görürüm diye sürekli aynı yere
Gidip de geliyordu günde on on beş kere
Böylece uzun müddet bu dert ile kıvrandı
Bu sırrı anasına söylemeye davrandı
Öyle çaresizdiki ne yapsın ne etsindi
Utangaçtı, şaşkındı kime kalkp gitsindi
Halbuki daha önce her şeyi konuşurdu
Anasıyla her anı sohbete dönüşürdü
Kendisi konuşmadan anası girdi söze
Yavrum seni yakan kim adını söyle bize
Nasıl güzel mi bari? in midir? peri midir?
Tandığım biri mi? , köyün dilberi midir?
Ağlamaya başladı kimsesiz yetim gibi
Arada “kem küm” edip susardı ketum gibi
Yaşları sıpır şıpır gözleinden süzülür
Yufka ana yüreği bu duruma üzülür
Söyle çekinme yavrum olağandır bu işler
Herkesin başındadır bu kervan böyle işler
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Ana gelme üstüme isyanla deyiverdi,
Gözlerini kapatıp boynunu eğiverdi
Aşk alevi sarmıştı içini yakıyordu
O kadar utanmıştı yerlere bakıyordu
Sonunda karar verdi anlattı birer birer
Utancından arından yerin dibine girer
Falan mahalde gördüm adını bile bilmem
Yolunu gözetlerim ondandır eve gelmem
Yalnız bir kere gördüm bir daha göremedim
Kimdir necidir bilmem izini süremedim
Tesadüfen rastladım adını soramadım
Yakınları gelmişti orada duramadım
Şimdi diyorum keşke kaçmayıp da öleydim
Şu an bile ölürdüm tek adını bileydim
Söyle ey anacığım acep yanlış mı ettim
Neden bu kadar ürktüm, neden bırakıp gittim
Halbuki biraz daha eğleneydim orada
Sağdan soldan adını duyardım o arada
Rüyalarıma girer yüzü var gözleri yok
Uyanınca her yerde ararım izleri yok
Dünyam karardı benim ararım ışığımı
Kime gidip sorayım o meçhul maşuğumu
Esrarengiz gözleri hayalde bin bir renktir
Bir ahu gözlü müdür perilere mi denktir?
Anımsadığım her an içime şimşek çakar
Derim kendi kendime o şimdi kime bakar
Adını bile bilmem yârim diye anarım
Ne soğuktan donarım ne sıcaktan yanarım
Geceler kabus oldu günlerdir uykusuzum
Birşey hissetmiyorum ne acım ne susuzum
Yanıyor cayır cayır zerre zerre bedenim
İçimde bir korku var yokken korku nedenim
O gün bu gün kurudu gözlerimin pınarı
Hasret besleyip durur gönlümdeki bu nârı
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Yüreğim pare pare açıp da görebilsen
Tabibim olsan benim bir deva verebilsen
Belki yaralarıma neşter vurup deşerdin
Belki de yavrum deyip şuracıkda düşerdin
Derdim bana haz oldu alışmışım cefaya
Sevda nedir biezdim ne koydum bu kafaya
Duanı eksik etme bilirsin vazifeni
Ya o gelinlik giyer veyahut ben kefeni
Başka çıkış yolum yok yaktı beni bu sevda
Kurumuş bir çöp gibi yıktı beni bu sevda
Bu nasıl bir acıki ateş doldu sineme
Mateme bürüterek hüzün verdi haneme
Taşımaya gücüm yok onca gamı kederi
Bu vefasız dünyada varmı benden beteri
Rüya gibi başladı kabusa dönüverdi
Gökte ayın yıldızın ışığı sönüverdi
İçimi kemiriyor duyduğum onca kuşku
Sevgi gönlüme girdi neden kalmadı coşku
Sine tahammül eder elemin her türüne
Acılar çok olunca yansın hangi birine
Ne adını bilirim ne o beni tanıyor
Böylesi biri için canım neden yanıyor
İşte budur ahvalim işte budur kederim
Meçhul bir sevda için neden yanıp tüterim
Mikdat Bal
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İlkbahar gelince
İlkbahar gelince doğa uyanır
Gönül cıvıl cıvıl, bülbüle döner
Fışkırır nebadat çevre boyanır
Al yanakta gamze bir güle benzer
Yeşerir yürekte yeni umutlar
Aşkın semasından kalkar hudutlar
Gök yüzünde parça parça bulutlar
Kimi şekil alır düldüle benzer
Her zerre toprakta hayat sezilir
Göçmen kuşlar dönmüş yere süzülür
Yeşil yapraklarda sevda yazılır
Bir kısım çiçekler virgüle benzer
Mikdat Bal
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İlmin gücü (Şematik)
Hakkını……….kimseye……….sakın ………yedirtme
Kimseye...……hakkında……...mazlum…….dedirtme
Sakın…………mazlum……olup, zulüm…...edirtme
Yedirtme……..dedirtme……..edirtme……..dostum
Bu ancak…….ilimle…………olur…………bilesin
İlimle………..zalime………...tokat,……….silesin
Olur………….tokat……..ilmin, artık………gülesin
Bilesin………silesin………..gülesin………dostum
Çok şey……..değişecek……dünya……….döndükçe
Değişecek…...insan………..ilme…………kondukça
Dünya………ilme……..aşkla, yanıp ……..söndükçe
Döndükçe…..kondukça…..söndükçe……..dostum
Ezilir……….insanlar….….cahil…………yatarsa
İnsanlar…….gaflete………eğer…………batarsa
Cahil……….eğer…….böyle bir yol……..tutarsa
Yatarsa…….batarsa……..tutarsa………..dostum
Mikdat der……ey dostum…..ilmi……..seç kurtul
Ey dostum…….cehalet……...kötü……….kaç kurtul
İlmi…………...kötü……..görme, gözün…aç kurtul
seç kurtul…….kaç kurtul…..aç kurtul……dostum
Mikdat Bal
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İmama uyan mı var
İmama uyan mı var
Sözünü duyan mı var
Açıp okuyan mı var
Bu insanlar kurtulmaz
Nice sohbet eyledi
Nice sözler söyledi
Bir kerecik şeyledi
Ama bu unutulmaz
Bu ne bicim cemaat
Beklemesin şefaat
Hoca yapmış kabahat
Artık sözü tutulmaz
Elbette köyden kaçar
Yoksa cemaat sı...r
Başına bela açar
Mescitler kokutulmaz
Mikdat Bal
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İmam-ı azam
Sabit bin Numân'ın oğlu İmam Ebu Hanife
Hicri seksen senesinde doğduğu şehir Kufe
Müslümanlar İrak ile İranı fethetmişti
Dedesi müslüman olup Küfe'ye yerleşmişti
Oğlu Sabit görüşmüştü Hazreti Ali ile
Nice sahabe-i Kiram tanımış haliyle
Hazreti Ömer devrinde büyük fetihler oldu
Basra şehri Küfe şehri o zamanlar kuruldu
Binlerce Ashab-ı Kiram oralarda kalmıştı
Nice tabiin onlardan okumuş, ders almıştı
Fasih Arapça bilenler Küfede yerleşmişti
Hazreti Ömer onları seçip de göndermişti
Hoca olarak gönderdi Abdullah bin Mes'üd'u
Kur'an, fıkıh derslerini uzun zaman okuttu
Sayesinde Küfe şehri ilim şehri olmuştur
Kur'an ilmi Fıkıh,tefsir,Hadislerle dolmuştur
Emirül mü'minin ona bir çok yardımcı verdi
Onlar seçkin sahabiydi ona yardım ederdi
Sa’d bin Ebi Vakkas ile Hüzeyfe İbnül Yeman
Ebu Musa Eş’ariyla Bir de Farisi Selman
Daha nice sahabiler Küfe'de hizmet verdi
Hazreti Ali orayı bunun için severdi
“Allah,bu İbni Mes'üda rahmet etsin söyledi
Talebelerini şehrin kandilleri eyledi”
İşte mezheb kurucusu Imam Ebu Hanife
Böyle bir yerde yetişti gerek gördük tarife
Küfe de doğup büyüdü, Küfe öyle bir yerdi
Gençliğinde sapıklarla münazara ederdi
Her din ve mezhepten insan orada yaşıyordu
Akıl ile fikir ile genç iken savaşıyordu
İtikatı bozuk olan Şii ve hariciler
Mütezile mezhebinden daha neci neciler
Her girdiği tartışmayı başarıyla kazandı
Aklı ile sapıkların planlarını bozandı
Onun bir cevher olduğu Küfede öğrenildi
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Onu teşvik ederekten ilim öğren denildi
Bir gün pazara giderken Şabi'yi görmüş idi
Şabi, İmam-ı Azamın ilmini sormuş idi
Ona cevaben söyledi pazarda çalışırım
Ticaretle uğraşırken bazen de alışırım
Şabi ona söylemiş ki artık uğraş ilimle
Sen akıllı bir insansın, görüş her bir alimle
Şabi Hazreleri ona hemen tesir etmişti
Hemen Pazarı bırakıp ilme doğru gitmişti
Hammad bin Ebi Süleyman ona muallim oldu
Onsekiz yıl onda kaldı göğsü ilimle doldu
İbrahim en-Nehaiden Alkame yolu ile
İbni Mes'uddan Aliye,Ömer ekolü ile
Medresesi zengin idi malzeme bakımından
Bu da meydana gelmişti sahabe akımından
Ebu Hanife Küfede önce Kuran hıfzetti
Sonra sarf,nahiv,şiirle edebiyat öğrendi
Önde gelen alimlerden Hadisleri dinledi
Ezberledi,tevil etti hepisini anladı
Fıkıh mes'elelerini teker teker öğrendi
Bütün ilim sahipleri zekasını beğendi
Doğuştan mantık ve zeka,hafızası güçlüydü
Çalışkandı, müctehiddi,alimdi, bilinçliydi
Hocasının vefatında kendi kırk yaşındaydı
Onun yerini doldurdu,kürsüsü başındaydı
Onun ders verme usülü farklı idi herkesden
Müzakere oluşurdu verdiği her bir dersten
Demezdi ki dersiniz bu, alın ezberleyiniz
“Alın gidin inceleyin,fikrinizi deyiniz”
Halka açık ders te verdi bu da başka bir yoldu
Vermiş olduğu her fetva sonradan örnek oldu
İstişare önemliydi,sözüm sözdür demezdi
Her konuyu tartışırdı hemen fetva vermezdi
Her konuyu incelerdi fikrini söyler idi
Talebelerine verip inceleyin der idi
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İncelenen her mes'ele kendine gelir idi
Görüşünü açıklardı fetvayı verir idi
Bu ilim halkalarında tüm İslam hükümleri
Her konu ele alındı bütün mes'eleleri
İbâdât ve muâmelât, ukubat incelendi
Her konu tasnif edildi herbiri gücellendi
Eş-Şeybani yazmış idi Zahiru’r-Rivaye yi
Küçük yaşta başlamıştı ilim talep etmeyi
İmam Ebu Hanifeden küçük yaşta ders aldı
Derslerini ilerletmek Ebu Yusufa kaldı
İmam Ebu Hanifenin çoktu talebeleri
Hepsi birer üstad idi alim idi herbiri
İmamı Azama göre otuzaltı neferdir
En alimi Ebu Yusuf diğeri de Züfer dir
Zâhiru'r-Rivâye altı kitabı teşkil eder
Bu kitapları burada sayalım birer birer
' el-Asl (veya el-Mebsût tür) 'birincisi ettik bir
'el-Câmiu's-Sağîr', ile ve ' el-Câmiu'l-Kebîr'
Bir de ' es-Siyeru's-Sağîr', ve 'es-siyeru'l-Kebîr'
Beşini anlatmış olduk elimizde kaldı bir
Altıncısı 'ez-Ziyâdât' altı kitap tas tamam
Bu kitaplarda toplanmış ne demişse üç imam
Ebû Hanife dir eköl Zâhiru'r-Rivaye'din
Ebu Yusufun görüşü ve imamı Ahmedin
Ebu hanifenin daha kitabı var vesselam
Bunların da konuları akaid ile kelam
el-Fıkhu'l-Ekber, kitabı ve Kitâbü'r-Risâle
Kitâbü'l-Âlim ve'l-Müteallim daha var hele
El haşiyye kitabıyla Ma'rifetü'l-Mezâhib,
el-Kasidetü'n-Nu'mâniyye var daha ey sahip
el-Müsnedü'l-İmam Ebî Hanife kitabını
Okuyanlar tanıyorlar uslub ve hitabını
İmam Ebû Yûsuf ile bir deİmam Muhammed
Mezhebin teşekkülünde gösterdiler çok himmet
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hârun er-Reşîd ahdinde kâdıu'l-kudât oldu
Ebu Yusuf bu mezhebin icra yolunu buldu
Eğer kadı olmasaydı bünlar mümkün olmazdı
Devlet hukukuna dair Kitabü'l-Harâc yazdı
Mezhebi devlet ricali beyninde de yayıldı
Bu imamın sayesinde yayıldı ve sayıldı
Hanefi mezhebinin şu özellikleri vardı
Ebu Hanifenin ne çok güzellikleri vardı
Derdi ictihad ederken Kur'ana göz atarım
Eğer orda bulamazsam sünnetlere bakarım
Sonra ashab-ı Kiramın sözlerinde ararım
Orada da bulamazsam kendim kafa yorarım
Kitap,sünnet,icma kıyas mezhebimiz böyledir
Bunlar arandıktan sonra ictihadla reyledir
Fıkhımız leh ve aleyhte olanı tanımaktır
Kitap,sünnet,icma,kıyas birisine uymaktır
Kur'anda çözüm yok ise sünnete başvurulur
Kullanılan her hadisin an'anesi sorulur
Meşhur hadis, Mütevâtir dışında kalanları
Haber-i vâhid ve mürsel bu gibi olanları
Tetkike tabi olurdu özel incelenirdi
En ufak bir tereddütte anında ellenirdi
Her an'ane güzel olup sünnet olmayabilir
Başka hükmü kıyas edip onu almayabilir
Ravileri incelerdi herhali her yönünü
Sahih hadis olsa bile hemen almazdı onu
Eğer ravi amel etmez sadece söyler ise
Onunla amel etmezdi,hoşa da gider ise
Onu anlatmak gayemiz mezhebi başka konu
İmam-ı Azam olarak herkes tanıyor onu
İsmi, Nûmân bin Sâbit bin Zûtâ diye bilinir
Ebû Hanîfe künyesi en çok böyle anılır
İmam-ı Azam lakabı bununla meşhur oldu
Hicri seksen de doğmuştur yüz ellisinde öldü
Mezarı Bağdât'ta olup bir ziyaret yeridir
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Eserleri bakılmalı kim demiş makberidir
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
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İmanlı Kalp
<image src='http://img147.imageshack.us/img147/5985/zikirkalbpf5.gif'width='110'
height='120'>
Yüce Allah Rahmandır
Gönüllere mihmandır
Kalbin nuru imandır
O yoksa duygu da yok
<image src='http://img147.imageshack.us/img147/5985/zikirkalbpf5.gif'width='110'
height='120'>
Onunla sezip duyar
Onunla sevip sayar
Onunla Hakka uyar
O yoksa saygı da yok
<image src='http://img147.imageshack.us/img147/5985/zikirkalbpf5.gif'width='110'
height='120'>
Onunla coşup çağlar
Onunla korkup ağlar
Onunla umut bağlar
O yoksa kaygı da yok
<image src='http://img147.imageshack.us/img147/5985/zikirkalbpf5.gif'width='110'
height='120'>
Onunla emin olur
Onunla rahat solur
Onunla huzur bulur
O yoksa uyku da yok
<image src='http://img147.imageshack.us/img147/5985/zikirkalbpf5.gif'width='110'
height='120'>
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İmha haricinde çözüm kalmadı...+
Bu kacıncı şehit kacıncı olay
Yeter artık daha sözüm kalmadı
Bu canavarlardan kurtulmak kolay
İmha haricinde çözüm kalmadı
Akılsız, beyinsiz, izansız bunlar
Allahsız, kitapsız, imansız bunlar
Ahlaksız, hayasız vicdansız bunlar
Artık kınamaya lüzüm kalmadı
...........+ İmha haricinde çözüm kalmadı...+
Mikdat Bal
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İmtiyazımız mı var?
Türlü, türlü belalar pek yakında inecek!
Kehanet değildir bu, hep böyle olagelmiş!
Geçmiş ümmetler gibi tepemize binecek
Azıp şımaranların başına bela gelmiş!
İsrafın zirvesinde doymuyoruz bir türlü!
Şu meşum bencillikten caymıyoruz bir türlü!
Dünya çatırdamakta aymıyoruz bir türlü!
Etrafa göz atarsak ayetler dile gelmiş!
Her millet buna dahil kurtulan olmamıştı
Nuh kavminde kafirden tek kişi kalmamıştı
Daha sonra gelenler hiç ibret almamıştı!
Ancak Yunus’un kavmi son anda yola gelmiş!
Kimini bir ses ile, kimine taş yağdırdı
Kimini yere gömdü, kimini de boğdurdu
Kiminin üzerine kızgın lavlar yığdırdı
Kimi canından olmuş, kimine mala gelmiş!
Kim diler helak olsun kim diler yere batsın!
İsteyenler uyansın isteyenler de yatsın!
Kur’ana inanmayan tarihe bir göz atsın
En büyük felaketler en azgın kula gelmiş!
İmtiyazımız mı var? etrafımız yanıyor!
Şu kara bulutları kim bir rahmet sanıyor?
Allah’ın ihmali yok ancak süre tanıyor
İmtihan süreklidir sanmayın mola gelmiş!
Der Mikadi uyanıp doğru yola girelim
Kendimize dönerek çeki düzen verelim!
Birazcık tefekkürle halimizi görelim!
Şu ümmeti Muhammet tanınmaz hale gelmiş!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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İnansam mı artık
Glopal dediler kafam karıştı!
İnansam mı artık, inanmasam mı?
Silah zoru ile dünya barıştı
Donansam mı artık donanmasam mı?
Barış ne güzel şey hep böyle kalsa!
Ya uyurken düşman silahın alsa!
Halim nice olur sirenler çalsa!
Sınansam mı artık sınanmasam mı?
Dost dedim, hoş gördüm korkuyu attım
Rahatıma baktım, tüfeği çattım
Barışa güvendim uyudum yattım
Kınansam mı artık kınanmasam mı?
Mikdat Bal
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İndirim (Öğüt)
Fiyatlarda indirim
Taksitlerde bindirim
Elbet olur sindirim
Önce yutmanız gerek
Oyuna mı gelinmez!
Düşenlere gülünmez
Kazık kolay bilinmez
Bir kez tatmanız gerek
Veresiye yemeyin
Faizle ödemeyin
Aylık yetmez demeyin
Hesap tutmanız gerek
Taksitle değil ucuz
İstikbal olur taciz
Eğer binerse haciz
Evi satmanız gerek
Ne mal ne mülk kalmazsa
Kefil çıkan olmazsa
Alacaklı salmazsa
Hapis yatmanız gerek
Sakınmalı penceden
Düşünmeli inceden
Sütünüze önceden
Suyu katmanız gerek
Mikdat Bal
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İndirim!
Müjde, vatandaş müjde, indirim var indirim
Önce yutmanız gerek, kolay olur sindirim
Yüzde yetmiş yalana yüzde yüzlük bindirim
Birbirini kandırmak işte bu kadar kolay
Alan razı, satanda, halay çekelim halay
Tüccar uyanık bilir yazın mallar satılmaz
Çalışması gerekir yinede boş yatılmaz
Öyle fiyatlar yazar asla elle tutulmaz
Birbirini kandırmak işte bu kadar kolay
Moda, kalite diye göz boyamaktır olay
Bu oynanan oyunu müşteriler biliyor
İhtiyacı var diye, yine kalkıp geliyor
Sanılmasınki malı ucuz diye alıyor
Birbirini kandırmak işte bu kadar kolay
Bu milletin aklıyla alay etmeyin alay
Mikdat Bal
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İnsaf be!
Başı dara düşmüş,kadın,kız, kızan
Yediden yetmişi, el aman diyor
Kurtuluş bir düşmüş, ne yazsın ozan
İnsaf be, insaf be, el iman diyor
Bunu müslümana,müslüman diyor
Bir yanda bolluk var bir yanda kıtlık
Bir yanda insanlık, bir yanda itlik
Kabası zayıfa, taslar yiğitlik
Mazlumlar biçare, el aman diyor
Bunu müslümana, müslüman diyor
Alt üste geçince, ayak baş oldu
Fakirin katığı, kanla yaş oldu
Merhamet kalmadı, kalpler taş oldu
Ezilen zayıflar el aman diyor
Bunu müslümana, müslüman diyor
Utanmaz, sıkılmaz arsızlar varken
Hayasız, pezevenk, ırzsızlar varken
Keneler, sülükler, hırsızlar varken
Milletim huzursuz, el aman diyor
Bunu müslümana, müslüman diyor
Suratlar bir karış, deyip gülen yok
Komşuluk kesilmiş, gidip gelen yok
Komşuyu tanıyan, ya da bilen yok
Gurbetçiyi gören, Alaman diyor
Bunu müslümana, müslüman diyor
Mikdatî diyor ki, asrın belâsı
Artık çatırdıyor, İslâm kalası
Her gün daha beter, oldum olası
İnsanlık şaşırmış el aman diyor
Kurtuluş Kur’anda, El İman diyor
Mikdat Bal
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İnsan bir şekil alır
İnsan bir şekil alır, yediğinin eseri
Bildiğinin sultanı dediğinin esiri
Bütün şahsiyetini yediğinde görürsün
Şeref haysiyetini dediğinde görürsün
Halal yerse saittir, haram yerse eşkıya
Doğru derse sadıktır yalan derse eşkıya
Gerçeğin ta kendisi mahal yoktur kuşkuya
Mikdat Bal
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İnsan bozuntusu beylere inat
İnsan bozuntusu beylere inat
Adamlıktan ödün veren değilim
Yağ çekme sanatı değil bu sanat
Haksızça kimseyi yeren değilim
Bir taraftan çarpıp bir yandan bölüp
Ağanın keyfine bir fetva bulup
Menfaat uğruna palyaço olup
Her türlü boyaya giren değiim
Zulme buğzederim küsemezsem de
İstediğim gibi esemezsem de
Zalimin yolunu kesemezsem de
Kırmızı halılar seren değilim
Nice yalaka var hem sağ hem solda
Zulmün caddesinde atamam volta
Giderim bildiğim dos doğru yolda
İki rayda giden tren değilim
Mücadele eder can varken tende
Şeytan sinsi sinsi dolaşır gende
Yanlışım var elbet insanım bende
Kendimi yüksekte gören değilim
Der Mikdati heyhat halimiz beter
Layık mı bizlere bu gam bu keder?
Bazısı gönüllü yağcılık eder
Bunun esrarına eren değilim
Mikdat Bal
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İnsan desem değildir!
Öyle bir insan var ki
Maymundan yoktur farkı
Kafası öyle dar ki
Ne akıl var ne mandık
Vardır böyle insanlar
Her yerden öter bunlar
Ne laf dinler ne anlar
Diye diye usandık
İnsan desem değildir
Ya sapık ya cahildir
Sözü küfre meyildir
Biz okurken utandık
Mesaja açtım baktım
Ben bu adamdan bıktım
Küfürü eder takdim
Biz onu şiir sandık
Bu herif hepten sapmış
Kalkmış ta aşka tapmış
Sorsanız şiir yapmış
Bu şiirse biz yandık!
Mikdat Bal
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İnsan diye dolaşıyor etrafta
Hastaları hiç ziyaret etmiyor
Komşu ölür cenazeye gitmiyor
Borç istense mazereti bitmiyor
İnsan diye dolaşıyor etrafta
Namaz kılar bu müslüman ön safta
Darda kalan komşusunu kayırmaz
Hakkı olan zekatını ayırmaz
Selam vermez, aç insanı doyurmaz
Ona buna dalaşıyor her lafta
Namaz kılar bu müslüman ön safta
Haset eder asla hayır dilemez
Neden böyle sorsan ona bilemez
Sinir küpü yapmacık da gülemez
Cumasına ulaşıyor her hafta
Namaz kılar bu müslüman ön safta
Mikdatî der şaştım bunun fendine
Beş vaktine beş katsa da kendine
Bu sahtekar saygısı yok bu dine
Gunahlara bulaşıyor ham softa
Namaz kılar bu müslüman ön safta
Mikdat Bal
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İnsan ekseninde döndü Mevlâna
Yerden göğe kadar sevgi saçardı
İnsan ekseninde döndü Mevlâna
Bahçesinde yalnız güller açardı
Cömertçe herkese sundu Mevlâna
Cennetten uzanan bir gül misali
İnsanlığa sanki ödül misali
Nameler şakıdı bülbül misali
Bütün gönüllere kondu Mevlâna
Şavkı güneş gibi herkesi sardı
Her dinden insanlar yanına vardı
Hoşgörü harcını sevgiyle kardı
Kaba fikirleri yondu Mevlâna
“Gel ne olursan ol yine gel” sözü
Buna sıcak bakar insanın özü
Onda hudutsuzdu sevginin dozu
Peşin hukümleri yundu Mevlâna
Mikdat Bal
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İnsan haklarının temsilcileri
Dünya yı sömürüp parçalayanlar
İnsan haklarının temsilcileri
Savaştan,terörden rant sağlayanlar
İnsan haklarının temsilcileri
Kurdukları fona yardım isterler
Hayvanlar yerinde korunsun derler
İnsanları vurur bu kankesterler
İnsan haklarının temsilcileri
En verimli yerler fillere kalır
Yüz binlerce kişi açlıktan ölür
Koruma adıyla her yeri alır
İnsan haklarının temsilcileri
Yeşillik hayvana, insana cöller
Planlama adıyla kesilir döller
Dispanser adıyla kurar oteller
İnsan haklarının temsilcileri
Avlanmaya gelir doktor adıyla
Herşeyi mukemmel katı, yatıyla
Oynarlar insanın hep hayatıyla
İnsan haklarının temsilcileri
Bir fili avlarlar kırk bin dolara
Siyahlara yasak mubah onlara
Araştırma bilim derler bunlara
İnsan haklarının temsilcileri
Kazara bir insan ormana girse
Bir tavşan avlarsa ya su içerse
Hemen öldürürler, ordan geçerse
İnsan haklarının temsilcileri
Mikdat der kurmuşsa onlar fon bizde
Ben vermem bir kuruş, vermeyin siz de
Garibi,mazlumu savunur sözde
İnsan haklarının temsilcileri
Mikdat Bal
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İnsan içindir
Zerreden küreye, bütün mevcüdat
İnsan hizmetinde, insan içindir
Uzayda, semada, kevn-i kainat
İnsan hizmetinde, insan içindir
Ne bir şey eksiktir, ne bir şey fazla
Binlerce fayda var, her yaramazla
Neler değişmez ki, küçük bir tozla
Nice gizli sırlar, insan içindir
Trilyonla yıldızlar, güneş te ay da
Ummanı, gölleri, nehir de çayda
Herşeyde, ölüde, diride fayda
İnsan hizmetinde insan içindir
Hayvanat, haşarat, nebatat, gerek
Hava,su, toprak, taş, hububat gerek
İlahi bir düzen, irtibat gerek
Herbiri gerekli, insan içindir
Saymaya güç yetmez,aciz kalem de
Hiç birşey fuzuli, değil alemde
Herşeyde fayda var, hatta elemde
İnsan hizmetinde, insan içindir
İnsan mahlukatın en şereflisi
Şerefsizi şerde, geçer iblisi
Zengini de lazım,hatta muflisi
İnsan hizmetinde, insan içindir
Mikdat der düşünen, gerçeği anlar
Birbirine muhtaç bütün insanlar
Hem kafiri lazım, hem inananlar
Bütün bu gerçekler,insan içindir
Mikdat Bal
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İnsan kalmak kolay değil
İnsan olmak kolay ama
İnsan kalmak kolay değil
Vali bile olur Şam'a
İnsan kalmak kolay değil
Yaratılışı en güzel
Cismi özel, ismi özel
Oyalanıp okur gazel
İnsan kalmak kolay değil
Katı olur, halim olur
Cahil olur, alim olur
Hem nefsine zalim olur
İnsan kalmak kolay değil
Elde değil hilkatımız
Burda başlar dikkatimiz
Yeter mi ki takatimiz
İnsan kalmak kolay değil
Şartı çoktur sayması zor
Gafillerin ayması zor
Uyumaya doyması zor
İnsan kalmak kolay değil
Mikdat Bal
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İnsanca yurdumda ölmek isterim
Bozarmış kızarmış al kan gibiyim
Sanki mezarından kalkan gibiyim
Hasret tazyiğinden volkan gibiyim
Çekilmiyor anam, gelmek isterim
İnsanca yurdumda ölmek isterim
Cehreler gülmüyor gazap mı nedir
Bu hayat cehennem azap mı nedir
Gözümüzde yaşlar kezzap mı nedir
Bakılmıyor anam gelmek isterim
İnsanca yurdumda ölmek isterim
Kanadı kırılmış, biz göçmen kuşlar
Her sabah hasretim yeniden başlar
Ağlamak isterim gözümden yaşlar
Dökülmüyor anam gelmek isterim
İnsanca yurdumda ölmek isterim
İlk zaman bilmedik gaflete daldık
Unuttuk çok zaman gurbette kaldık
Buralara artık derin kök saldık
Sökülmüyor anam, gelmek isterim
İnsanca yurdumda ölmek isterim
Alıcı bir gözle şöyle bakıpta
Hiç kimse kimseye etmiyor gıpta
Bal der niyet edip yola çıkıpta
Çıkılmıyor anam gelmek isterim
İnsanca yurdumda ölmek isterim
Mikdat Bal
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İnsanda irade var
İnsanda irade var, aklı var ilim de var
Görüyor gözetliyor, hayat var ölüm de var
Çok faydalı işler var, nefsine zulüm de var
Kurtulmamız gerekir nefsin esâretinden
Bizler yoktuk var olduk, hayat veren biri var
Önümüze nimetler, yayıp seren biri var
Biz göremezsek bile, bizi gören biri var
Gafil olmamak lazım, Rabbin nezaretinden
Şeytan nefis el ele, bize tuzak kurmuşlar
Bu iki azgın düşman yolumuza durmuşlar
Ölüm var, ama bunu bize unutturmuşlar
Gunde yüz kez dönsek te, kabir ziyaretinden!
Bunca nimeti bize, acaba kim sağladı
Kim şöyle düşünerek, Allah için ağladı?
Terkedildi ibadet, kalpler beton bağladı
Şeytan bile şaşıyor kulun cesaretinden
Bal der bizden aranan, ibadettir, imandır
Allah’a en makbul kul tövbe eden insandır
Dönelim kendimize tövbe anı bu andır
Kıymetli birşey yoktur, nefsin taharetinden
<embed
src='http://www.neyzen.com/images/taksim/ahmed_sahin/ahmed_sahin_beyati.wma'
>
Mikdat Bal
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İnsanlar içine daldım gördüm ki
İnsanlar içine daldım gördüm ki
Herkes başka bir âlemde yaşıyor
Birinin yanına gittim sordum ki
Bu insanlar ne tarafa koşuyor
Dedi bana herkesin bir işi var
Benim gibi boş gezen kaç kişi var
Laf dinlemez evladı var eşi var
Hayat denen bir engelden aşıyor
Sordum ona sen ne işe yararsın
Bana dedi niçin kafa yorarsın
Bu Dünyada adalet mi ararsın
En zayıfı en ağır yük taşıyor
Dedim senin yapacak yok mu işin?
Dedi sokaklarda kaldım bu kışın
Dedim söyle neden akar gözyaşın
Dedi Karnım açtır üstüm üşüyor
Dedim neden çalışmazsın genç yaşın?
Dedi bana işsiz kaldım bu kışın
İş aradım atında her bir taşın
Aramaktan tabanlarım şişiyor
Her kapıyı suratıma çarptılar
Genç yaşımda sokaklara atıllar
Ben aç yatım komşular tok yattılar
Bundan böyle bana sokak düşüyor
Der Mikdadi ey peygamber ümmeti
Terk ettiniz hem farzı hem sünneti
Üşüttünüz kiminin var cinneti
Bazısı´da benim gibi şaşıyor
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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İnsanlar iki kısım
İnsanlar iki kısım
Ya hısımdır ya hasım
Hasımlar da bir kısım
Hem hasımdır hem hısım
Bayanlar iki nevi
Kimisi aslen Fatma
Kimi doktordan çıkmaz
Her şeyi derme çatma
Hayvanlar iki çeşit
Ya mutludur ya dertli
Kimi insanla eşit
Ya çiftlidir ya dörtlü
Hemşerim iki türlü
Ya yerlidir ya lazdır
Hamsi balık arası
Ya sazandır ya kazdır
Deriler iki bölüm
Ya cüzdandır ya tulum
Gönüllerde barınan
Ya vicdandır ya zulüm
Ahali farklı farklı
Ya uludur ya hakir
Kimi manada yoksun
Kimi maddede fakir
Mikdat Bal
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İnsanlara ne demeli!
Dünya döner dönek imiş
İnsanlara ne demeli!
Halâl döner inek imiş!
İnsanlara ne demeli!
Suçu vardır her gafilin
Dünyasında “homofil’in
Hortumu var koca filin
İnsanlara ne demeli!
Sahibi var her boynuzun
Geyiğin var hem öküzün
Maymunların eli uzun
İnsanlara ne demeli!
Karışmıştır hayvan beşer
Alçakları çaptan düşer
Pire deşer, kene şişer
İnsanlara ne demeli!
“Dam üstünde saksağan”lar
Okumuyor ki soğanlar
Taklit eden papağanlar
İnsanlara ne demeli!
Düzü görür yokuş gibi
Yarasaca bakış gibi
Karanlıkta baykuş gibi
İnsanlara ne demeli!
Bilmez ışık, bilmez gündüz
Dalar durur çoğu kuduz
Kemirerek biçer kunduz
İnsanlara ne demeli!
Pis kokudan tüter durur
Porsuktan da beter durur
Karga çatlak öter durur
İnsanlara ne demeli!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsanları seven yürekler ölmez
İnsanları seven yürekler ölmez
Kâmil bir îmanın tadıdır sevgi
Güler yüz gönüle nur ekler solmaz
Yarenlikte temel, çatıdır sevgi
Geniş yüreklerde, kalpte bulunur
Sevgi ile gerçek mü’min olunur
Allah için sevmek “nurun âlâ nur”
Cennetin en âlâ katıdır sevgi
Allahın rahmeti herkesi bağlar
Eksilirse eğer mahlükat ağlar
Kalpten kalbe yoldur ülfeti sağlar
En seçkin kulların yadıdır sevgi
O ne taraftarlık, ne hamasettir!
Sevgi hoş görüdür, zıddı hasettir
Fitneye, fesata, savaşa settir
Huzurun barışın adıdır sevgi
Mikdat Bal
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İnsanlık nerde?
Hayvandan aşağı duruma düşmüş
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Dış görünüş insan içi bom boşmuş
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Böyle mi yarattı Rabbimiz bizi
Kalmadı kimsede insanlık izi
Her tarafta acı her yanda sızı
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Kimi hırsızlıkta kimi talanda
Kimisi fitnede kimi yalanda
Ruh bile kalmadı geri kalanda
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Koyun gibi bakar vurulanlara
Bana ne diyen var sorulanlara
Sayı diye bakar kırılanlara
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Herkes düşmüş artık kendi derdine
Değerli ne varsa atmış ardına
Gazap inedursun İslâm yurduna
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Anadan babadan kaçanlar çoktur
Kardeşine savaş açanlar çoktur
Nefret, vahşet, dehşet saçanlar çoktur
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Güçlüler zayıfın üstüne yürür
Uzağı gösterip yakını vurur
İnsanım diyenler yerinde durur
Kıyamet mi koptu insanlık nerde?
Mikdat Bal
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İnsanlık son durakta!
Zulmün tahakkümünde inlerken nice canlar
Feryadı, figanları dinlenmiyor ne çare!
Cesetler parçalanıp, akarken onca kanlar
Gözlerimiz birazcık nemlenmiyor ne çare!
Filistin Suriye’de Yemen’de ve Irak’ta
Düşmanların fitiyle Müslümanlar firakta
Dehşet, vahşet yaşanır insanlık son durakta
Dünya alem seyreder, sonlanmıyor ne çare!
Medya kurup duruyor yalana kanıyoruz!
İçten içe üzülüp sadece kınıyoruz!
Dini vecibemizi yaptık mı sanıyoruz?
Viran gönüllerimiz şenlenmiyor ne çare!
Kanlara bulamışlar dünyanın her yanını
Sinek kadar görmezler insanların canını
Petrol görüp dururlar Müslüman’ın kanını
Çıkarlar, ihtiraslar gemlenmiyor ne çare!
Hak güçlünün inancı beyinlere yerleşmiş
Hesap sorulmayınca zorbalıklar gürleşmiş
Şu birleşmiş milletler menfaatte birleşmiş
Bir türlü haksızlıklar önlenmiyor ne çare!
Der Mikdadi ne yazık, heder üstüne heder
Kendi dindaşı olsa anında yardım eder
Vicdanı olmayanlar tanımaz ki gam keder
Mazluma kesinlikle yönlenmiyor ne çare!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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İnternet bağımlısı
Elinden bir şey gelmez, harcar zamanı boşa
Her şeyini anlatır, hayali arkadaşa
Bir saniye ayrılmaz, kölesi olur haşa
Başka bir dünyası var, İnternet bağımlısı
Her şeyi internettir, aileyi unutur
Böylece tatmin olur, kör nefsini uyutur
Görmediği insana, sırlarını okutur
Dillere destan olur, İnternet bağımlısı
Bir şeyler yazar çizer, ne sanattır, ne eser
Yanında ses istemez, çoluk çocuğa küser
Her türlü yarenlikten, alakasını keser
Yaşayan bir ölüdür, İnternet bağımlısı
Sanal bir dünyadadır, hayallerde yaşıyor
Gecesi gündüz onun, huzursuz dolaşıyor
Kapılır sapıklara, doğru yolu şaşıyor
Bunun farkında değil, İnternet bağımlısı
Ne bulsa alır okur, seçemez, nur’u nârdan
İlmi yok ki tanısın, faydaları, zarardan
Kapılır sapıklara, hep batar günahlardan
Artık iflah bulamaz İnternet bağımlısı
Karşısında bir hoca, ne görmüş ne de tanır
Aslında bir yahudi, sahtekara inanır
Müslüman insanımız, beyni böyle yıkanır
Mezhep, sünnet tanımaz, İnternet bağımlısı!
Gece gündüz işi bu, vakitler uçar gider
Ne bıkar ne usanır, demez bu kadar yeter
Kendine geldiğinde, birden her şeyi biter
Ailesi dağılmış, İnternet bağımlısı
Kapalı bir oda da, her hücresi ölüyor
Kendini harcamakta, hem de bunu biliyor
İnternet çok önemli, namazı zor kılıyor
Yaşayan bir hortlaktır, İnternet bağımlısı
Yerinden kımıldamaz, kalır olduğu yerde
Saatlerce bakmaktan, gözüne iner perde
Bilmediği biriyle, başı girmiştir derde
Hayatı stres içinde, İnternet bağimlisi
Mikdat der bu gafletten, ne olur bir uyansa
Şiirimi okuyup, zararına inansa
Belki kendini tanır, bu halinden utansa
Aramıza katılsa, İnternet bağımlısı
Mikdat Bal
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İpine bakıyoruz
İpine bakıyoruz
Kopuk desek yeridir
Tipine bakıyoruz
Sapık desek yeridir
Nefrettir ekilenler
Nedir bu çekilenler
Ağzından dökülenler
Köpük desek yeridir
Oynar aynı kumarı
Bu sefer yer şamarı
Yüzünde ar damarı
Kabuk desek yeridir
Şefkatle bakışmayan
Sevgiyle çakışmayan
Tavuğa yakışmayan
İbik desek yeridir
Kozu hala eski kart
Ya istifa ya da tart
Bundan kurtulmamız şart
Çabuk desek yeridir
Havadır bulacağı
Bilmiyor olacağı
Milletten alacağı
Tepik desek yeridir
İlk değil ki kızdığım
Yıllar oldu bezdiğim
İşte şurda yazdığım
Epik desek yeridir
Hazır okuyan hatip
Karizma yok ne de tip
Kravat yerine ip
Tipik desek yeridir
Mikdat Bal
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İskender Efendi 1956–1966 seneleri arasında Samsun müftülüğü yaptı.
İskender Efendi
1956–1966 seneleri arasında Samsun müftülüğü yaptı.
Bin sekiz yüz seksen dört Batum vilayetinde
Çürüksu kazasında doğmuş İskender hoca
Kur’ana hizmet veren muhterem bir zat idi
Nur olup etrafına yağmış İskender hoca
Kendi memleketinde önce hafız olmuştu
İlim tahsili için İstanbul’a gelmişti
Kendini eğitecek alimleri bulmuştu
Gönlüne ilimleri yığmış İskender hoca
Önce İstanbul Fatih sonra Mısır, Ezher’de
Tahsilini bitirmiş Kur’an varken ezberde
Caht etmiş, sebat etmiş gittiği her bir yerde
Bulunduğu mekanda dağmış İskender hoca
Batum’a geri dönüp mesleğe atılmıştı
Ulema kervanının yoluna katılmıştı
İlmine son derece itibar edilmişti
Rengarenk çiçek veren bağmış İskender hoca
Kadı’lık, müderrislik, müftülükte yapmıştı
Rus zulmünden dolayı vatanından kopmuştu
Mazlumca yaşamayı ayrılarak tepmişti
Bu yolla zalimleri döğmüş İskender hoca
On yedi dostu ile Türkiye’ye kaçarak
Hayatına bembeyaz yeni sayfa açarak
Meslek diye kendine müftülüğü seçerek
Kanuni bir engele değmiş İskender hoca
Müftü olamıyordu çünkü muhacir idi
Artık bekleyecekmiş onu kim acır idi!
Görev talep maksadı ilahi ecir idi
Bu engele boynunu eğmiş İskender hoca
Ne yazık ki kanunen müftü olamıyordu
Beklemesi gerekti, ancak kalamıyordu
Öyle boş, boş durmakta huzur bulamıyordu
Enerjikti,faaldi sağdı İskender hoca
Sırayla Artvin, Ordu, Amasya’da imamdı
Lâdik’te müftü olmuş oturumu tamamdı
Her şeyin çaresi var demek ilaç zamandı
Samsunun tarihinde çağdı İskender hoca
Çarşamba’da müftüydü ordan Samsun’a geçmiş
Burada tam on sene hizmet vermeyi seçmiş
Nice susuz gönüller membasından su içmiş
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Herkesin yüreğine sığmış İskender hoca
Liyakat sahibiydi gece gündüz okurdu
Dudağından dökülen ya zikir, ya şükürdü
Gönlünde ilim aşkı gürdü, fokur fokurdu
Hayatını bu yola koymuş İskender hoca
Mikdat Bal
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İslamın emri budur
İslamın beş şartı var
Bunda eksi artı var
Herkesin bir virdi var
İslamın emri budur
Fakir, yok hac zekatı
Eksilmez mükafatı
Oldukça itikatı
İslamın emri budur
Malından zekat ayır
Bu işte var çok hayır
Fakiri koru, kayır
İslamın emri budur
Emre uy deme niçin
Kulu sev Allah için
Komşuyla iyi geçin
İslamın emri budur
Söylerken doğru söyle
Ahdine vefa eyle
Emin ol ödünç şeyle
İslamın emri budur
Kimseyi hiç kandırma
Yeminle inandırma
Rüşvetle dolandırma
İslamın emri budur
İftira, gıybet etme
Kin, haset, nefret gütme
Harama sakın gitme
İslamın emri budur
Herkese yemek ver de,
Selamı yay her yerde
Az konuş düşme derde
İslamın emri budur
Kimseye deme çirkin
Gülümse olma gergin
Çok uzun kalma kırgın
İslamın emri budur
Sevişin mutlu olun
Muhterem, kutlu olun
Bir de umutlu olun
İslamın emri budur
Uyarsan gel sünnete
Sev beni gir cennete
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Bal der düşün yine de
İslamın emri budur
Mikdat Bal
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İsmail İbrahim Yavuz’un Bir yorumuna cevaptır
Şunu bil İsmail heccavım heccav!
Bu sanatı bırak yazma mı dersin?
Meramımı yazdım nedir bu cav, cav!
Yılanı çıyanı ezme mi dersin?
Her türlü komplo'yla hile denemiş
Türlü hakaretler sanki bunamış!
Ben davet etmedim gelip tünemiş
Baykuş yuvasını bozma mı dersin?
Bir dünya kurmuşsun kendine göre!
Sanki bilmez gibi usul ve töre!
Sanırsın ki gönlüm taştan bir pare!
Ne derse desinler kızma mı dersin?
Sanırsın ki amaç yayı germektir!
Dış görünüş sence belki yermektir
Benim gayem yalnız hizmet vermektir!
Su taşıyan yolu kazma mi dersin?
İyi niyet yoktur her bir taşında!
Muhalefet vardır bunun başında
Başka bir dünya var senin dışında
Benim yağım gerçek, sızma mı dersin?
Kılıcımı kolay çıkarmam kından
Bilirsin ben seni severim candan!
Çakma şaireydi sana ne bundan!
Kendini savunup azma mı dersin?
Taşlarını başka bir yöne savur
Sıklet’ine göre birini devir
Anlamadım seni bu nasıl tavır
Haddini aşanı üzme mi dersin?
Mikdadi münzevi bir hayat gütsün
Yazmayı bırakıp dilini tutsun,
Meydanları bırak kargalar ötsün
Bundan gayri şiir düzme mi dersin?
Ozan mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstanbul
Sen bize Peygamberin, müjdesi, haberisin
Haberisin, bu yüzden Ashabın makberisin
Makberisin, Eyüb el Ensarinin yerisin
Yerisin şühedanın, evliyanın İstanbul,
İstanbul ilelebed bize miras kalmıştır
Kalmıştır İstanbul’u Fatih Sultan almıştır
Almıştır, ondan önce ne ordular gelmiştir
Gelmiştir, ancak Fatih’in fethisin İstanbul,
İstanbul Osmanlının, payitaht’ı olunca
Olunca çağ değişti, adaletle dolunca
Dolunca, inananlar işi ele alınca
Alınca ışık oldun, insanlığa İstanbul,
İstanbul çağlar boyu, medeniyet merkezi
Merkezidir dünyanın, büyülüyor herkesi
Herkesi celbediyor, tekrarlanır her gezi
Geziler düzenlenir, senin için İstanbul,
İstanbul Avrupayı, Asya ile bağlıyor
Bağlıyor kıtaları, tanışmayı sağlıyor
Sağlıyor barış, huzur, göremiyen ağlıyor
Ağlıyor hasretine, sevenlerin İstanbul,
İstanbul ruhumuzdur, İstanbul canımızdır
Canımızdır İstanbul, şüheda kanımızdır
Kanımızdır İstanbul, Tarihte şanımızdır
Şanımızdır İstanbul, ebediyen İstanbul,
İstanbul’um yoluna, ben hazırım ölmeye
Ölmeye İstanbul’um, sana gidip gelmeye
Gelmeye sözüm sözdür, artık başla gülmeye
Gülmeye sen layıksın, var oldukça İstanbul
<embed src=http://www.turkbirligi.com/mehter/010_Eski_Ordu_Marsi.mp3>
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İstanbul'da Bizans kalıntıları
Bizans kalıntıları, yok olmaya meyletti
Bir divane konuşmuş, beni böyle söyletti
Tarihe saygısızlar, beni isyan eyletti
Üzgünüm çok kızgınım, ah İstanbul, İstanbul,
Dostun düşmanın çoktur, nerden baksan hastan bol
Tasviri mümkün değil dünün başkadır senin
“Dün dündür” demem, ancak günün başkadır senin
Medineden müjdesin, yönün başkadır senin
Sana çok göz koyan var ağlarsın Kıbrıstan bol
Göz koyalnar bilsin ki onlara kabristan bol
Alay konusu oldu, bütün ananelerin
Ayaklar altındadır eski şahanelerin
Yarasalar baykuşlar, doldu viranelerin
Kalmadı eski neş’en, yoktur sende yas’tan bol
Böyle mi olacaktı, kime kaldın İstanbul?
Fatihin fethettiği, övülmüş şehir iken
Güllerin hep yolunmuş, geride kalmış diken
Kozmopolit hâl almış, ne ırk belli ne köken
Kahpe ararsan çok var, sayılsa Paristen bol
Evliyalar diyarı, ne bu hâlin İstanbul
Mikdatî der bu halin, beni ağlatır her an
Eserler yağma oldu, vakıflar kaldı viran
Evliyalar şehitler, bizden beklerken Kur’an
İçinde kemik sızlar, garip mezaristan bol
Ben senin bu haline ağlıyorum İstanbul
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İstanbulu anlat bize Cemile
'İstanul'a gidip bir hafta kalan Cemile Düzgün'e İstanbul'u sorduk o gereken cevabı
yazmıştı başka anlatmak isteyenler de buyursunlar İsatanbul konulu şiir yarışmasına da
malzeme olabilir anlattıuklarınız hadi kaleme sarılınız değerli dostlarım'
Gittin, gördün, gezdin, döndün, oradan
İstanbulu anlat bize Cemile
Sonsuz şükür kavuşturdu Yaradan
İstanbulu anlat bize Cemile
Sokaklarda çukur mukur gördün mü
Neden böyle buna kafa yordun mu
Sokakata ki halka bir şey sordun mu
İstanbulu anlat bize Cemile
Havaları nasıl, çevre kirli mi?
İnsanları nasıl hepsi yerli mi?
Çalışanı çok mu işçi terli mi
İstanbulu anlat bize Cemile
Durumları nasıl emekli dulun
Evine gitmeye var mıdır yolun
Tadı var mı acep yağ ile balın
İstanbul’u bize anlat cemile
iç Anadolu’dan göç geliyor mu
İstanbul yaşamı güç geliyor mu
Hıristiyanlardan haç geliyor mu
İstanbul’u bize anlat cemile
Gündüz rahat rahat gezebildinmi
Orada emniyet sezebildin mi
Bunun sebebini çözebildin mi?
İstanbul’u bize anlat Cemile
Bellimidir doluları boşları
Çetinmidir soğuk kara kışları
Gerçek olmuş mu hiç hayal düşleri
İstanbulu bize anlat Cemile
Fatih Sultan Ahmet Eyüb sultânı
Dolaşıp ziyaret ettin mi yani
Taksim Beyazıtı ve emin önü
İstanbulu bize anlat Cemile
Mikdatî,Fedai soralım dedik
Hocamız gezmiş mi görelim dedik
Hal hatır bir selam verelim dedik
Istanbulu bize anlat Cemile
Mikdat Bal
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İstanbul'um
İstanbul'u dünü ile
Tarihte ki ünü ile
Kıyas ettim günü ile
Gördüm de inanamadım
Aradım da bulamadım
Saha vardı alan vardı
Haksızca alana kaldı
Çilen var daha dolmadı
Seni koruyan olmadı
Hiç eski neş'en kalmadı
Niçin zalime eğildin
Eskiden böyle değildin
Fatih'inden yılan vardı
Şimdiyse yilan'a kaldı
Ayasofyam niçin mahzun?
Dört minaren uzun uzun
Bakanlara verir hüzün
Camiye teptil olmadan
Fatih ilk cum'an kılmadan
Üzerinde çalan vardı
Şimdiyse çalana kaldı
Ecdat'ımın eserleri
Belli olmuyor yerleri
Sarayları mabetleri
Vakıflar yağma oldular
Camiler yanlız kaldılar
Mâbetlerde kılan vardı
Bakımı kılana kaldı
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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İstanbul'un fethİ
İstanbul'um metholundu, fetholunmadan önce
Resulullah müjdesini ashabına verince
Niceleri denediler, nasip oldu bir gence
O genç ki adı Mehmet'ti, ünvanı Fatih oldu.
Yirmibir yaşında idi, ordu başında idi
Hocasıyla karar verdi, ilmin peşinde idi
Tek sevdası İstanbul'du, her an, düş'ünde idi.
O genç ki adı Mehmet'ti, ünvanı Fatih oldu.
Halice indiriverdi, gemileri karadan
Gaflete düşen Bizansı, topa tuttu oradan
At'ını halice sürdü, bir neferdi sıradan
O genç ki adı Mehmet'ti, ünvanı Fatih oldu.
Ulubatlı Hasan idi, surlara ilk tırmanan
Ordu onu teşvik eder, 'dayan Hasanım dayan'
Orta çağ bitmişti artık, herkese oldu beyan
O genç ki adı Mehmet'ti, ünvanı Fatih oldu.
Yirmi dokuz mayıs günü, fetih müyesser oldu
Bizanslı aman diledi, zannetti esir oldu
Cümlesini affetmişti, tüm dünya ya sır oldu
O genç ki adı Mehmet'ti, ünvanı Fatih oldu.
Bin dört yüz elli üç yılı, Bizans'ın son senesi
Türklerin eline geçti, dünyanın hazinesi
İstanbul'a rahmet oldu Fatih'in fırtınası
O genç ki adı Mehmet'ti, ünvanı Fatih oldu.
Ayasofya, cami oldu, ilk cuma kıldıran o
Bayram gibi, üç tekbirle elleri kaldıran o
Tüm erbab-ı ülemâ yı, hayrete daldıran o
O genç ki adı Mehmet'ti ünvanı Fatih oldu.
Mikdat Bal der okuyalım, cümlesine Fatiha
Ecdadımdır,rehberimdir, hem hayranım Fatih'e
Ölünceye kadar koştu, hep fetihten fetihe
O genç ki adı Mehmet'ti ünvanı Fatih oldu.
<embed src=http://www.turkbirligi.com/mehter/013_Mehter_Marsi.mp3>
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İstemem dünyanın şatafatını
İstemem dünyanın şatafatını
İmanlı bir hayat, sürmek isterim
Aramam kimsenin iltifatını
Dost bağından güller dermek isterim
Gönlüm zengin azla yetiniyorum
Hayatta tecrübe ediniyorum
Sevdiklerim için didiniyorum
Onları bahtiyar, görmek isterim
Nefsin iptilası hep taarruzdür
Her kul imtihana mutlak maruzdur
Allah’a kavuşmak Şebb-i âruzdur
Ruhumu imanla, vermek isterim
Mütevazi hayat sürdükten sonra
Azrail defterim dürdükten sonra
İmanla ruhumu verdikten sonra
Hakkın rahmetine, ermek isterim
Ne azap görerek ne de yanarak
Haşrolurken bile Hakkı anarak
Kevser ırmağından içip kanarak
Cenneti âlâya girmek isterim
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İster siz kendinizi
Yeter artık, yoruldum, daha yazmayacağım
Kim ne ederse etsin, daha kızmayacağım
Kimsenin rahatını, daha bozmayacağım
Gezin, tozun oynayın, gününüzü gün edin
Yarın Allah Kerimdir, siz bu günü tüketin
Artık önemli değil, batacaksak batalım
Başka alemdesiniz, konuyu kapatalım
Üstümüzden kimliği atacaksak atalım
Gezin, tozun, oynayın, sarhoşlukla ün edin
İster siz kendinizi, zil zurna kütük edin
Hani bu vatan size, emanetti, ne oldu?
Siz nerede idiniz, fitne fesatla doldu?
Ülkü mü vefat etti, dokuz ışık mı soldu?
Gezin, tozun, oynayın, her şeyi oyun edin
Zaten ülke harabe, gerisini yok edin
Hani tokalaşınca, şimşekler çakıyordu?
Hani o sıcaklıklar, kalplere akıyordu?
Hani o canlı gençler, şiirler okuyordu?
Gezin, tozun, oynayın, tahribi bu gün edin
Bunun faturasını, geleceğe yük edin
Var mıdır sizden başka tutunacak dalımız?
Size görev vermişti Mustafa Kemalımız!
Ülke dalan olmadan, çalınmadan malımız
Bal der uyanın gençler, bu asrı Türk’ün edin
Öyle bir çark edin ki, düşmanları şok edin
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İstikbalim mechuldür
Yaşadığım o günler artık mazide kaldı
İstikbalim mechuldür, günümden habersizim
Kalbimi kaptırmıştım aklım gezide kaldı
İstikbalim mechuldür, günümden habersizim
Gençliğin anıları hafızamda kazılı
Dolaştığımız yerler belleğimde yazılı
Hatıralar canlanır acılı ve sızılı
İstikbalim mechuldür, günümden habersizim
Hatırlarım durmadan, yaşadığım çağları
Çözüldü tutmaz artık dizlerimin bağları
Unutmak mümkün değil yaylaları dağları
İstikbalim mechuldür, günümden habersizim
Ne insanlar tanırım eserleri kalmamış
Niceleri genç ölmüş emelleri olmamış
Ben de yolcuyum lâkin henüz vadem dolmamış
İstikbalim mechuldür, günümden habersizim
Yaşım elli’yi aştı dünya bana el-firak
Yaşım kemale erdi, bir şeye etmem merak
Azrail tepemizde ölüm değildir ırak
İstikbalim mechuldür, günümden habersizim
Mikdatî ölüm vardır günahını unutma
Allah’ın rahmeti bol, kendini de avutma
Tövbeye gel tövbeye kör nefsini uyutma
İstikbalim mechuldür, günümden habersizim
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İstismar! istismar!
Neler yapmazlar ki rating uğruna
İstismar istismar başka bir şey yok
Kimler önem versin yalan doğruna
İstismar istismar başka bir şey yok
Elinde kamera elinde merçek
Şişirir büyütür herkes görecek
Ona muhim değil yalan ya gerçek
İstismar istismar başka bir şey yok
Görenler sanırlar ağlar hüzünden
Timsah göz yaşları akar gözünden
Seyirci üzülür her bir sözünden
İstismar istismar başka bir şey yok
Ramazanda kalkar müslüman olur
Konuştuğu sade din iman olur
Halbuki bu işler her zaman olur
İstismar istismar başka bir şey yok
Der Mikdatî bunlar, şovdur işleri
Yalanda bunların olmaz eşleri
Çıkar ya menfaat, rating düşleri
İstismar istismar başka bir şey yok
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İsviçreye Ders Vermenin Zamanı
İsviçre’ye ders vermenin zamanı!
Yazıp çizmek bizi aşar efendim
Yok bunların ne dini ne imanı
Kızıp azmak bizi aşar efendim
Hiç birimiz nefretle kin gütmesin
Zenginimiz Avrupa’ya gitmesin
İsviçreyle alış-veriş etmesin
Tozup gezmek bizi aşar efendim
Ermeniyle etti bize cileyi
Gafil kaldık korumadık kaleyi
Her seferde bu gavurdan hileyi
Sezip bezmek bizi aşar efendim
Hoşgörüsüz merhametsiz bir tavır
Uyanmadık şımarmıştır bu gavur
Vatandaşı bizim ile mücavir
Üzüp bozmak bizi aşar efendim
Dua gelsin Medine’den Kabe’den
Hiç minare sökülür mü mabetten
Öfke ile kalkıp onu tepeden
Süzüp ezmek bizi aşar efendim
Hainleri besleyerek kurup da
Bu kahpeler karşımızda durup da
Şom ağzını soysuzların vurup da
Kızıp büzmek bizi aşar efendim
Der Mikdadi içim kanmaz seraptan
Ses gelmeli hem acem hem araptan
Eğer fırsat bulurlarsa şaraptan
Sızıp yüzmek bizi aşar efendim
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İsyan
Bir fidandım koparıldım savruldum
Kütük olamadım dal da değilim
Ayrı düştüm özlem ile kavruldum
Ele köle değil kul da değilim
Vatandaş diyorlar iki ülkede
Yabancı sayıldım ara bölgede
Görmüyorlar beni kaldım gölgede
Adam saymadılar mal da değilim
Eller ara sıra azarlar beni
Acı sözler deyip üzerler beni
Ayrımcılık yapıp ezerler beni
Ne zenci, ne sarı, al da değilim
Kimsesizlik benim canıma yetti
Zalim gurbet bana ah neler etti
Kapandı yollarım umudum bitti
Beklemeyin artık yolda değilim
Çiğerim yanıyor gözlerim dolu
Alarm çalıyor döşümün solu
Gelirsem ölüyüm yok başka yolu
Tabutun içinde salda değilim
Der Mikdati ben bir geçmez pul oldum
Hicran ateşiyle yandım kül oldum
Doğarken Mikdat’tım şimdi zül oldum
Pekmez oldum artık BAL da değilim
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İş ehline verilirse
Alt üst olur dengesizlik
İş ehline verilirse
Yurtta kalmaz kimsesizlik
İş ehline verilirse
Devlet malı sebil olmaz
Rüşvet olmaz, torpil olmaz
Böyle bir şey kabil olmaz
İş ehline verilirse
Eşit olur sağı solu
Çünkü herkes Hakkın kulu
Zalimlerin kopar kolu
İş ehline verilirse
Kalamaz sülük, kalmaz kene
Bilmeyenler çalmaz çene
Saldıranlar olmaz dine
İş ehline verilirse
Hizmet bakmaz yaşa başa
Eşit olur erle paşa
Ayrıcalık olmaz haşa
İş ehline verilirse
Ötmez baykuş ötmez karga
Herkes tabi olur çarka
Pazar dolar yerli marka
İş ehline verilirse
Kul hakkına razı olur
Kanun kesin yazı olur
Ozanların sazı olur
İş ehline verilirse
Der Mikdatî, olan olur
Zannetmeyin yalan olur
Türk müziği çalan olur
İş ehline verilirse
Mikdat Bal
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İş ehline verilmezse
Herkeste var bir meziyet
Değerlenir her vaziyet
Boşa çekilir eziyet
İş ehline verilmezse
Altüst olur hiyerarşi
Ne Pazar kalır ne çarşı
Her şeyde olur anarşi
İş ehline verilmezse
Eti ata, otu ite
Korkak hükmeder yiğite
Her şey yozlaşır git gide
İş ehline verilmezse
Dert üstüne dert eklenir
İnsanoğlu sürüklenir
Artık kıyamet beklenir
İş ehline verilmezse
Mikdat der ki ahenk olmaz
Hiç bir şey hedefi bulmaz
Huzur kalmaz, barış kalmaz
İş ehline verilmezse
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İş imiş işsizin derdi (Cinas)
İş imiş işsizin derdi
Bey bilse iş sizin derdi
Bu herkese hüzün verdi
Acıyormuş birbirini
Revan olmuş çulsuz kullar
Dik enliymiş ısız yollar
Dikenliymiş gülsüz dallar
Acı yormuş bir, biri’ni
Ya gidiyor ya kalıyor
Kalsa çete yakalıyor
Bir mahzene tıkalıyor
Açıyormuş bir, bir in’i
Vardığı yer boş bir yayla
Karşılandı okla yay’la
Baş yarıldı bir kaya’yla
Yakıyormuş gözlerini
Şaki kıs kıs gülüyormuş
O kahrından ölüyormuş
Dirileri ölü yormuş
Bakıyormuş gözler in’i
Denmiş ona taş’ı taşı
Çete başı, kırar başı
Der Mikdati, kaş’ı kaşı
Acı yormuş gözlerini
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İş işten geçti
Yarım kalan bütün işlerim için
Yansam da faydasız iş işten geçti
Kendimi harcadım düşlerim için
Sansam da faydasız iş işten geçti
Başkası hakkımı elimden almış
Bu yıkımlar beni dertlere salmış
Güzelim fırsatlar mazide kalmış
Ansamda faydasız iş işten geçti
İnsanlardan kaçıp uzleti seçip
Kahredip aleme kendimden geçip
Akan göz yaşları kahrımdan içip
Kansam da faydasız iş işten geçti
Sayemde başkası kitap yazmakta
İsmim bile geçmez kara kapakta
Yaptığım işleri altın tabakta
Sunsamda faydasız iş işten geçti
Mikdat der rastladım kahpelerine
Emek hırsızlığı züppelerine
Bu kızgınlığımla tepelerine
Konsamda faydasız iş işten geçti
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İş işten geçti.artık
Hayırsızlar insafsızlar
Söz taşıdı, yakalandım
Artık buna İnsaf sızlar,
Bundan böyle
Ya gidendim, ya kalandım,
Evet
Bildiği madam daha
Yalvaramadım, gitti cesaretim
Oysa ki duygularım
Bildiği madamda,
Hayal…..
Varamadım gitti hayal ötesine
Ne oldu birden dilim tutuldu
Bildiğim adam
Daha yalvaramadım gitti
Oysa ki mazi
Bildiğim adamda hayal
Varamadım gitti
Hayal ötesine
Vicdanım rahat mı?
Hayır..
Sızlar ama iş işten geçti artık
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İşbaşı yapınca kara cahiller
İşbaşı yapınca kara cahiller
Çok şey iptal oldu Karadenizde
Yıkıldı yok oldu bütün sahiller
Yollar ikmal oldu karadenizde
Çukurlar taş doldu, burunlar gitti
İstikbal yok oldu yarınlar gitti
Sandılar böylece sorunlar bitti
Dertler ithal oldu Karadenizde
Balıklar üremez, yerleri doldu
Karadeniz ölü bir deniz oldu
Yem yeşil sahiller sarardı soldu
Garip bir hâl oldu Karadenizde
Eski güzerkahta hayat yok şimdi
Yerleri satılmaz fiyat yok şimdi
Balıklardan taze, bayat yok şimdi
Çevre iğfal oldu Karadenizde
Yolsuz yol yaparsa bu kadar olur
Her şey alt üst olur, darümar olur
Kafa çalışmazsa dünya dar olur
Çok şey ihlal oldu Karadenizde
Ahlakta Avrupa örnek alınır
Fen ile teknikte geri kalınır
Bal der vatandaşın hakkı çalınır
Neler battal oldu Karadenizde!
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İşi gücü dine saldırmak olan cahillere ithaf
Dini alet edenler münafıktır ey cahil
İçi şeytanın olsun, dışına karışmayız
Ama dine saldıran düpe düz ebu cehil
Kıcı şeytanın olsun başına karışmayız
Sizin olsun o lanet ebu cehil kültürü
Size ne müslümandan, ne bu hain saldırı
Bize ne imansızdan, çıplak olsun baldırı
Piçi şeytanın olsun eşine karışmayız
Müslümana saldıran bakılır icabına
İnanan insanların laf atma hicabına
Kim söz eder ananın yüzdeki ketçap’ına
Saçı şeytanın olsun leşine karışmayız
Yolunu elleriyle günah ile düğümler
Yapıştırı isyanı hoyrat dile düğümler
Enfes Gelir fareye dolastığı lağımlar
Tacı şeytanın olsun işine karışmayız
Mikdat Bal
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İşte ağlamak böyledir
Allah anıldığı zaman eğer kalbin titriyorsa
Kuran okunduğu zaman sende iman artıyorsa
Sadece ve sadece kul Allaha güveniyorsa
Ağlaması böyle olur gerisi ağlamak değil
Bollukta da darlıkta da Allah için harcar isen
Affederek insanları öfkeni de yutar isen
Bir kötülük ettiğinde hatırlayıp ağlar isen
Ağlaman böyle olmalı gerisi ağlamak değil
Nefsini hesaba çekip büyük cihat eder isen
Eğer doğru yola girip devam edip gider isen
Allaha teslim olarak her şeye tövbe der isen
İşte ağlamak böyledir gerisi ağlamak değil
Amel niyete göredir nerde amel hadi göster
İslam temenni değildir birazcık çalışmak ister
Bu din öyle ucuz değil,ne sologan ne de poster
Ağlar isen ağla artık,ancak bu ağlamak değil
Mikdat der ki ağlamalı ağlanacak halimize
Mucerred bir iki sözcük dolamışız dilimize
Büyük hoca kesilmişiz kalem geçti elimize
Artık bundan böyle ağla,geçenler ağlamak değil
Mikdat Bal
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İşte ben buyum
Elime batıyor gül dikenleri
Gül olur izlerim işte ben buyum
Severim sevgiyle dil dökenleri
Bal olur sözlerim işte ben buyum
Çiçekler çizerim dökülen kandan
Bülbülbüller dalıma konar bir yandan
Ah-ı feryat edip geçerim candan
Sel olur gözlerim işte ben buyum
Horoz ezan okur baykuşlar duyar
Eser sabah yeli ferahlık yayar
Tansiyon yükselir ayaklar kayar
Nal olur dizlerim işte ben buyum
Dilim memleketi andığı zaman
Canım hasret ile yandığı zaman
Mangal gibi yürek söndüğü zaman
Kül olur közlerim işte ben buyum
Eğer tutulmazsa verilen akit
Kurtarmaz insanı ne mal ne nakit
Ömrü muhasebe ettiğim vakit
Al olur yüzlerim işte ben buyum
Mikdatî dünyada neyin var neyin
Mutlaka yokluktur sonu her şeyin
Eskiyen bir beden yorulan beyin
Çul olur bezlerim işte ben buyum
Mikdat Bal
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İşte demokrasi!
Demokrasi gelecekmiş
Geldi, işte demokrasi!
Saddam haddin bilecekmiş
Bildi, işte demokrasi!
Katlettiler büyük küçük
Herşey ayan herşey açık
Yüzbinlerce masum çocuk
Öldü, işte demokrasi!
İşkenceden çürüterek
Çırıl çıplak yürüterek
Poz vererek kırıtarak
Güldü işte demokrasi!
Mahküm bağlı iki büklüm
Cehennemî sıcak iklim
Hapishane tıklım tıklım
Doldu işte demokrasi!
Bağlı kalır uzun müddet
Tattıkları nefret, hiddet
Hep işkence, vahşet, şiddet
Saldı,işte demokrasi!
Sözde zulüm bitecekti
İrak’ı hür edecekti
Düzeltip de gidecekti
Kaldı, işte demokrasi!
Der Mikdatî, her yer harap
Demokrasi gözde serap
Sunni, Şii, Kürt ve Arap
Böldü işte demokrasi!
<image src='http://i43.tinypic.com/fefllg.jpg'width='358' height='440'><br>
Mikdat Bal
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İşte dünya işte hayat!
Kimi gün ah, kimi gün vah, İşte dünya işte hayat!
Bazen sevap her an günah. İşte dünya işte hayat!
Kimi güler kahkahayla, kimi ağlar yaşı kanla
Kimi öğünür makamla, İşte dünya işte hayat!
Kimi suyu arar bulmaz, kimi içki içer kanmaz
Kimi açlıktan uyumaz. İşte dünya işte hayat!
Kimi barlarda sabahlar, kiminin derdi var ağlar
Her birinde ayrı haller. İşte dünya işte hayat!
Kimi küsmüş bir dostuna, kimi girer kurt postuna
Kimi bağırır astına. İşte dünya işte hayat!
Kimi yolcu çeker çile, kimi yaşar ilaç ile,
Kimi rezil düştü dile. İşte dünya işte hayat!
Kimi rüşvetin peşinde, kimi hile var işinde,
Kimi zenginlik düşünde. İşte dünya işte hayat!
Kimi işçi kimi memur, kimi boşa harcar ömür!
Kimisi alamaz kömür. İşte dünya işte hayat!
Kimi yıldız kimi güneş, kimi dürüst kimi kalleş,
Kimine düşmandır kardeş. İşte dünya işte hayat!
Kimi sazda kimi barda, kimi eğlenir kumarda,
Kimi dilenir pazarda. İşte dünya işte hayat!
Kimi zengin,kimi fakir, kimisi görülür hakir,
Kimisinde yoktur fikir, İşte dünya işte hayat!
Kimi zevkten olur deli, kimi dertli etmez belli,
Kimi çolak tutmaz eli, İşte dünya işte hayat!
Kimi ağlar babasına, kimi ağlar anasına
Kimi hasret yuvasına. İşte dünya işte hayat!
Kimi evde bekler hasta, kimisi de bekler posta
Kimi zevkte kimi yasta. İşte dünya işte hayat!
Kimi ölüm döşeğinde, kimi yeni beşiğinde,
Kimi kapı eşiğinde. İşte dünya işte hayat!
Kimi evli kimi bekar, kimi ayrılmaya bakar,
Kimi fesat yuva yıkar. İşte dünya işte hayat!
Kimi dertli kimi borçlu,kimi mahkum,masum suçlu,
Kimi zayif kimi güçlü. İşte dünya işte hayat!
Kimi kavga kimi huzur, kimisi de cana muzır,
Kimi insan kimi hınzır. İşte dünya işte hayat!
Kimi orda kimi burda, kimisi de hasret yurta,
Kimi sürünür çamurda, İşte dünya işte hayat!
Kimi yaya kimi atlı, kimi acı kimi tatlı,
Hayat denen şey fiyatlı. İşte dünya işte hayat! ..
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte gerçek bir dost
Aradım taradım dünyayı gezdim
Hakiki dostları buldum sonunda
Hayretler içinde gerçeği sezdim
İşte gerçek bir dost oldum sonunda
İyisin boynunu eğdiğin kadar
Anlayış hoşgörü yığdığın kadar
Yerlere eğilip değdiğin kadar
İşte gerçek bir dost oldum sonunda
Hali ahvalini sen soracaksın
Sadece sözünde sen duracaksın
O gelmezse sana sen varacaksın
İşte gerçek bir dost oldum sonunda
Başka türlü dost mu, dünyada yoktur
Lafın çok olursa gafın da çoktur
Mikdatî dikkat et yavaştan döktür
İşte gerçek bir dost oldum sonunda
Mikdat Bal
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İşte gerçek, işte yalan
Boykot boykot derken hepsi
İçtikleri Cola pepsi
Cikolata dolu tepsi
İşte gerçek, işte yalan
Bin dört yüz yıl düşman bunlar
Kanımızla şişman bunlar
Asla değil pişman bunlar
İşte gerçek işte yalan
Dün nerdeydik yarın nerde
Gözlere mi indi perde
Mü'minlerin kanı yerde
İşte gerçek işte yalan
Kurulmayın ikide bir
Sarhoş sarhoş etme tekbir
Dinde baskı yok ne cebir
İşte gerçek işte yalan
Yüz binlerce hakaret var
Yıkmak için çok gayret var
Medya sunmuş da hayret var
İşte gerçek işte yalan
Müslümanı kurmasınlar
Üstümüze varmasınlar
Yolumuza durmasınlar
İşte gerçek işte yalan
Daha dündü Selman Rüştü
Kim korudu böyle puştu
Aniden gündemden düştü
İşte gerçek işte yalan
Bunda herkes rant peşinde
Mutlak hile var işinde
Ey müslüman bir düşün de
İşte gerçek işte yalan
Mikdati der aç gözünü
Ey müslüman bil kozunu
Nerden aldın süt tozunu
İşte gerçek işte yalan
Mikdat Bal
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İşte hüsran
Neler var ki bilmiyorsun duymadın
İşte hüsran buradadır ukâlâ!
O kafana fazla bilgi koymadın
İşte hüsran buradadır ukâlâ!
Göremezken kulağının ardını
Gafil insan tanımazken sırtını
Bir şey sanır elinde ki kartını
İşte hüsran buradadır ukâlâ!
Işık yokken gece yola gidersen
Her mecliste vara yoğa ötersen
Bilmediğin şeyi inkar edersen
İşte hüsran buradadır ukâlâ!
En basiti yediğini bilmezsin
Dil bilgin yok dediğini bilmezsin
Eksiğini gediğini bilmezsin
İşte hüsran buradadır ukâlâ!
Mikdatî der bildiklerin çoksa da
Herkes senin dediğine baksada
Aciz kulsun ilmin göğe çıksa da
İşte hüsran buradadır ukâlâ!
Mikdat Bal
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İşte meydan
“İşte meydan” deyip davete ederdi
“kendine güvenen kaçar mı” derdi
Bir boş sandalyeye bakıp dururdu
Nice hikmetli söz döküp dururdu
Şimdi nerelerde kayıp olmuştur
Dili tutulmuştur, benzi solmuştur
Ortaya çıkmaya yüz mü kalmadı?
Bitti mi ne oldu söz mü kalmadı?
Şakaları çoktu güldürüyordu
Güldürmekten bizi öldürüyordu
Hayale kapılıp övünüyordu
Kendine o kadar güveniyordu
Ta Rodosa kadar yüzesi vardı
Ne mayosu ne de vizesi vardı
Yer yarılıp sanki içine düştü
Sessizken inanın daha da hoştu
Mikdat Bal
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İtiraf
Aklımızı çeldiler ruhumuza hitapla,
Bize yol gösterdiler dergi ile kitapla
İçimiz dolduruldu nefret ile gazapla
Kürt, Çerkez, Lâz, Fellahı yerenleri tanırım
Bir kaç diken uğruna goncalar solduruldu
Bu yolda beş bin kişi öldürdü, öldürüldü
İçimize intikam ateşi dolduruldu
Elimize silahı Verenleri tanırım
Türk islam senteziymiş kimdi peygamberleri?
Aslında onlar dinden hiç yoktu haberleri
Başkaydı hedefleri, gizliydi siperleri
Bir bozkurtta ilahı görenleri tanırım
Yıllarca sömürdüler, para doldu cepleri
Durmadan topladılar bitmezdi talepleri
Perdenin arkasından tutar iken ipleri
Bozup sulhu salahı gerenleri tanırım
Bilmeden hizmet ettik, batılı frenklere
Komonizm çöktüğünde döndük başka cenklere
Çıkarları uğruna çeşit çeşit renklere
Hem Vallahi, Billâhi girenleri tanırım
Mikdatî der uyandım devam eder şaşkınlık
Tarihte görülmemiş bu derece düşkünlük
Bitirdiler ne varsa son safhada pişkinlik
Ters giydirip külahı ürenleri tanırım
Mikdat Bal
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İtiraf ediyorum
-Hadi konuş sen miydin,? söyle Roma’yı yakan?
-Evet bendim savcı bey, kimdir davaya bakan?
-Bunun bedeli ağır! ya müebbet veya kan!
-Asın beni hakim bey Neron’un niyetine
Her ekşi salatanın bende mevcut sirkesi
Etrafıma topladım nice ünlü serkeşi
İtiraf ediyorum zehirledim herkesi
Kasın beni hakim bey baron’un niyetine
İş birlikçi kalmadı bir çoğunu hakladım
Zayıfını yok ettim güçlüsünü sakladım
Saf’lardan topladığım paraları akladım
Basın beni hakim bey Karun’un niyetine
Önce el feneriyle topladım çuval çuval
Deniz feneri ile dolaştım düvel düvel
Uzaktan hoş mu gelir çalsın kemence kaval
-Esin beni hakim bey horon’un niyetine
İftira etmiş bana kim vermişse ismimi
Sam olmuş kurutuyor avrupanın nesimi
Üzgünüm, kederliyim yükseltirsem sesimi
Kısın beni hakim bey Harun’un niyetine
Dostlar alışverişte görsün diye iş gibi
Ağızlarda yoklayın sökülecek diş gibi
Kara mara demeden ödenmiş bir fiş gibi
Kesin beni hakim bey euro’nun niyetine
Mikdat Bal
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İyi Ki Doğdun...'Sevinç Atan' hanıma sevgilerle
Fírar ettin, nerdesin, bulunmadın meydanda
Sana “iyi ki doğdun” diyecektik, nerdesin?
Araştırdık herkesten, bilemedi şeytan da
Bilseler söylerdiler duyacaktık, nerdesin?
Seni arayan herkes etrafa dağıldılar
Nice devler cüceler, yolunda boğuldular
Neler neler düşündük, üst üste yığıldılar
Neredeyse şeytana uyacaktık, nerdesin?
Kalmamıştı sevinç’im, hatta neş’em kalmadı
Telgraf atan oldu, mektup salan salmadı
Sultanım, hanım dedim mutlu olan olmadı
Sana tüm ünvanları sayacaktık, nerdesin?
Uçabilsek arardık gökleri dolaşarak
Ne mutlu yıllar geçti, onlarala buluşarak
Uzun yollardan aşıp dostlara ulaşarak
Senin doğum gününü yayacaktık, nerdesin?
Ömürler akıp gider sen durmayı seçmedin
Dileriz çok yaşarsın daha kefen biçmedin
Ne kadar sevíyoruz, elimize geçmedin
Gelseydin baş köşeye koyacaktık, nerdesin?
Mikdatî der ismini, bayram ettik anarak
İyi ki doğdun diye, yoktun diye yanarak
Iyi ki ay doğmuştu, seni varsın sanarak
Neredeyse pastaya kıyacaktık, nerdesin?
Mikdat Bal
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İyi ki yoktur
Mutluluk iksiri, yok ki elimde
Hemen kullanırdım iyi ki yoktur
Çünkü her şey gerçek, hayat ölüm de
Hayalde yaşardım, iyi ki yoktur
Mikdat Bal
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İyiliği başa kakmak
Bir gün adamın biri çarşıda geziyordu
Tur atıp dolaşırken etrafı süzüyordu
Birden yağmur başladı şemsiyesi de yoktu
Fakat çarşıda onun arkadaşları çoktu
Hemen birine varıp şemsiye istemişti
Yarın sabah ben sana getiririm demişti
Arkadaşı da hay hay buyurunuz alınız
İstersen eve gitme, akşam bizde kalınız
-Hayır der, gideceğim evde çocuklar bekler
Eve yetişmeliyim soğumadan yemekler
Bir gün sonra getirip onu iade eder
Oradan ayrılarak kendi işine gider
Bir gün arkadaşıyla sokakta buluşurlar
Karşılaştıkları an hemen selamlaşırlar
Söyler ki arkadaşı o gün bizde kalaydın
Ne olurdu bir gece misafirim olaydın
O gün gitmemeliydin, hizmet ederdim sana
Yağmur yağıyor diye şemsiye verdim sana
Bana gelmemiş olsan seni görmese idim
Halin nice olurdu eğer vermese idim
Hiç söyledi beri ki sadece ıslanırdım
Şemsiye vermeseydin bir taşa yaslanırdım
Fakat arkadaşının çok kötü huyu vardı
Yaptığı iyiliği her an başa kakardı
Bir böyle iki böyle hayli çok zaman olur
Ona uğradığına adam bin pişman olur
Her gördüğü seferde aynı soruyu sorar
Başına kaka kaka adamı hayli yorar
Birgün yine gezerken bir havuz kenarında
Hava bulutlu imiş o günün ayarında
Dalgın dalgın gezerken birden bir hitap duydu
Adam hemen hatırlar şemsiye veren buydu
Herif yaklaştığında aynı soruyu sordu
Şemsiye vermeseydim halin nice olurdu
Adam bir ona baktı bir de havuza baktı
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Cevap vermeden önce o havuza atladı
Dedi be kötü adam bunu bin sefer sordun
Halim nice olurdu şimdi gözünle gördün
Artık çekil kafamdan duymayayım sesini
Nasıl aldım namertin o gün şemsiyesini
Artık daha konuşma benimle ebediyyen
Seninle alışveriş daha etmem kattiyen
Mikdat Bal
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Juri kurup oturdular
Var bu ülkenin sahibi
Elinden koyvermez ipi
Yoksa bize bir kaç hippi
Türkiyeyi dar ederdi
Öyle acaip bir hal ki
Bazıları öyle mal ki
Medya yönlendirip halkı
Kimini tavar ederdi
Kültürlerin karışması
Artislerin kırışması
Açıp müzik yarışması
Kimini de star ederdi
Saz çalıp davul vurdular
Müzikle köy mü kurdular
Juri kurup oturdular
Ecdat görse ar ederdi
Juri adil,yemezmiş hak
Açıdığı gençlere bak
Hepsi birbirinden ahmak
Para bulsa bar ederdi
İyi bir işe yaransa
Türkiyemiz bir taransa
Zeki çocuklar aransa
Bütün ülke kar ederdi
Mikdat Bal
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Kaç kere faka bastı
Kaç kere faka bastı
Yine kendisi küstü
Kalktı feryadı bastı
Mikdat`a küsüm diyor
Ona buna yağ yakar
Yağ gibi üste çıkar
Herkese nazla bakar
Daha çok isim diyor
Affet der geleceğim
Hatta diyor eşeğ`im
Der ki ağzı kevşeğim
Çatlaktır sesim diyor
Yanlış sayar sayıyı
Arar durur dayıyı
Gösterirsen ayıyı
O benim resim diyor
Mikdat der ki zamane
Öküz gibi, dana ne!
Şairlikten ona ne
Dünya hevesim diyor
Mikdat Bal
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Kaderin çilvesi
Ömür akıp gitti zaman arkında
Ezildim büzüldüm, hayat çarkında
İnsan kalmak ister evi barkında
Kaderin çilvesi söyler ağlarım
Bir fidandım vatanımdan söküldüm
Getirildim başka yere dikildim
Odun oldum, en sonunda yakıldım
Kaderin çilvesi, söyler ağlarım
Sacımı ağarttı,sorunlar burda
Evlatlar, gelinler,torunlar burda
Akibeti mechul yarınlar burda
Kaderin çilvesi söyler ağlarım
Halden hale geçtim uyanamadım
Kısmet olmayana uzanamadım
Az daha sabredip dayanamadım
Kaderin çilvesi, söyler ağlarım
Mikdat der gurbete gelmiştim taze
Bir ömür yaşadım, rezil kepaze
Artık dönersem de ancak cenaze
La havle yi bol bol,söyler ağlarım
Mikdat Bal
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Kaderin manası
Ey kardeşim nedir senin israrın
Kader haktır nedir böyle inkârın
Şuursuzca inantına tekrarın
Zalim kader diye feryat edersin
Kaderin manası belki bilinmez
Alın yazısıdır asla silinmez
Takdiri ilâhi karşı gelinmez
Gerçek budur niye inat edersin
Talih, kısmet, şans tesadüf eseri
Kader böyle değil, be hey hemşeri
İyi öğren karıştırma sözleri
Yoksa imanını ifsat edersin
Kaderi ezelden hak yazdı kula
İman şartındandır haberin ola
Umar&#253; m öğrenip girersin yola
Ba&#254; kalarını da irşat edersin
Sözümü dinlersen, senin lehine
Kaderine değil, küs talihine
Özenirsen şayet dil cahiline
İlâhi kanunu ihlâl edersin
Dilini yıkanlar dinini yıkar
Kadere küfreden imandan çıkar
Küfrü aramıza cahiller sokar
Sözlerini nasıl ithal edersin
Mikdat Bal
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Kadınlar hakkında yazıp çizmeyin
Kadınlar hakkında yazıp çizmeyin
Ülkemizde yüzde kaçımız kadın
Dertler had safhada sizde üzmeyin
Bilin beş kişide ücümüz kadın
Hak hukukta farklı yol tutulmasın
Onların hakları unutulmasın
Sloganla yalanla uyutulmasın
Gönül sultanımız tacımız kadın
Bir annedir kadın, doğuran odur
En tatlı lisanla çağıran odur
Evaldı büyütüp yoğuran odur
Hayata bağlayan gücümüz kadın
Bazı konuları örnek alarak
Hakaret etmeyin genel olarak
Görelim onları insan olarak
Anamız kızımız, bacımız kadın
Mikdat der kötüler her cinste vardır
Onlar bize şeref, namustur ardır
Kızımız bacımız, anadır yârdır
Sevgimiz, derdimiz acımız kadın
Mikdat Bal
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Kadir Çetin -- Mikdat Bal mesaj Trafiği (dostluk)
Kadir der ki güle vefa bülbülden
Bülbüleyse cefa gelir hep gülden
Selam olsum Miktadiye gönülden
Dost selamı alışından bellidir............Kadir Çetin
Aşkolsun şiire yine kazandı
Bu şahıs günlerdir garip ozan’dı
Mikdati der dosttan bir gül uzandı
Selamını salışından bellidir............Ozan Mikdatî
Sizi şöyle bildim; bir güzel ozan
Durmadan yürekten şiirler yazan
Haydi kalk hazırlan okundu ezan;
Dost namazın kılışından bellidir............Kadir Çetin
Tecrübeden alır her ozan hızı
Zaman ilaç derler, silinmez izi
Yürek figan eder bir değil sızı
O derya’ya dalışından bellidir............Ozan Mikdatî
Dostluğun değeri bilinmez gayri
Damlayan gözyaşı silinmez gayri
Ekmekler ortadan dilinmez gayri
Dost ekmeği bölüşünden bellidir............Kadir Çetin
Mertliği yaşayıp bilir şanından
Dostu üstün tutar kendi canından
Dar gününde kaçmaz onun yanından
Lokmasını dilişinden bellidir............Ozan Mikdatî
Dost olan çağırsan koşarda gelir
Yürekten sel gibi coşarda gelir
Dağları taşları aşarda gelir
Dost dediğin gelişinden bellidir............Kadir Çetin
Hayatı bir ana sığar seherde
Bilirki çok rahmet yağar seherde
Dostu yüreğine doğar seherde
Sevgi ile doluşundan bellidir............Ozan Mikdatî
Bir dost için gönül çağlar öz çağlar
Bir dost için yürek ağlar göz ağlar
Bir dost için erir dağlar söz dağlar
Dost dağları delişinden bellidir............Kadir Çetin
Bazen öfke ile dolduğu halde
Bazen acımasız bulduğu halde
Binlerce tanışı olduğu halde
Hep onunla kalışından bellidir............Ozan Mikdatî
Dost dediğin hikmet vardır sözünde
Yanındadır iyi günde, hüzünde
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Hiç tebessüm eksik olmaz yüzünde
O haz veren gülüşünden bellidir............Kadir Çetin
Muhabbeti bir tutkuya dönüşür
Titizlikle itinayla konuşur
Her seferde yüreğine tanışır
Üzer diye yılışından bellidir............Ozan Mikdatî
Dost! İmiş Miktadi aldı selamı
Hasb-i hal eyledik hoştu kelamı
Kadirim bu dostluk kal-ü bela’mı
Ballı kaymak oluşundan bellidir............Kadir Çetin
Der Mikdati görüşelim tezelden
Bizim dostluğumuz bezm-i ezelden
Bu sefer yazıştık yalnız özelden
Böyle gidip gelişinden bellidir............Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Kafadan atıyorum
Kül oldum köz kalmadı
Koşacak diz kalmadı
Yazacak söz kalmadı
Kafadan atıyorum
Vatanıma vurgunum
Bu aralar durgunum
Keyfim yok, çok yorgunum
Hastayım yatıyorum
Yazacaktım anında
Herşeyi zamanında
Hastalığın yanında
Hasreti tadıyorum
Ömrü boşa tükettim
Harcayarak yokettim
Gençliğime zulmettim
Hep onu çatıyorum
Zaman çarkında biçti
Gönlüm uzleti seçti
Artık iş işten geçti
Dünyayı satıyorum
Saldım dünya işini
Takip etmem peşini
Hasretin ateşini
Yaşıma katıyorum
Derdi derde eklerim
Ben daha ne beklerim
Ara sıra teklerim
Göğsümü tutuyorum
Geçtim nasıhatleri
Ararım sıhhatleri
Günleri saatleri
Bazen unutuyorum
Garibanım burada
Ölüm vardır sırada
Dostlar ile arada
Gönül avutuyorum
Emekliye ayrıldım
Kalemime sarıldım
Her sahadan sürüldüm
Hep aylak yatıyorum
Arada taşlıyorum
Kimini haşlıyorum
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İnsafı boşluyorum
Günaha batıyorum
Çoğu döner direkten
Hep ıska ederekten
Selâm can-ı yürekten
Artık kapatıyorum
Mikdat Bal
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Kahpeliğin zirvesinde ABD
Kahpeliğin zirvesinde ABD
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Değişmez ki ta ezelden ebede
Utanmıyor beyinsizler güruhu
İpsiz sapsız eşkıyanın torunu
Amerika bu dünyanın sorunu
Bu son çağın en kokuşmuş ürünü
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Çapulcular devlet oldu bir ara
Baştan sona tarihleri kap kara
Çıban olmuş iyileşmez bu yara
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Yerli halkı öldürmüştü ilaçla
Köleleri çalıştırdı kırpaçla
Zayıfları parçaladı kıskaçla
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Tırnakları kan damlıyor cani’nin
Herkes bilir anlamını Coni’nin
Adam etmez nazarımda bin’inin
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Hiroşima ayıbını unutup
Zorbalıkla insanlığı uyutup
Yalan yazıp okullarda okutup
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Ayıpları çoktur bu yer küre’de
Savaşlardan kaçtılar her kerede
Hani Türkler kurtarmıştı Kore’de
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Der Mikdatî Amerika katildir
Tuttukları yol yanlıştır, batıldır
Bu bağlamda sapık demek adildir
Utanmıyor beyinsizler güruhu
Mikdat Bal
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Kahraman Mehmedim varolasın sen
Coştu şanlı ordum bu ateş sönmez
Dünya şahit olsun bayraklar inmez
Ebedi yurdumda ezanlar dinmez
Kahraman Mehmedim varolasın sen
Aziz vatanıma düşman giremez
Kimse hainlikten fayda göremez
Bu birliği bozup kaos veremez
Kahraman Mehmedim varolasın sen
Kış kıyamet karda kalkıp yürünür
Canı pahasına ülke korunur
Leşe dönmüş hain yerde sürünür
Kahraman Mehmedim varolasın sen
İnlerine doğru tanklar çevrilir
Havadan karadan ateş savrulur
Türk’ün heybetinden dağlar devrilir
Kahraman Mehmedim varolasın sen
Birdir tek millettir Türkü, Kürdümüz
Tektir bayrağımız, tektir yurdumuz
Yaşasın sağolsun şanlı ordumuz
Kahraman Mehmedim varolasın sen
Mikdat Bal
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Kahrolası!
Yaktın beni yalan ile
Yanmam daha kahrolası!
Yakalandın falan ile...
Kanmam daha kahrolası!
Bundan öte yutar mıyım?
Daha acı tadar mıyım?
Hiç elinden tutar mıyım?
Sanmam daha kahrolası!
Sağda solda gez sürüntü
Artık bana yol göründü
Ne evhamdır ne kuruntu
Konmam daha kahrolası!
Kavrulasın cayır cayır
Küllerini bana ayır
Senden artık zerre hayır
Onmam daha kahrolası!
Her yanını sarsın sızı
Masken düştü kalp hırsızı
Senin gibi hayırsızı
Anmam daha kahrolası!
Sen olasın boyun büken
Canın çıksın yolda iken
Ne gülleri ne de diken
Sunmam daha kahrolası!
İnsan sandım çıktın cadı
Düşüncesiz kalbi katı
Peşinden gelmeyen atı
Binmem daha kahrolası!
Ah Mikdati söz taşıma
Neler geldi şu başıma
Mendilimi göz yaşıma
Banmam daha kahrolası!
Mikdat Bal
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Kahrolurum
Gülüşüne vurgunum, ola ki devam eder
Bana yaşlı gözlerle, bakarsan kahrolurum
Bu dünyadan dileğim, mutlu kal bana yeter
Ah edip yüreğimi, yakarsan kahrolurum
Dünüm, günüm yarınım, hatıram anımdasın
Gönlümde, kalbimdesin, damarım kanımdasın
Yanında hisset beni, sen benim yanımdasım
Hasret olup gönlüme, akarsan kahrolurum
Sevgi teskin etmese, özlem çekilmez belâ
Hasrete can dayanmaz, bu ne büyük iptila
Kaderde bu da varmış, birbirine müptelâ
Bir gün böyle sevmekten, bıkarsan kahrolurum
Dönemezsin bilirim hem sözün var hem ahdin
Talih kuşu olmuşsun benim gibi bedbahtın
Saltanat-ı sevdada sen tacım ol, ben tahtın
Gönül sevda sarayı, yıkarsan kahrolurum
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kahroluyoruz! .
Kalmadı vefa,
Çoğaldı cefa,
Günde bin defa
Kahroluyoruz! .
Hep kötü niyyet,
Bozuk cemiyet,
Kalktı emniyet
Kahroluyoruz! .
İnsanlık öldü,
Sonumuz geldi,
Alçak yüceldi.
Kahroluyoruz! .
Çoktur zalimler,
Azdır halimler,
Suskun alimler
Kahroluyoruz! .
Riyalı amel,hep
Gizli emel,
Bozuk bu temel,
Kahroluyoruz! .
Dünya hep yalan,
Arda bu kalan,
Düdüktür çalan
Kahroluyoruz! .
Atıldı mana,
Dövülür ana,
Kıyılır cana
Kahroluyoruz! .
Ecdat horlandı,
Geçim zorlandı,
Bütçe darlandı
Kahroluyoruz! .
Bozuldu düzen,
Dünya bir kazan,
İnsandır azan
Kahroluyoruz! .
Nesil şuursuz,
Kalpleri nursuz,
Dünya huzursuz
Kahroluyoruz! .
Ar edep nerde,
Yırtıldı perde,
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Nimetler yerde
Kahroluyoruz! .
Yakındır zeval,
Bakarız aval,
Okuruz maval
Kahroluyoruz! .
Mikdat'ım ismen,
İşçiyim resmen,
Uyansak kısmen
Kahroluyoruz! .
Mikdat Bal
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Kalamazsın sen
Ömür bir yekün
Eksilir hergün
Yok buna mümkün
Kalamazsın sen
Bu hayat sürmez
Sanma tükenmez
İster istemez
Kalamazsın sen
Hayat bilmece
Hazır ol göçe
Şunu bil önce
Kalamazsın sen
İster bin yaşa
Ol bey,ya paşa
Güvenme boşa
Kalamazsın sen
Sanma ölmezsin
Biter nefesin
Dünya da kesin
Kalamazsın sen
Versen dünya yı,
Güneşi ayı
Bitince sayı
Kalamazsın sen
Dolmadan ecel
Doğru yola gel
Canına bedel
Bulamazsın sen
Artık yok hile
İltimas ile
Bir nefes bile
Alamazsın sen
Mikdat der gerçek
Herkes ölecek
Sıran gelecek
Kalamazsın sen
Mikdat Bal
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Kalbinden bir köşe ayırsan yeter
Ruhunla sevmeyi maharet sanma
Kalbinden bir köşe ayırsan yeter
Bu yolda ben yandım bir de sen yanma
Sadece sevgini duyursan yeter
Dalından dermeli gülü solmadan
İleri gitmeden geri kalmadan
Kimse aramıza fitne salmadan
Kuşkudan şüpheden sıyırsan yeter
Gerçekten sevgini vurgulayarak
Hoş görü saygıyı sergileyerek
Kırık kanadını sargılayarak
Gönül bülbülünü doyursan yeter
Mikdatî der hicran gönlüm’ deşmeden
Gereksiz üzülüp yanıp pişmeden
Bir mecnun misali çöle düşmeden
Aklını gözetip kayırsan yeter
Mikdat Bal
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Kalbine kulak ver dostum
Ayşe,Fatma,dilek,Hülya.
Ahmet,Mehmet,Davut,Yahya.
Biliniz ki yalan dünya
Aşka düşen gülmez dostum
Kaybedersin benliğini
Seversin güzelliğini
Veyahut zenginliğini
Bu aşk meyva vermez dostum.
Gönlümüzü veriyoruz
Aşk böyledir sanıyoruz
Nefsimize kanıyoruz
Bunun sonu gelmez dostum.
Bu dünyanın sonu fani
Ecdat geldi geçti hani
Kalp zikreder yaratanı
Başka zikir bilmez dostum.
Allahı bir bilmek için
Yaratıldık sevmek için
Yaşıyoruz ölmek için
Bunu bilen gülmez dostum.
Dostlar gelin sevişelim
Hak yolunda buluşal&#253; m
Dargın isek barışalım
Bundan fazla olmaz dostum.
İnsanın bir tek kalbi var
Hak Hak diye durmaz çarpar
Senin kalbin Hakka tapar
Başka sevgi girmez dostum
Mikdat der ki kalp bölünmez
Bir fani için ölünmez
Gerçek aşk neden bilinmez
Kalbine kulak ver dostum..
Mikdat Bal
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Kaldırıp başımı bakmam bir daha
Karışık düşleri hatırlamak zor
Boş düşlere kafa takmam bir daha
Tutuşur bakarsın gönlümde ki kor
Yanarsam kimseyi yakmam bir daha
Kaderimde keder varsa çekerim
Kalbim yine sevse onu sökerim
Yakar kül ederim suya dökerim
Salarım peşinden akmam bir daha
Kalp yerinde akıl serdedir şimdi
Ağlamaktan gözler perdedir şimdi
Boynum bükük, bakış yerdedir şimdi
Kaldırıp başımı bakmam bir daha
Mikdat Bal
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Kalem
Kalem kılıcı geçmiş
Sözün tercümanıdır
O kendine yol seçmiş
Özün tercümanıdır
Kimi nemruttan beter
Halkı baskıyla güder
Çogunluk zulüm eder
Azın tercümanıdır
Kalemdir zulmü bozan
Onunla yazar ozan
Şaire şiir yazan
Sazın tercümanıdır
Milli şuur, bilincin
Bazen gazabın, hıncın
Tasa, keder, sevincin
Hazın tercümanıdır
Sevenlerin nidası
Aşkı için fedası
Davranışı, edası
Nazın tercümanıdır
Mikdat Bal
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Kalem deyipte geçme
Kalemin uçu nokta, kıvranır yazı olur
Kalemşörün aleti, kemence sazı olur
Söz harflere dönüşür, yazarın ağzı olur
Kalem deyipte geçme, kılıcı sollamıştır
Nice kalem tutanı, zindana yollamıştır
Kalemdir açıklayan, kalemdir izah eden
Kalemdir rüşvay eden kalemdir mizah eden
Kalemdir hakkı yazan, kalemdir ıslah eden
Kalem deyipte geçme, kılıcı sollamıştır
Nice kralı tahtıyla, yerinden sallamıştır
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalem fıttırıyor, gel de fıttırma!
Gündem değişiyor yazarken bile
Alem fıttırıyor, gel de fıttırma!
Hatta gönlündeki gelmeden dile
Kalem fıttırıyor, gel de fıttırma!
Mazlumlar, masumlar göz yaşı döker
İnsanlık el aman boynunu büker
Ölen kurtuluyor kalanlar çeker
Elem fıttırıyor, gel de fıttırma!
Bir yalan söylenir, bin bir katılır
Düşman varken birbirine çatılır
Ayrık otlarına küpre atılır
Kelem fıttırıyor, gel de fıttırma!
Sözler yarım kalır heceler gibi
Dertler aşılmıyor yüceler gibi
Fitneler karanlık geceler gibi
Çilem fıttırıyor, gel de fıttırma!
Der Mikdatî her gün alışıyorum
Yanar döner oldum gelişiyorum
Gündeme uymaya çalışıyorum
Hilem fıttırıyor, gel de fıttırma!
Mikdat Bal
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Kalem MAHCUP!
Edep, haya, ar kalmadı, duygu yok!
Kalem mahcup şiir mahcup, ozan da!
Şefkat, ülfet, merhamet yok, saygı yok!
Kalem mahcup şiir mahcup yazan da!
Şeref, namus, haysiyette, gurur da!
Göreceli olmuş hepsi zararda!
Tedavülden kalkmış akıl, firarda!
Kalem mahcup, şiir mahcup, izan da!
Güzel şeyler bilmez boğar gönlüne!
Orantısız nefret sığar gönlüne
Hiddet, öfke, şiddet yığar gönlüne!
Kalem mahcup, şiir mahcup, mizan da!
Aslında yok birbiriyle yarışan!
Gayesizdir her konuya karışan
Sebebini bile bilmez vuruşan!
Kalem mahcup, şiir mahcup, azan da!
Mekik dokur bir tarafa geçmeden
Küfür atar hedef bile seçmeden!
Bir çokları ayyaş olmuş içmeden!
Kalem mahcup, şiir mahcup, sızan da!
İnsan ama bir it gibi havlıyor
Kimini tart, kimini de tavlıyor!
Her kes avcı birbirini avlıyor!
Kalem mahcup şiir mahcup, sazan da!
Der Mikdadi yaralıyor dilleri
Duyuluyor aşüftenin zilleri!
Her taraftan esiyor sam yelleri!
Kalem mahcup, şiir mahcup, hazan da!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Kalemim sana gebe
Kalemim sana gebe bir gün seni yazacak
Mürekkep damla damla sessizliği bozacak
Aleme haykırarak seni takdim ederek
Sevinecek tek benim, diğerleri kızacak
Mikdat Bal
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Kalemin güçlü değil demiş adamın biri
Kalemin güçlü değil demiş adamın biri
Beğenmedi yazımı konuşmuş iri iri
Çıkarsın bir göstersin hani nerde eseri
Bir kaç yağcısı var ki ona ustam diyorlar
Kendini beğenmişlik nefsine esarettir
Balon gibi şişiyor, bu fuzuli gayrettir
Yazdıkları hürafe, şiire hakarettir
Kafaları çok dar ki ona ustam diyorlar
Bunlar ne bicim insan gerçeklerden koparlar
Takılırlar peşine, doğru yoldan saparlar
Aslında biliyorlar, bile bile yaparlar
Beklentiler çıkar ki ona ustam diyorlar
Yanınıda beyim derler, gülerler giderekten
Tahmin ettiğim gibi, alkış değil yürekten
Sözleri saçma sapan hepsi döner direkten
Umdukları bir kâr ki ona ustam diyorlar
Mikdat Bal
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Kalemler çok oldukça burası hoş oluyor
Kalemler çok oldukça burası hoş oluyor
Öyle bir devirdeyiz ayaklar baş oluyor
Beni dinleyen olmaz ne dersem boş oluyor
Her şeyin cevabını susmakta arıyorum
Ne güzel yazıyorduk başlamış bir yarışma
Fikir beyan eyledim dedilerki karışma
Hemen bir karar verdim tek celseli duruşma
Dedim kendi kendime ne işe yarıyorum
Gurbetten yıllar yılı hasret kaldım sılaya
Nice zorluklar çektim katlandım her belâya
İnsan ihtiyaç duyar arada bir molaya
Çekildim bir kenara yaramı sarıyorum
Mum ışık saçar iken hep kendinden yakıyor
Dumanı sonra çıkar söndüğünde kokuyor
Dursam da zaman durmaz mecrasında akıyor
Düşe kalka sürekli menzile varıyorum
Ölüm fermanım vardır bir gün fani olurum
Falancı öldü derler, ölen ile ölürüm
Nefsimi o anlarda yapayalnız bulurum
Her tabutun içinde kendimi görüyorum
Mikdat Bal
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Kalk seninle yürüyelim
Sular akar gürül gürül
Kalk seninle yürüyelim
Ne uyursun mırıl mırıl
Kalk seninle yürüyelim
Felekten bir gün çalalım
Uzaklara yol alalım
Sevinelim hoş olalım
Kalk seninle yürüyelim
Uyunur mu derin derin
Biraz uyan biraz gerin
Yollar sakin, hava serin
Kalk seninle yürüyelim
Ormanlarda dolaşalım
Gizlenelim buluşalım
Birbirine ulaşalım
Kalk seninle yürüyelim
Bana deme hastayım ben
Görüyorsun yastayım ben
Bu gün garip histeyim ben
Kalk seninle yürüyelim
Sensiz dönmez evin çarkı
Harabeden yoktur farkı
Ne bu alcı ne bu sargı
Kalk seninle yürüyelim
Mikdat Bal
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Kalk ulan yeter artık!
Yurdumuz işgal oldu, harekete geçtiler
Ne diye uyuyorsun, kalk ulan yeter artık!
Aslın ile neslini kolay hedef seçtiler
Görüyor duyuyorsun, kalk ulan yeter artık!
Medya dedikleri şey dış güçlerin “troje”si
Adım adım ilerler yeni dünya projesi
Aman ha bozulmasın tırnağının ojesi
Yerinde sayıyorsun kalk ulan yeter artık!
Yangın körükleniyor söndürelim bu narı
Yanıyor kundaklandı bahçemizin kenarı
Düşmanlar baltalarken sen de koca çınarı
İçerden oyuyorsun, kalk ulan yeter artık!
Ne hallere sokmuştur bizi bu bilgisizlik
Kendine dön be adam bitsin kişiliksizlik
Nedir bu pısırıklık, nedir bu ilgisizlik
Ne de zor ayıyorsun, kalk ulan yeter artık!
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalmadı hicap!
Yollar aşınıyor gidiş o gidiş
Yürüyenler neden yürür bir bilse
Baş ayak karışık didiş ha didiş
Sürüyenler neden sürür bir bilse
Demokrasi dilde palavra dümen
Kalmadı millette istek ve gümen
Başka bulvarlardan gideni hemen
Kürüyenler neden kürür bir bilse
Uydurulmuş yalan sapık bir algı
Sallaya sallaya bozulmuş cılkı
Bir hayal uğruna peşinden halkı
Sürüyenler neden sürür bir bilse
Dağdan şehirlere inmiş yenikler
Ön safları tutmuş şimdi minikler
Çakallar arkada önde enikler
Ürüyenler neden ürür bir bilse
Zulme ağlamayan ana mı olur?
Farketmez mala mı cana mı olur?
Öküzün altında dana mı olur?
Arayanlar neden arar bir bilse
Der Mikdati yazık kalmadı hicap
Herhangi kurala göstermez icap
Masumlar ölüyor onları acep?
Tarayanlar neden tarar bir bilse
Mikdat Bal
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Kalmadı ki dişleri
Sözlerine güvenme yok ahde vefaları
Çoğunluk baskın geldi bozuldu sefaları
Dünya durdukça asla değişmez kafaları
Bir işe yaramazlar bırak da yürüsünler
Hiç kimse okuyamaz kendi kızından başka
Hayat hakkı tanımaz kendi tezinden başka
Dinlediğimiz ne ki yalan sözünden başka
Adalet aramazlar kurakta kurusunlar
Yok mu başka işleri ne isterler körpeden?
Koskoca profesörler medet umar türbeden
Akıllanmaz cahiler yedikleri darbeden
Ayakta duramazlar durakta çürüsünler
Yerler maaşlarını halkın vergileriyle
Milletin sinesini deşer gargılarıyla
Onlar bu kafa ile, bu ön yargılarıyla
Bir yere varamazlar bayrak ta bürüsünler
Kanun yasallaşırsa artık bitti işleri
Lafla gemi yürümez kalmadı ki dişleri
Artık müslümanlara kesemezler fişeri
Hesap da soramazlar ayakta ürüsünler
Mikdat Bal
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Kalmadı satacak vatandan gayrı
Hep sattılar elde hazır ne varsa
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Ne işyeri kaldı ne de bir arsa
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Kimse memnun değil satandan gayri
Nasıl bir şey sözde özelleştirme
Buna derler kuyumuzu eştirme
Ne hesap var ne de öz eleştirme
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Kimse memnun değil satandan gayri
Milyonlarca insan işsiz yatıyor
Elimizde ne var ise gidiyor
Bu ağalar ne bulursa satıyor
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Kimse memnun değil satandan gayri
Sadece bu günü kurtaran kaptan
Bilmiyor ki yarın düşecek çaptan
Bunlar anlamıyor ince hesaptan
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Kimse memnun değil satandan gayri
Bizi el aleme rezil ettiler
Her şeyi bitirdi mirasyediler
Satıldı ucuza, artık bittiler
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Kimse memnun değil satandan gayri
Seyrettik, her şeyi bir şey demedik
Dediysekte bunu beceremedik
Öz kaynaklar gitti önem vermedik
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Kimse memnun değil satandan gayri
Mikdat der afyon mu yuttu bu millet?
Neden yanlış bir yol tuttu bu millet?
Sorumluluğunu attı bu millet
Kalmadı satacak vatandan gayrı
Kimse memnun değil satandan gayri
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Kalmadı!
Gürültü arasında kaynadı gitti ismin
Şimdi bu sokaklarda izin bile kalmadı
Ne bir hatıran kaldı ne geride bir resmin
Ne senden bir kayıt var yazın bile kalmadı
Üşüyen ellerimi gelir alırsın diye
Daha beklemem artık, çıkar gelirsin diye
Saçlarımı taramam bende kalırsın diye
Senin için düşünce, hüzün bile kalmadı
Araban haciz oldu, ne ev kaldı ne arsa
Ne bankada ki paran, ne kur kaldı ne borsa
Fakirlere dağıttım, geri kalan ne varsa
Canın gibi sevdiğin sazın bile kalmadı
Dünya malı dünyanın zaten bizim değildi
Gideli beri dertler yığın yığın yığıldı
En önemli haberim yuvamız da dağıldı
Oğlun askere gitti kızın bile kalmadı
Mikdatî der ey insan bu hikaye senindir
Oku da önceden bil, kaçınılmaz sonundur
Kaç kaçabildiğince mezar senin yönündür
Şimdi de öldün gittin sızın bile kalmadı
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Kalmadı...
Toz olup uçtun gittin rüzgarın mecrasında
Bir kum tanesi kadar tozun bile kalmadı
Yazdığım şiirlerin notası, icrasında
Seni anımsatacak sözün bile kalmadı
Ne albümde resmin var ne şiirin kitapta
Aklımdan çıkıp gitti en sevimli hitap da
Attığımız turları geceleri mehtapta
Kumsallar alt üst oldu izin bile kalmadı
Sabah yıldızım iken batarak kayıp gittin
Sevgimi umudumu hiçe mi sayıp gittin
Bana bir sözün vardı ne kolay cayıp gittin
Bir özür dileyecek yüzün bile kalmadı
Mutlusun biliyorum sen kendinle barıştın
Gaf dağına vararak perilerle görüştün
Bermuta üçgeninde kayıplara karıştın
Senin için geride hüzün bile kalmadı
Sevenler ikimizden bir örnek alsın diye
Silinmesin her zaman hatıra kalsın diye
Aşık olduğumuzu okuyan bilsin diye
Çınara kazıdığın yazın bile kalmadı
Mikdati’yim üzgünüm nedendir bilmiyorum
Unuttum unutuldun üzülüp gülmüyorum
Bende yok oldun artık peşinden gelmiyorum
Geleceğin karanlık mazin bile kalmadı
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Kalplere hükmeden Yüce Allah’ım DUA
Kalplere hükmeden Yüce Allah’ım
Yolunda sabit kıl, Sana varalım!
Öyle bir gönül ver bize Allah’ım
Sevgi muhabbetle, Sana varalım!
Sevdirt, birbirine düşürtme bizi
Şaşırtıp hududu aşırtma bizi
Hidayetten sonra şaşırtma bizi
Gösterdiğin yoldan Sana varalım!
Ey Rabbim kendine bizi abit kıl
Kuvvetli iman ver, dinde sabit kıl
Azgın nefsimize bizi zabit kıl
İman gemisiyle, Sana varalım!
Dert verip bizlere derman aratma
Nurlu gönlümüzü tekrar karartma
Hayra yönelt bizi şerri yaratma
Nasip eyle Rabbim, Sana varalım!
Kin, haset, öfkeyi kalbimizden at
Ülfet muhabbeti, gönlümüze kat
Affet bizi eyle nârından azat
Azatlın olarak Sana varalım!
Ey Rabbim ulaştır bizi Nebine
Milyonlarca selam Kul Habibine
Tutturt bizi Rabbim sağlam ipine
Affet, mağfiret et, Sana varalım!
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Kalpten kalbe yol var
Kalpten kalbe yol var o anda bende
Tek düşüncem sendin, yanımda idin
Yer gök açılmıştı, kalp gözüm sende
Ruhumda hissettim canımda idin
Öyle ihtişamlı, müthişti edan
Gökten aksederdi o yanık nidan
Beynimin içinde en tatlı sedan
İçimde dışımda kanımda idin
Sardı bedenimi o ülvi duygu
Ne yorgunluk kaldı ne kaldı uyku
Kapladı gönlümü derin bir saygı
Hayal gerçek gibi önümde idin
Ne zaman ne mekan orayı aştım
Gayri ihtiyari çağrına koştum
Allahın izniyle sana ulaştım
Aradım her yerde gönlümde idin
Mikdatiyim seni aradım buldum
Öyle bir sevgisin gönlüme doldun
Pörsüyen dünyada muradım oldun
Aklımda fikrimde, anımda idin
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Kamusal yalanda papaz ne gezer!
Kamusal yalanda papaz ne gezer!
Yaptığınız nedir muhterem Sezer
Protokol diyerek kandıramazsın
Bizi kahrederek yandıramazsın
Bakanlar eşiyle giremiyordu
Sizin protokole eremiyordu
Diyelim baş papaz sana misafir
Yanında bulunsun bir iki sefir
Ne için görmedin bunca papazı
Nasıl aşmışsınız böyle çıkmazı
Çifte standart yaptın izah edilmez
Müslümana kara mizah edilmez
Kamusal yalanmış o da delindi
Allaha çok şükür gerçek bilindi
Bir papaz gelerek yasağı yıktı
Yoksa Türkiyemiz elden mi çıktı
Yasaysa herkese eşit olmalı
Onu uygulayan reşit olmalı
Yılların zulmü var içimiz yanar
Bu hali seyreden vatandaş kınar
Ben karşı değilim, kimse de değil
Papazlara değil halkına eğil
Az kaldı gidersin, halk bir oh çeker
Hiç sanmam peşinden göz yaşı döker
Yüzde doksandokuz sözde müslüman
Peki yüzde biri kime eleman
Özgürlük sadece gayri müslime
Değildir turbanlı ya da feslime
Kamusal yalanı gördü gözlerim
Ve burada sona erdi sözlerim
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Kanaat
Kanaat hazine, bilen kullara
Kadere imanın adı kanaat
İnsanoğlu gıpta eder mallara
İmanın lezzeti tadı kanaat
Allah’a inanıp taptıktan sonra
Kaderde olanı kaptıktan sonra
Elinden geleni yaptıktan sonra
Fukaraın katı yatı kanaat
Sebebe sarılır Hak yoldan giden
Hakkına razıdır kanaat eden
Kalkıp da üzülmez yokken bir neden
Mutluluğa temel, çatı kanaat
Senindir her zaman sana ayrılan
Mutsuz olur kaderine darılan
Her zaman mutludur ona sarılan
Müslümanın binek, atı kanaat
Mikdat der son buldu burada nazım
Kulaklara küpe olsun bu yazım
Hem zengin hem fakir, herkese lazım
Mesut eder her bir zatı kanaat
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Kandı vatandaş-Kamil Durmuşoğlu'nu Kaldı Yürek Korda şiirine atfen
İş bu, talih kuşu konmuş başına
Sultanını buldu sandı vatandaş
Umutlandı yine boşu boşuna
Yalan beyanlara kandı vatandaş
Adına kanmıştı olmadı yine
Kapıldı yalana şaşırdı sine
Peşine takılan bakarak düne
-Eskiyi rahmetle andı vatandaş
Ağzı yanmış sütü üfleyip içti
Karıştı kafası yanlışı seçti
Pişman oldu ama iş işten geçti
-Ah etti vah etti yandı vatandaş
Yapacak bir şey yok boynunu büktü
Varoşlarda fakir göz yaşı döktü
Yalanları duydu içini çekti
Deli divaneye döndü vatandaş
Zengine göz kırpar fakiri ezer
Gecekondulara uğradı dozer
Ahte vefa yok ki, insaf ne gezer
Cesareti bitti sindi vatandaş
Doğrular kalmadı, zalimler taşkın
Yalanlar peşpeşe pişkin mi pişkin
Pembe vaatlerden vatandaş şaşkın
-Yine aynı şeye kondu vatandaş
Mikdatî der gelin birlik olalım
Hep birlikte işi ele alalım
Pısırıklık bitsin cesur kalalım
-Bu gün böyle dün de dündü vatandaş
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Kanım bile kafi gelir
Gizemine bilmecene
Zannım bile kafi gelir
Mürekkep bitse hecene
Kanım bile kafi gelir
Ruh bedende can bedende
Müşterekti sende bende
Belli değilken neden de
Dünüm bile kafi gelir
Bu mu vefa bu mu değer
Artık gönlüm boyun eğer
Oynamakmış kastın meğer
Sonum bile kafi gelir
Daha seni olmaz soran
Değilim ki hayal kuran
Her şey yıkık her şey viran
Han’ım bile kafi gelir
Ne kavga ne dalaşırım
Gurbet elde dolaşırım
Hedefime ulaşırım
Yönüm bile kafi gelir
Ben giderim sevgiyle kal
Ne haber ver ne mesaj sal
Çok sevmişti bu Mikdat Bal
Anım bile kafi gelir
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Kanmam bir daha
Aldanmıştım bir an verdiğin söze
Yanmıştım bir kere, yanmam bir daha
Tekrar güvenmeyi alamam göze
Kanmıştım bir kere kanmam bir daha
Benim için kafa yorarsın diye
Acep nice oldu, ararsın diye
Hali ahvalimi sorasın diye
Sanmıştım bir kere sanmam bir daha
Hissettim hasretin zehir tadını
Özleyip gurbette ettim yadını
Seviyorum diye senin adını
Anmıştım bir kere anmam bir daha
Aramazsın diye artık dargınım
Kalbim para pare, küskün kırgınım
Hani sürgün idim, yine sürgünüm
Dönmüştüm bir kere dönmem birdaha
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Kapanmak isterse biri turbanı
Kim dönüpte bakar koca karıya
Açık imiş kapalıymış bize ne
Eşin kapalı da evlatları ya?
Açık ya kapalı o da bize ne
Kapanmak isterse biri turbanı
Sana ne, taksınlar, sen tak urganı
İstersen sonuna kadar urbanı
Çıkar öyle dolaş o da bize ne
Memleket sokaktan ibaret midir
Yaptığın insani bir gayret midiir
Bu bir özgürlük mü, esaret midir
Simge yapmış ise bu da size ne
Kimdi önce bunu yasaklayanlar
Sonra giyenleri pasaklayanlar
Kimdir bu kozları hep saklayanlar?
Onlar huylanırmış, aman bize ne
Nasıl bir din ki bu yaşanmıyorsa
Bezden bir engelden aşılmıyorsa
Böyle bir baskıya şaşılmıyorsa
Müslümanız dersin o da bize ne
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Kapı komşum yurttaş olsun
Kapı komşum yurttaş olsun, bana selam söylesin
Türkçe bilsin sırdaş olsun, tatlı kelam eylesin
Bizden olsun bir taş olsun, söylemem ki öylesin
Bunlardan bin kat iyidir, en kötüsü bizlerin
Kavga bile ediyorsak, Türkçe söyler duyarız
Anlıyoruz ne diyorsak, kurallara uyarız
Çok ileri gidiyorsak, hemen nokta koyarız
Hiç olmazsa anlıyoruz, manasını sözlerin
Ne hakkımı yetiririm, ne de onun ben yerim
Ne evime getiririm, ne evine giderim
Konuşmayı bitiririm, ben anlamam hiç derim
Uğursuzdur demem ona, hain bakan gözlerin
Bal der böyle bilin bizi, durum bundan ibaraet
İsterseniz gülün bizi, ister edin hakaret
Bu ülkeden alın bizi, gösterin bir işaret
Bizde alma imkanı yok, acep var mı sizlerin
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Kapkaranlık arz-ı sema
Kabkaranlık arz-ı sema
Sultan sağır vezir, ama
Ağzı mühürlü ulema
Gaflete daldı gidiyor
Ufuklarda bulut kara
Düşman atar her dem nara
Kan kövdeyi sokaklara
Dehşete saldı gidiyor
Akraba bağları gergin
Fakiri eziyor zengin
Türk milleti çok tedirgin
Haşyete daldı gidiyor
Yurttaş aman nidasında
Liderler ben kavgasında
Herkes koltuk sevdasında
Vahşete daldı gidiyor
Mikdat der ki bu halimiz
Hakkadır arzu hâlimiz
Sonu erdi mecâlimiz
Nusrete daldı gidiyor
Ufuklarda bulut kara
Dü; man atar her dem nara
Kan kövdeyi sokaklara
Dehşete saldı gidiyor
Akraba bağları gergin
Fakiri eziyor zengin
Türk milleti çok tedirgin
Haşyete daldı gidiyor
Yurttaş aman nidasında
Liderler ben kavgasında
Herkes koltuk sevdasında
Vahşete daldı gidiyor
Mikdat der ki bu hâlimiz
Hakkadır arzu hâlimiz
Sonu erdi mecâlimiz
Nusrete daldı gidiyor
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Kaptanın kızı
Her an karada kalıp, denizi özleyerek
Yüreğinde hasreti, çeker kaptanın kızı
Gidenler gelir diye yolları gözleyerek
İçi içine sığmaz bakar kaptanın kızı
Dalgalar gidip gelir düşlerken kayakları
Yol alır su üstünde elinde dayakları
Elmas gibi kumlarda batarken ayakları
İnci gibi göz yaşı döker kaptanın kızı
Güneşin batışında tutarak nefesini
Yaklaşan son gemide beklerken efesini
Güvercinler terkeder büyücünün fesini
Gözünü değneğine diker kaptanın kızı
Sabahın seherinde artık ağlamamakta
Şu an karada iken akıp çağlamamakta
Nameleri döktürüp yürek dağlamamakta
Bunca hasret boynunu büker kaptanın kızı
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Kaptırdım kendimi şiir seline
Kaptırdım kendimi şiir seline
Yazıyorum her gün, yaralıyım ben
Genç yaşımda düştüm gurbet eline
Diziyorum her gün, yaralıyım ben
Özlem mangalında yanıp tüterek
Bazen başım alıp isyan ederek
Hedefsiz, gayesiz çıkp giderek
Geziyorum her gün, yaralıyım ben
Hayaller canlanır gitmez yanımdan
Korkarım gurbette acı sonumdan
Bilinmez sebepten, tatlı canımdan
Beziyorum her gün, yaralıyım ben
Mevsimler son buldu geçti kışım da
Gençlik elden gitti, geçti yaşım da
Ölüm meleğini yanı başımda
Seziyorum her gün, yaralıyım ben
Mikdat der yazarım, dert dizi dizi
Gönlüm hicran dolu, bağrımda sızı
Hasreti yazarım, bununla sizi
Üzüyorum her gün, yaralıyım ben
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Kara bahtım nedir senden çektiğim
Bıktım senden gelme benim peşimden
Kara bahtım nedir senden çektiğim
Hiç olmazsa etme beni işimden
Kara bahtım nedir senden çektiğim
Vefasızsın benim kahpe feleğim
Gölge etme yoktur başka dileğim
Çaresizim bağlı kolum bileğim
Kara bahtım nedir senden çektiğim
Emellerim seni bana anlatır
Hayallerim kulağıma çınlatır
Hırsım beni inim inim inletir
Kara bahtım nedir senden çektiğim
Hürafesin yoksun zaten batılsın
Farzedelim varsın, bana atılsın
Zihnimden bir çıkıp gitsen ödülsün
Kara bahtım nedir senden çektiğim
Bilmiyorum nerden duydum adını
Nasıl, niçin, neden ettim yadını
Ne hissettim ne de tattım tadını
Kara bahtım nedir senden çektiğim
Der Mikdati iman ettim kadere
Bunu bilen asla düşmez kedere
Tamah etmez haksız gelir gidere
Kara bahtım nedir senden çektiğim
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Kara duman çöktü başım üstüne
Kara duman çöktü başım üstüne
Çözümsüz dertlerin kurbanı oldum
Derdi olan bir şey sorar dostuna
Lüzümsüz fertlerin kurbanı oldum
Doğruyu söyledim dinlemediler
Dinledilerse de anlamadılar
Sabırla öfkeyi önlemediler
Hazımsız mertlerin kurbanı oldum
Neden böyle diye soran olmadı
Gönlüm yaralandı saran olmadı
Ahdi vefasında duran olmadı
Azimsiz kurtların kurbanı oldum
Düşünce anlarsın dost kıymetini
Edemem kimsenin ben gıybetini
Bir mesaj gönderir zehir metini
Yazımsız kartların kurbanı oldum
Gülüşler yapmacık, çok şüpheliydi
Bana yaptıkları belki elliydi
Böyle olacağı zaten belliydi
Gizemsiz şartların kurbanı oldum
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Kara gözlerine takıldığım yár
Kara gözlerine takıldığım yár
Görmeni diledim, gördüğüm gibi
Görünce gül gibi yıkıldığım yár
Dermeni diledim derdiğin gibi
Bayılıp düşende kalır mı seda
Bekledim duymadım senden bir nida
Canan için canın kim etmez feda
Verrneni diledim verdiğim gibi
Seni hissetmiştim ruhta ve canda
Gönlümde sen vardın, sendin her yanda
Öyle bir mutluluk tattım o anda
Ermeni diledim erdiğim gibi
Beni saran sevgi seni de sarsa
Bir ışık gördüm ki Zühal’den Mars’a
Ne kadar karamsar duygular varsa
Sürmeni diledim sürdüğüm gibi
Ettim yeminimi, ettim ahdimi
Sarayına girip kurdum tahtımı
Ne kadar talihsiz kara bahtımı
Yermeni diledim yerdiğim gibi
Mikdatî, Görmedim o bakış gibi
Cemalin âleme bir nakış gibi
Berk olup yüreğe bir akış gibi
Girmeni diledim girdiğim gibi
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Karadeniz çağlar
Hem derindir hem serindir masmavi
Karadeniz çağlar kıyıya kadar
Sarhoş eden güzelliği semavi
Dalga dalga ağlar kıyıya kadar
Dere, ırmak vusul eder akarak
Duman eder yüreğinde yakarak
Gökyüzüne nispet ile bakarak
Üstten iner dağlar kıyıya kadar
Külce gibi kum serili yalilar
Çayır çimen düz desenli halılar
Mest etmez mi, yeşillikler çalılılar
Düz yerlerde bağlar kıyıya kadar
Onda benim her ilacım her davam
Karadeniz mekanımdır yer, yuvam
Gece gündüz hareketi berdevam
Nice nimet sağlar kıyıya kadar
Der Mikdati nerde bunun hamisi
Kirletiyor sularını kimisi
Döküp saçar korsanların gemisi
Zehir saçar yağlar kıyıya kadar
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Karadeniz kızları Mani - deneme
Bir başkadır bakışı
Gözden kalbe akışı
Acıdır can yakışı
Karadeniz kızları
Neşe sevinç saçarlar
Güller gibi açarlar
Yaklaşırsan kaçarlar
Karadeniz kızları
Ateş saçar gözleri
Tatlı olur sözleri
Naz cilvedir özleri
Karadeniz kızları
Bülbül gibi dilleri
Açar gonca gülleri
İnce olur belleri
Karadeniz kızları
Endamlı boyludurlar
Çok asil soyludurlar
Ahlaklı huyludurlar
Karadeniz kızları
Kaşları yay gibidir
Yüzleri ay gibidir
Mertlikte bay gibidir
Karadeniz kızları
Onlar hile bilmezler
Kolay yola gelmezler
Yabancıya gülmezler
Karadeniz kızları
Onlar yapar işleri
Var hayali düşleri
Dünya da yok eşleri
Karadeniz kızları
Mikdat der böyle imiş
Aradan yıllar geçmiş
Bilmem şimdi ne etmiş
Karadeniz kızları
<embed src='C:\Documents and Settings\Mikdat Bal\Bureaublad\Kazim
Koyuncu-gulbeyaz.wav'>
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Karadenizim
Yağmuru bol olur, havası ılık
Tarlasında mısır, denizde balık
Görmeye değer yer, tarihten kalık
Bir başka diyardır, Karadenizim
Herkesin sevdası, tarihler boyu
Karadeniz derler, mavidir suyu
Gören hırcın sanar, uysaldır huyu
O herkese yârdır, Karadenizim
Sabah’tan balığa çıkar takalar
Atılır denize ağlar zokalar
Kısmette ne varsa onu yakalar
Bereketi vardır, Karadenizim
Dumanla iç ice, yüce dağları
İnsanı mest eder, yeşil bağları
Eskitti, tüketti nice çağları
Bir koca çınardır Karadenizim
İnsanları hoştur, yakındır cana
Yardımları olur, her el açana
Bir çoğu gurbetçi, kaçan kaçana
Geliri pek dardır, Karadenizim
Laz derler halkına, uydurma bir ad
Onlar kabul etmiş herkese inat
Burada son verdi sözüne Mikdat
Halkı bahtiyârdır,Karadenizim
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Karadenizim.
Yağmuru bol olur, havası ılık
Tarlasında mısır, denizde balık
Görmeye değer yer, tarihten kalık
Bir başka diyardır, Karadenizim
Herkesin sevdası, tarihler boyu
Karadeniz derler, mavidir suyu
Gören hırcın sanır, uysaldır huyu
O herkese yârdır, Karadenizim
Sabah’tan balığa çıkar takalar
Atılır denize ağlar zokalar
Kısmette ne varsa onu yakalar
Bereketi vardır, Karadenizim
Dumanla iç içe, yüce dağları
İnsanı mest eder, yeşil bağları
Eskitti, tüketti nice çağları
Bir koca çınardır Karadenizim
İnsanları hoştur, yakındır cana
Yardımları olur, her el açana
Bir çoğu gurbetçi, kaçan kaçana
Geliri pek dardır, Karadenizim
Lâz derler halkına, uydurma bir ad
Onlar kabul etmiş herkese inat
Burada son verdi sözüne Mikdat
Halkı bahtiyârdır,Karadenizim
Mikdat Bal
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Karamsar
Bazen durup dururken gözlerim sulanıyor
Boğazım düğümleniyor,
ağlayacak olurum
aklımı gönlümü yokluyorum
sebebini bilemiyorum,
kalbim hızlı hızlı atmaya başlıyor,
elim ayağım dolanıyor
merakım büyüdükçe büyüyor
Allah Allah hayırdır inşaAllah
Maddi durumum idare eder,
çoluk çocuk iyi, sıhhatim normal!
un elden su gölden,
ya nedir bu gam keder yükü? ,
neden birden akan dereler bulanıyor? ,
mevsim yaz havalar normal
çevre güzel ve sakin,
firakımBüyüdükçe büyüyor
Allah Allah hayırdır inşaAllah
Herkes izin telaşında,
gidecekler hazırlanıyor
benim böyle bir derdim yok
öyle bir niyetim de yoktu,
o halde neden uykularım bölünüyor?
bu garip düşünceler, yapıştı sineme
sanki bağrım deliniyor!
özlemim büyüdükçe büyüyor
Allah Allah hayırdır inşaAllah
Ah işte gurbet akşamları,
bazen gülüneceğe ağlanıyor
bazen de ağlanacağa gülünüyor,
bazende böyle efkarlara dalınıyor
Ölüm Allahın emri, vakti saati geldi mi,
vade sona erdi mi,
kapı çalınıyor ve alınacak alınıyor
hal böyleyken, hayat yine de solunuyor
benim şu anki halim nedir acaba?
hasretim büyüdükçe büyüyor
Allah Allah hayırdır inşaAllah
Gurbet kimi zaman insanı bu durumlara düşürür
Ölüm bizi tek tek çekip alıyor
Geride kalanlar boynu bükük kalıyor
Hayat devam edermiş
İşte böyle,
güleyim derken gülemezsin
geleyim derken gelemezsin,
Canından bıkarsın
öleyim derken ölemezsin
Yanlızlığım büyüdükçe büyüyor
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Allah Allah hayırdır inşaAllah
Dünya yalan diyorlar, bu doğrudur
İşte yalanın doğrusu,
-nasılsın?
İyiyim sağol.....Yalan
Çoluk çocuk iyi mi?
-iyi ellerinden öper....yalan
-Uzun zamandır görüşemedik
-bende onu düşünüyordum....yalan
Seni çok seviyorum
-ben de seni.... yalan
Ah şu yalan dünyanın yalanları bitmez
Karamsarlığım büyüdükçe büyüyor
Allah Allah hayırdır inşaAllah
Mikdat Bal
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Karanlıkta bir gül gördüm
Karanlıkta bir gül gördüm
El değdikçe yandım durdum
Sırrı nedir diye sordum
Kor dediler köz dediler
Can kıvranır ten içinde
Ruh barınır can içinde
Kol kırılır yen içinde
Sır dediler çöz dedier
Ruh sıkılıdı darda kaldım
Ateş düştü narda kaldım
Orda kaldım şurda kaldım
Gör dediler gez dediler
Sevgi saygı gür olmalı
İçin dışın bir olmalı
Neden bu iş sır olmalı
Gür dediler öz dediler
Mikdati hasret kalmayı
Yaban elde dert bulmayı
Namerde muhtaç olmayı
Hor dediler yoz dediler
Mikdat Bal
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Kardan Adam
Lapa lapa yağıp kar yoğun olur
Sevinçle dışarı koşar çocuklar
Onların aklında hep oyun olur
Şimdiki zamanı yaşar çocuklar
Bir kürek bir bıcak bir de merdiven
Üşümemek için bir çift eldiven
Bir iki afacan, bir kaç ergüven
Bütün zorlukları aşar çocuklar
Yığın yapmak için yerler kazınır
Üst üste koyarak boyu uzanır
Bıcakla kürekle şekil kazanır
Bu tompul adama şaşar çocuklar
Gözleri kömürden burnu havuçtan
Uzun bir süpürge tutuyor uçtan
Fes takılır ancak yoksundur saçtan
Onu görür görmez coşar çocuklar
Kardan adam biter hayran kalırlar
Sonra bundan bıkıp pişman olurlar
Kar topu atarak nişan alırlar
Oynaya oynaya şişer çocuklar
Mikdat Bal
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Kardeş olalım
İmanı severiz,isyanı haşa
Sokmak istiyorlar,bizi savaşa
Artık sona ersin terör, kargaşa
Kavgayı bırakıp, kardeş olalım
Mu’minler kardeştir, ırk mühim değil
Kürt,Dadaş,Laz Çekez,Türk muhim değil
Güney, kuzey birdir, şark muhim değil
Herkesin hakkı bir, kardeş olalım
Hiç kimse kimseyi,etmesin alay
Ayrımcılık yapmak, kötü bir olay
Dostça yaşayalım, gerisi kolay
Nizayı bırakıp, kardeş olalım
Bir erkek bir bayan, aslımız bizim
Adem babadandır, neslimiz bizim
Allah’ın katında, uslumuz bizim
En çok sakınandır, Kardeş olalım
Mikdatî der biriz, yoktur ayrımız
Bizi bölmek ister, bizden gayrımız
Ayrımcı olursak, kalmaz hayrımız
Laz’ı,Kürt’ü, Türk’ ü, kardeş olalım
Mikdat Bal
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Kardeşim Yaşar Gurlek'in Bana hediye etmiş olduğu şiire atfen
Ben şair değilim şartlar yazdırır
Yazılacak çizilecek kardeşim
İnsanı kederle hasret bezdirir
Gurbet elde gezilecek kardeşim
Bu dünyada hatıramız kalacak
Defter büyük ama bir gün dolacak
Şiirleri beğenenler olacak
Bazıları üzülecek kardeşim
Şiir güzel bezenirse imanla
Gayem budur meramımı sen anla
Belki bir gün şiirlerim zamanla
Kitaplara dizilecek kardeşim
Benden olmaz zalimlere övgüler
Ürkütmüyor beni yüksek mevkıler
Taş kalplere höş görüyle sevgiler
Kalem ile kazılacak kardeşim
Mikdatî’yim ben bu yaban ilinde
Taş atarak zalimleri telinde
Bu mazlum halk zalimlerin elinde
Ses etmezsek ezilecek kardeşim
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karga kuşa özendi
Bir bahçede bir gül var
Gül dalında bülbül var
Güzel sese ödül var
Sevilir alkışlanır
Karga görmüş bu işi
Ağzından attı leşi
Bekler iken hoşbeşi
Bir bakar ki taşlanır
Düşürmüş mısırını
Koşup buldu birini
Sordu bunun sırrını
Sorulan çok hoşlanır
Dedi bülbül özeldir
Sesi ne de güzeldir
Nameleri gazeldir
Besmeleyle başlanır
Karga kuşa özendi
Öttü öttü tükendi
Zaten kuş değil kendi
Fuzuli telaşlanır
Dedi bari döneyim
Unuttum, acep neyim?
Kayıp oldu her şeyim
Kargalıktan dışlanır
Anladın mı ey karga
Kim çıkar sana arka
Dikkat etmeli fark’a
Etmeyenler haşlanır
Bal der bülbül övülür
Taklitçiler kovulur
Sahtekarlar dövülür
Alta düşer tuşlanır
Mikdat Bal
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Kargalar (Yorumsuz)
Memlekette dert yokmuş gibi zır zır eyleyip
Edepsizce öterler, dumandır bu kargalar
Densizlikler bir yana yalanları söyleyip
Yavuzluk taslıyorlar, yamandır bu kargalar
Allahsız Firavun'a Haman'dır bu kargalar
Mide bulandırıyor bunların tavırları
Endişem boş değildir geçtiler gâvurları
Durmuyor müzevvirler şakşakçı civarları
Yalakalık revaçta, kemandır bu kargalar
Allahsız Firavun'a Haman'dır bu kargalar
Mertçe ötmüyor bunlar kalleşlerin kalleşi
Eşinip duruyorlar nasıl bulurlar leşi
Dünyayı harap etmek sanki onların işi
Yalnız fitne, fesatı umandır bu kargalar
Allahsız Firavun'a Haman'dır bu kargalar
Mikdatî, Baş ağırtır susmak bilmez koro’su
Emperyalist güçlerin, içimizde sürüsü
Değerleri yok bence boruların borusu
Yer yüzünün otları samandır bu kargalar
Allahsız Firavun'a Haman'dır bu kargalar
Mikdat Bal
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Karışma!
Kendin yediklerinden emin olmadan
Başkalarının içtiklerine karışma!
Mikdat Bal
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Karşılıksız dostluk kara borsada
Karşılıksız dostluk kara borsada
İlgisiz bilgisiz geçiyor günler
Çok az vardır, çoktur diyen varsa da
İlgisiz bilgisiz geçiyor günler
Herkes bencil oldu dostunu bilmez
Bir şey rica etsen bedava gelmez
Bunların yüzünden insanlık gülmez
İlgisiz bilgisiz geçiyor günler
Seni gördüğünde gülüşü sıcak
Menfaat düşkünü açar mı kucak
Dili tatlı olur niyeti alçak
İlİlgisiz bilgisiz geçiyor günler
Çıkarcı dostluğun budur nişanı
Bedava bir işe olmaz koşanı
Çıkar çukurunu azdır aşanı
İlgisiz bilgisiz geçiyor günler
Mikdatî’yim gerçek dostluk az kaldı
Samimiyet bitti sade naz kaldı
Tatlı dil biberli, acı söz kaldı
İlgisiz bilgisiz geçiyor günler
Mikdat Bal
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Kartal kartal kartal
<image src='http://i33.tinypic.com/15hl4rn.gif'> Kartal
.....................<image src='http://i33.tinypic.com/15hl4rn.gif'> Kartal
............................................<image src='http://i33.tinypic.com/15hl4rn.gif'>
Kartal
Kartal, kartal,kartal
Kart al
Kara kartal
Sarı Kart al
Kart al, kırmızı kart al
Sarı kart al
Kartal KART-AL
Bundan olsa gerek yoksa ne diye her maçta bu kadar kart alıyorlardı
işin hikmeti burada
Kabahati seyircilere vermek istemiyorum ancak şuuraltı tesiri var düşüncesindeyim
Mikdat Bal
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Kasap Kel Memiş
Kasaptan geçiyordu, sokakta işlek yerde,
Baktı durdu etlere, ama elleyemedi.
Birkaç kilo et alıp, çocuklar ile yer de
Fikrinde çatal bıçak, lâkin elle yemedi.
Sardı onu o anda karamsar bir düşünce,
Alacaktı garibim, aylığı yetişmedi.
Sonra ne olur hali, bir peşine düşünce,
Hayalinde de kaçtı, Kel Memiş yetişmedi.
Aylık kiraya yetmez, hudutlu gelir-gider!
Nasıl öder bilinmez, bu emekçi çekleri.
Ama nefis et ister, aklına gelir gider,
Gönlüne hazan esip, soluyor çiçekleri.
Yüzü tutmuş olup da Kel Memiş’e varsaydı,
Bir kilo et uğruna, mezbahayı yıkardı.
Bir ara çok sevindi, umutları varsaydı,
Aksi halde Kel Memiş, dünyasını yıkardı.
Elinde bıçağı var, gezer kanlı çizmeli,
Volta atar dolaşır, durma, git ve gel Memiş.
Bunun altını kalın çizgi ile çizmeli,
Onun gibi paragöz, bu dünyaya gelmemiş.
Kel Memiş çok vicdansız ve zalimin biriydi,
Dedi kendi kendine, bulmuştur bir sakat at.
Adama benzemezdi, kulak ve leb iriydi,
Onun etinden bile lezzetliydi sakatat.
Adaletsiz paylaşım, dar ediyor bu yurdu,
Herkes hakkı olanı hakkı ile almalı.
Atalarımız bizim, bakınız ne buyurdu;
Gördüğünü isteme, paran varsa al malı.
Mikdatî! Bu fukara borçla et alabilse,
Doyacaktı bu akşam, mahalle ve ev ete.
Kel Memiş güvenip de sözünü âlâ bilse,
Öyle muhtaç idi ki, denecek bir “Evet”e.
Mikdat Bal
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Kasten düşük not veren yüce cüceye
Yükseklere alçak nasıl ulaşsın
Asansörde bire basar bu alçak
Alçaklarda kedi gibi dolaşsın
Tırnağıyla verir hasar bu alçak
Belli değil birden ortaya çıkar
Alçak herif birden burnunu sokar
Gördüğü her şeye nefretle bakar
Kompleksi var surat asar bu alçak
Adı sanı belli değil yüzü yok
Kalbi kara vicdanı yok özü yok
Kritik yapmaz söyleyecek sözü yok
Hep içine zehir kusar bu alçak
Her akşam hazırdır, etmem ki hayret
Fuzulidir boşunadır bu gayret
Bilmeden şiire eder hakaret
Biliyorsa neden susar bu alçak
Mikdat der ki gel şu alçak boyunla
Buradan git, var ilgilen koyunla
Ne kazandın bu alçaklık huyunla
Engelin yok ne de hisar be alçak
Mikdat Bal
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Kaşa, göze, saça aşık olanlar
Kaşa, göze, saça aşık olanlar
Aşkı biter bunlar çirkin olunca
Yârin cemalini güzel bulanlar
Bir gün kaçar, deri gergin olunca
İnce belli, sırma telli der durur
Onu böyle sevmiş, hep öyle görür
Bir şey var ki hayat ilerler, yürür
Başka şekle girer ergin olunca
Dili tatlı, cilvesi hoş, nazı hoş
Derdi yok ki, çoğu tatlı, azı hoş
İşi yok ki baharı hoş, yazı hoş
Nasıl olur işten yorgun olunca
Aşk denen şey kördür gözler tok olur
Gerçek dünya bu arada yok olur
İşin iyi sevenlerin çok olur
Nasıl olur işler durgun olunca
Sonsuza dek seveceğim diyenler
Kara sevda deyip kara giyenler
Bir kavgayla kaytaranlar, tüyenler
Ne değişmiş, yâri dargın olunca
İnsanda ebedi olan ahlaktır
Diğerleri geçicidir muğlaktır
Bunları gözardı eden ahmaktır
Bal der aşk başkadır, görgün olunca
Mikdat Bal
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Kaşlar ok, kirpikler yay
Kaşlar ok, kirpikler yay
Gözlerin mercan gibi
Ben sensiz yaşayamam
Lazımsın bir can gibi
Ah canım, canım, canım
Seni ister her yanım
Dünyada güzeller çok
Ama sana hayranım
Sensin soluğum sesim
Sensin dünya hevesim
Havamsın, sen olmasan
Kesiliyor nefesim
Ben sensiz yaşıyamam
Arkamı kaşıyamam
Çıramı yakan sensin
Yakmasan ışıyamam
Ay ışığım ışığım
Sensin kapı eşiğim
Dünya dolu yâr olsa
Yanlız sana aşığım
<embed src=D:\Mijn Documenten\Alınan Dosyalarım\Ay Isiim Isigim.mp3>
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Kavuşma
(öfke)
Nedir bana ettikleri
Yazık etti yazık etti
Yaraladı dedikleri
Yüreğimi çizik etti
tereddüt)
haksız mıdır haklı mıdır
Gönlü müdür aklı mıdır
Bir yerlerde saklı mıdır
Nice gönül ezik etti
(serzeniş)
hep ağlattı güldürmedi
o ağladı bildirmedi
Testisini doldurmadı
Su akarken tazik etti
(geliyor)
Kıymetimi bilecekmiş
Artık gönlüm gülecekmiş
Haber aldım gelecekmiş
Cevabını nazik etti
(hediyesi)
Sildiğinde mercekleri
Gözü görmüş gerçekleri
Saldı beyaz çiçekleri
hediyemi yüzük etti
(kavuşma)
değişmem ki canım ile
mutluyum bu günüm ile
kavuşmayı benim ile
düstur ile tüzük etti
Mikdat Bal
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Kayıpta değildim bulasın diye
Kayıpta değildim bulasın diye
Başımın belası olasın diye
Bu deli gönlüme dolasın diye
Bunca yıldır beni beklettin canım
Şimdi acı da dur her geçen anı
Gönlüme girerek yaktın bu canı
Beni iyi belle çok iyi tanı
Bunca yükü bana yüklettin canım
Eksik yaşanan aşk eksik yazılır
Tarih belleğine mührü kazılır
Sevenler her geçen ana üzülür
Bunca dert derdime eklettin canım
Mikdat Bal
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Kaynana gelinine türlü eziyet eder
Kaynana gelinine türlü eziyet eder.
Gelin sabrı tükenir, baba evine gider.
Babanın eziyeti kaynanasından beter.
Ne eylesin zavallı kime derdini yansın?
Kocası anasını üzmemekten yanadır.
O da birine ana, birine kaynanadır,
Parmağının uçunda ikisini oynatır
Oğluna der, gelinin sözüne çok uyansın
Kuçağında çocuğu, ne tarafa gidecek,
Ona kim el tutacak, kimler yardım edecek?
Bunun ah-ü zârları nerde, nasıl bitecek?
Kaynana çok işgüzar, geline kim inansın!
Gelin bu dertte iken, bir muhabir yaklaştı.
O gelin bu ilgiye, hem sevindi hem şaştı
Muhabirin derdi şov, ne dost ne arkadaştı
Ona der kızım boşan, sen özgür bir bayansın
Yarım saat içinde ona bir kurs verdiler,
Bütün rezaletleri göz önüne serdiler,
Öte de yakınları birbirine girdiler.
Bu şovları seyreden yapanlar da utansın
Yok mudur başvuracak güvenilir bir makam?
Aradığı huzurdur, asla değil intikam,
Mutluluğu unutmuş,her günü kederle gam
Yeter ki emin olsun,söylesinler insansın
Mikdat der bu yazdığım, ne masaldır ne roman
Her gün teşhir olmakta şiirde ki kahraman
Hayal ürünü değil doğru derim herzaman
Farketmez benim için kim ne sanarsa sansın
Mikdat Bal
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Kekliği düzde avlar
Yanlış yordular krizi
Ne fiş kaldı ne prizi
Yok bu işin sürprizi
Boğulacak 'baraj'da
Halk ekmek savaşında
Yaşama telaşında
Köylüler iş başında
Şehirliler 'plaj'da
Bir baktık birLeştiler
Masada hırlaştılar
Birden horozlaştılar
Kâr etmedi 'montaj'da
Kekliği düzde avlar
Bitmez tükenmez şovlar
Mazotla çiftçi tavlar
Nedir bilmez 'sondaj'da
Mideyi bozar sinek
Her taraf dolu dönek
Geri kalan bir binek
Ruh yok yeni 'kolaj'da
Millet canından bezgin
Sahtekarlara kızgın
Yürüsün dolu dizgin
Düşecek ilk 'viraj'da
Atılan eğri oksa
Hele hedefi aksa
Derki oy verin yoksa!
Faydasızdır 'şantaj'da
Göz koyduğu oy’undu
Şimdi fırsat toy’undu
Kaptanlığa soyundu
Tanımaz 'kabotaj'da
Hiç birinde yok görgü
Ben göremedim farkı
Pop seçti bitti şarkı
Şimdi ibo 'staj'da
Sosyal hayat ne olmuş
Açlıktan insan ölmüş
Sanki derdimiz yolmuş
Herkes bekler 'garaj'da
Milli gelir iki kat
Halka atılan tokat
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Hala sahipsiz sakat
Hayır yok bu 'imaj'da
Böyle saf durur isek
Bu yolu vurur isek
Beraber yürür isek
Kesindir 'batanaj'da
Mikdat Bal
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Kel düşüYordu
AKsatıyordu
ALçalıyordu
Kel düşüYordu
Dün dündür dedi
Ayrılmış yoldan
Siz duyun Baldan
Gelişim soldan
Mümkündür dedi
Bulsa birİni
Değişir dini
Hevesi yeni
Bu gündür dedi
Atın, salınız
Kaldım yalınız
HoşÇa kalınız
Sürgündür dedi
Bunamış deli
Bırakın keli
Hedefi belli
Vurgundur dedi
Mikdatî nefer
Başlasın sefer
Nihai zafer
Türk'ündür dedi
Mikdat Bal
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Kelimelerle oynamak örnekleme cinas
Cin AS bilmez, sen eğer dersen on bire değer
Cinas bilmezsen eğer her sözcüğe ver değer
Yüz yüzle çarpılınca iki çeşit sonuç var
Yüz yüzebildiğince varılacak son uç var
Yüz eğer surat ise sert olandan kan çıkar
Yüz eğer sürat ise yorulursun can çıkar
Yüz yüzle çarpılınca on bin olur son rakam
Yüz keçi yüzülürse bomboş kalır sonra kam
Yüz keçi derisini yüzebildiğince yüz
Yüz yere gerisini yüze bildiğince yüz
Dikkatli ol çarpılma alma malı, aykır’ı
Bez ile silmek gerek almamalı aykırı
İki yüz, iki vuruş çarptık biri birine
İki yüz iki duruş çarptık biri bir ine
Çarpma kapkaçcı işi bölmek işi hainin
Şehirdeki köydeki ha o dağda ha inin
Şimdi şuna iyi bak çarpıyoruz onları
Onu onla çarptık mı sıfır alır sonları
Ondan sonra on bir var ona artı bir iken
Elbette böyle artar yekün olur biriken
Hergelene sahip çık çatmasın her gelene
Her gelen bilemez ki acaba hergele ne?
Mikdat Bal
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Kemire kemire yıkıyor hasret
Sayısız elemin içinde yandım
Bunların başını çekiyor hasret
Umudu var diye çıkmayan candım
Saçımı yoldurup döküyor hasret
Vatanı anarım her bir nefeste
Şimdi izinciler gezer Efeste
Hayatım geçsede altın kafeste
Gönlüme hüzünler ekiyor hasret
Ömrüm heder oldu namert içinde
Geçerli değilken her fert için de
Çatladı yüreğim bu dert içinde
Artık gözlerimden akıyor hasret
Gittikçe çoğalıp büyüyor cilem
Zamanı mekanı başka bir alem
Yürekten eksilmez sürekli elem
Kemire kemire yıkıyor hasret
Solursun her nefes havası olmaz
Tutsak kuşun evi yuvası olmaz
Öyle bir hastalık devası olmaz
Beni bir çok derde sokuyor hasret
Öyle bir histir bu benzemez aşka
Bu kadar efsane olsaydı keşke
Sıla değil asla, bu özlem başka
Yük olmuş sırtıma çöküyor hasret
Mikdat Bal
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Kendi benliğini aşar sevenler
Bu güne dek aşkta eren olmadı
Aşkı muhabbete karar âşıklar
Sevda güllerini deren olmadı
Ezelden ebede arar âşıklar
Dilde gülü elde dikeni kaldı
Yelde külü Nil’de dökeni kaldı
Çölde ölü yolda çökeni kaldı
Kendini bu yolda yorar âşıklar
Dünya yakut olsa gözünde çakıl
Yaptığı hiç bir şey değildir makul
Aşkın emaresi karışır akıl
Olanı da zaten firar âşıklar
Kendi benliğini aşar sevenler
Başka bir alemde yaşar sevenler
Dosdoğru yoldayken şaşar sevenler
Vuslat hayalini kurar âşıklar
Aşk öyle bir şey ki tadımı ateş
Başlangıcı cennet hatim’i ateş
Paylaştıkça büyür ketumu ateş
Yürekle yüreği sarar aşıklar
Yaşayan Mikdadi atmaz kafadan
Geçmek kolay değil böyle cefadan
Seven gönül geçer zevkten, sefadan
Sadece yârini sorar aşıklar
Ozan Mikdadi
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Kendi bildiğini okur
Yaza yaza çıktık yaza
Ne dersen de inanmaza
Yuh çeksende utanmaza
Kendi bildiğini okur
Dünya batsa kaygısı yok
Alimlere saygısı yok
Hiç Allah’tan korkusu yok
Kendi bildiğini okur
Kullandığı üç beş hece
Tekrar eder gündüz gece
Alimleri sayar hiçe
Kendi bildiğini okur
Tahsili yok bilgisi yok
İdeali ülküsü yok
İnsanlıkla ilgisi yok
Kendi bildiğini okur
Boş kafayla ahkam keser
Ne klasik bilir ne eser
İkaz etsen sana küser
Kendi bildiğini okur
İstismardır meziyeti
Halka eder eziyeti
Bozmak ister cemiyeti
Kendi bildiğini okur
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Kendi hünerim değil
Ne bir halk ozanıyım ne gönüller piriyim
Elimde kalemim var sizin gibi biriyim
Dedem babam şairdi belki biraz seriyim
Mirâs kaldı babadan kendi hünerim değil
Küçük yaşımdan beri şiirle buluşmamdır
Heceyi kafiyeyi babamdan alışmamdır
Bu ne bir yetenektir ne kendi çalışmamdır
Herşey geldi cabadan kendi hünerim değil
Şiiri destanları baş uçumda bulmuşum
Hep onları soludum hep onlarla dolmuşum
Günden güne geliştim çelik gibi olmuşum
Yediğim her sopadan kendi hünerim değil
Dedem bazen babamla söylerdi atışırdı
Evde kızlar gelinler el ele tutuşurdu
Bülbül gibi aile türküler ötüşürdü
Çıktım böyle obadan kendi hünerim değil
İçim dışım şiirdir perilerim yanımda
İrsidir bana kalsa şiir vardır kanımda
İlhama gerek yoktur yazarım her anımda
Dakkalık bir çabadan kendi hünerim değil
Dünya şundan ibaret eğlence oyundandır
Sivridir kalemimiz halkımın huyundandır
Yöremiz şair dolu herhalde suyundandır
İçtik aynı kupadan kendi hünerim değil
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Kendimi unuttum
Uğraştım herkesle, canile başla
Doluyu terkettim eğlendim boşla
Vaktimi kaybettim, sapık,sarhoşla
Kendimi unuttum, avundum durdum
Kendime bakmazken, kusur bulurdum
Nasıhat ederdim, hoca olurdum
Kimse dinlemedi, kendimi yordum,
Kendimi unuttum avundum durdum
Başka insanlarda, vefa aradım
Vefasız ben idim, neye yaradım?
Günahkar bir kulum, çok teksıradım
Kendimi unuttum, avundum durdum
Bir suç işleyene olmazdı affım
Hele yakınlara yoktu insafım
Düşünürdüm ne der, benim etrafım
Günahı unuttum, avundum durdum
İçenlere içme, söyler mi saki?
Kaç kerre tövbemi, bozduğum vaki
Nerdeyse unuttum, aht-i misaki
Kendimi unuttum avundum durdum
Benden eksik kişi,bulamadım ben
Çünkü örnek insan, olamadım ben
Ölenlerden bir ders alamadım ben
Kendimi unuttum, avundum durdum
Mikdat der ben yazdım, sen yapma böyle
Yanlışlara düşme, çok dikkat eyle
Nasıhatın varsa, güzelce söyle
Kendimi unuttum,avundum durdum
Mikdat Bal
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Kendimize geldik uyandık yine
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/76/www_antoloji_com_635076_147.MP3'>
<font face='Monotype corsiva'' size='4' color=brown>Yazan Mikdat Bal Okuyan Ozan
Fedai KOÇ<font face='Tahoma'' size='4' color=Black>
Kendimize geldik uyandık yine
Ya Allah, Bismillâh Allahuekber
İnsanı severiz küsmüşüz kine
Ya Allah, Bismillâh Allahuekber
Kem bakan gözlerin miliyiz bizler
Bal akan sözlerin diliyiz bizler
Türk’üz, müslüman’ız milliyiz bizler
Ya Allah, Bismillâh Allahuekber
Vatana millete sahip çıkarak
Çizmeyi giyerek miğfer takarak
Coşarak, koşarak bendi yıkarak
Ya Allah, Bismillâh Allahuekber
Bu gelen Türklerdir savulun artık
Bu sesler köslerin davulun artık
Güvenin, övünün, övülün artık
Ya Allah, Bismillâh Allahuekber
Mikdat Bal
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Kendine gel kendine
Adam gibi laf dersin
Her sefer gaf edersin
Bu ne tuhaf gidersin
Kendine gel kendine
Öğüt verme öğüt tut
İnce öğüt öyle yut
Başkalarını unut
Kendine gel kendine
Gördüm nane yemeni
Halin şok eder beni
İslam değil temenni
Kendine gel kendine
Her şey başlar kendinde
Ara bulırsun dinde
Olma elin derdinde
Kendine gel kendine
Nefsin kul etti seni
Yarsiz, dul etti seni
Geçmez pul etti seni
Kendine gel kendine
Mikdat der beni dinle
Dalga geçme bu dinle
Çok işin var kendinle
Kendine dön kendine
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kendine mukayyet ol!
Kendine mukayyet ol, çetindir bu imtihan!
Özün bittiği yerde, ya çöküş var ya sönüş!
Dikkat et gidişata yol değişir nagehan
Düzün bittiği yerde, ya yokuş var ya iniş!
Hedef rıza-i Bari adresi sorma kuldan
Gösterdikleri yöne, ne sağdan gir ne soldan
Takip eyle ecdadın gittiği nurlu yoldan
İzin bittiği yerde, ya çıkış var ya dönüş!
Sorumluluğunu bil, kendi düşen ağlamaz
Senin doğrun senindir başkasını bağlamaz!
Bilmeyenle tartışma sana fayda sağlamaz!
Sözün bittiği yerde, ya çekiş var ya anış!
Demiri kesmek için suyu sert demir gerek
Tecrübeler pahalı koca bir ömür gerek
Üfleme kül yutarsın mangala kömür gerek
Közün bittiği yerde, ya yakış var ya donuş!
Kendini tanır isen zorlamazsın şartları
İyi kar iyi oyna elindeki kartları
Çakallar zekiyse de alt edemez kurtları
Kozun bittiği yerde, ya bakış var ya kanış!
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Kendini beğenir şaştığım budur
Sağlam kalan ne kaldı ki hep kırık
Hala bir şey yok der şaştığım budur
Hiç bir işe yaramaz bu pısırık
Kendini beğenir şaştığım budur
Elinden hiç bir şey gelmez bu sakar
Sallanır kıvaranır sade can sıkar
Şaşı mıdır nedir durup yan bakar
Kendini beğenir şaştığım budur
Tavanın kulpunu tuttu terketmez
Yaz çiz, bağır çağır, uyar farketmez
Uçuruma doğru gider çarketmez
Kendini beğenir şaştığım budur
Mirasyedi desek yemeyi bilmez
IMF’ye güler halkına gülmez
Konuşur konuşur sadede gelmez
Kendini beğenir şaştığım budur
Mikdat’ım elbette, bu da gidecek
Millet uyanacak gaflet bitecek
Fabrikalar bizim için tütecek
Kendini beğenir şaştığım budur
Mikdat Bal
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Kendini Ermeni hissedenlere
Kendini Ermeni hissedenlere
Sözüm yok biz Türk’üz ve müslüman’ız
Sokağı kirletip pis edenlere
Derim ki biz Türk’üz ve müslümanız
Satılmış uşaklar, üzülse bile
Ard arda bir sıra dizilse bile
Ağızlardan salya süzülse bile
Derim ki biz Türk’üz ve müslümanız
Şu sersem güruhun nedir inatı
Ermeniyiz diye var beyanatı
Hayretle seyrettim o hayvanatı
Derim ki biz Türk’üz ve müslümanız
Araya sızmıştı provokatörler
Bir kaç satılmışla bir çok aktörler
Onlara uysa da şu bizim körler
Derim ki biz Türk’üz ve müslümanız
Mikdat Bal
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Kendini ne sandın divane gönlüm
Kendini ne sandın divane gönlüm
Uçuyorsan bari konmasını bil
Sen beni yakmasan açıktır alnım
Acıyorsan bari, yanmasını bil
Dertlerim çok benim bir de sen açma
Haline şaşarım, bu tutum saçma
Ateşler içinde bırakıp kaçma
Kaçıyorsan bari dönmesini bil
Senden başka yok mu gönül erleri?
Gönül gözü körmüş yokmuş ferleri
Kanatlanıp bazen yüksek yerleri
Seçiyorsan bari inmesini bil
Ne edeyim gönül senin fendinden
Taşkınlık gösterip çıktın bendinden
Yanıp tutuşarak böyle kendinden
Geçiyorsan bari sönmesini bil
Mikdatî der gönlün çoktur teksiri
O kendi yolunda gider ekseri
Bir kadeh içinde sevgi iksiri
İçiyorsan bari kanmasını bil
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Keneler - Şahin Yılmaz'ın 'ASALAK' şiirine nazire (uyduk bir deliye)
Dini kitabı yok neyini satsın
İçer kanımızı şişer keneler
İçtiği kan irin, zehiri tatsın
Biraz kaşınırsak düşer keneler
İki yüzlü desem değil, yüzsüzdür
Yüzde yüz yuvarlak, kılsız tüysüzdür
Kötü ahlaklıdır, hem de huysuzdur
İşi gücü emmek, deşer keneler
Bir nokta çıkara virgul olurlar
Maskeyi takınıp bir kul olurlar
Vakte gore şekil, şekil alırlar
Asalaktır, değil beşer keneler
Dostu olur her kim olursa lehte
Ne dosta sadıktır, ne söz ne ahte
Gülüşü yapmacık, dostluğu sahte
Kendi çukurunu eşer keneler
Dostunu da satan, bir sahtekardır
Sanmasın ettiği yanında kârdır
Bu dünyanın bir de, ötesi vardır
Ateşe düşünce pişer keneler
Malına mülküne, hiç vermem değer
Hakkım haram olsun var ise eğer
Cehennem çukuru, varacağı yer
Yerini buradan döşer keneler
Yanacak ebedi, nasıl yanmasın!
Bu devir onundur içsin kanmasın
Aldığı rüşveti, nimet sanmasın!
Milletin hakkını, leş yer keneler
Fırsat bu zalimler, kan irin içer
Sanmayın bu millet bir daha seçer
Mikdat der bu dünya, nasılsa geçer
Bir gün kurulacak mahşer, keneler
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Kerbela Destanı Aşık Mustafa Bal babamın yazdığı bir şiir
Kerbelanın yazıları
Şehit olmuş gazileri
Fatma ananın kuzuları
Hasan ile Hüseyindir
Hazreti Ali babaları
Resulullah dedeleri
Cenneti alâ hoş gülleri
Hasan ile Hüseyindir
Kerbela bir dağ içinde
Nur damlar siyah saçında
Yatan al kanlar içinde
Hasan ile Hüseyindir
Gökte bulut parelendi
Şah Ismail yaralandı
Fatma ana karalar giydi
Hasan ile Hüseyindir
Kerbelaya karşı yaram
Kevser ırmağında duran
Susuz ümmete sular veren
Hasan ile Hüseyindir
Hüseyinimin eli bağlı
Yezidin elleri kanlı
Hazreti Alinin oğlu
Hasan ile Hüseyindir
Kerbelada delik taşlar
Gözüm doldu kanlı yaşlar
Şehit olan çift kardeşler
Hasan ile Hüseyindir
Mikdat Bal
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Keskin sirke tatlı balı da bozar
Keskin sirke tatlı balı da bozar
Küpüne zararı verdikten sonra
Öfkeler kabarır nefis de azar
Araya fitneler girdikten sonra
Yıkılır dostluklar kapler kırılır
Artık eski dostlar düşman görülür
Böyle bir duruma nasıl varılır
Dost bağından güller derdikten sonra
Ballı diller birden zehiri kusar
Nallıdan ileri suratın asar
Bu ettiği en çok kendine hasar
Kendini hep haklı gördükten sonra
Yoktur bunun sonu nefretin kinin
Daha dune kadar dostundu senin
Gurur tepesinden vadiye inin
Gururu kibiri yerdikten sonra
Mikdat der dostlarım nereye vardık
Şeytandan kurtulup el ele verdik
Şimdi bakın bir çok yarayı sardık
Dostluğun sırrına erdikten sonra
Mikdat Bal
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Kestiler dostluk bağını
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......Okuyan YAŞAR GÜRLEK......
Yıllardır çektiğim hasret yanında
Elinden gelenler eziyor anam
Aklım allak bullak hayret anında
Halimi bilenler üzüyor anam
Değilmiş yarenlik sandığım gibi
Kimse yanmaz benim yandığım gibi
Ah edip derdimi andığım gibi
Dün bana gülenler kızıyor anam
Hayalim sizlerle gönlüm hüzünde
Dostum sandıklarım durmaz sözünde
Bundan böyle artık dünya yüzünde
İnsafı ölenler geziyor anam
Diken geri gelmiş gül destesinden
Çıkamam bu kahrın ben üstesinden
Naçar kaldığımda dost listesinden
Adımı silenler çiziyor anam
Mikdatî kestiler dostluk bağını
Yokuşta giderim aştım çoğunu
Tesellim şudur ki, varı yoğunu
Dost için bölenler seziyor anam
Mikdat Bal
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Kılıç kuşananın at binenindir!
Anlasanda budur anlamasanda
Kılıç kuşananın at binenindir!
Ağlasanda birdir, ağlamasan da! !
Kılıç kuşananın at binenindir!
Kalmadı merhamet, insaf, adalet
İlim yok her taraf doldu cehalet
Kuşattı her şeyi gaflet delalet
Kılıç kuşananın at binenindir!
Yarasalar emer, halkın kanını
Kemeri sıkarken sıkar canının
Sarar tel örgüyle dört bir yanını
Kılıç kuşananın at binenindir!
Mazlumun duyulmaz feryadı, sesi
Çünkü kalın değil onun ensesi
Gücü olmayanın, yoktur kimsesi
Kılıç kuşananın at binenindir!
Birlik olmayınca, türer zalimler
Zevküsefasını sürer zalimler
Emri bil marüfü dürer alimler
Kılıç kuşananın at binenindir!
Mikdat der bu böyle, devam etsin mi?
At binenin ise alsın gitsin mi?
Kendimize dönüp bu iş bitsin mi?
Suç binenin değil, suç inenindir!
Mikdat Bal
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Kırılan kasa her kelime K ile başlıyor
Kasayı kollayan kalkıp kırarsa kasa
Kırdığı kasaya, kopya kağıtı korsa
Kaptıracaktır kendini, kaçması kısa
Kendini kandırır, kalır kendi kendine
Kaçırdığı kaç kuruşsa kasaya koysun
Karalamasın kimseyi, kendine kıysın
Kalleş, kazdığı kuyuya kendisi kaysın
Kandırmasın, kazıkları kalsın kendine
Kırılsın, kolu kesilsin, kalbi ki körmüş
Kasadan kaçırmıyordu, kasaya kormuş
Kasa kilitli, kasayı keserle kırmış
Kandırmaya kalkar kalleş, kendi kendine
Kaç kerre kasayı kırmış, kalın kafalı
Kağıtları karaladı, kapı kapalı
Kasaların kilitleri,koptu kopalı
Karakola koşuyordu, kendi kendine
Karakola kirlilikler kondurulamaz
Kahraman kumandanımız kandırılamaz
Kafası karıştırılıp kurcalanamaz
Kasa kattiyen kırılmaz, kendi kendine
Kara kaşlı kumandandan kaygılı karar
Kaç kişi ki kasasını kendisi kırar?
Karakolun karşısına küçük kamp kurar
Kazı kazar, kazma kürek kendi kendine
Kim ki kapana kısılır, korkudan kanar
Kafasına, kellesine kargalar konar
Karşısında kalabalık komşular, kınar
Kederinden kahrolası, kendi kendine
Kaçakçıyı kavrayanlar, kapıya kısar
Kaçırdıkları karnında, kalmaz ki kusar
Kökü kesilesi kişi, komşuya küser
Kendi kaderine küssün, kendi kendine
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Kırk yıl hatır
Sana açtım gönlümü bekliyorsun daha ne
“İnsan ne kahve arar ne de bir kahvehane”
Güzel demiş atalar tespitleri şahane
Hatırı bir kahvenin onlarda kırk yıl idi
Gönüller dosta imiş kahvede değil idi
Sevgi ruha derceder hatta dolaşır gende
Muhabbet bir bal olur hissedilir her günde
Dünya bir cennet olur var ise sende bende
İşte dostlar eskiden dünya bu şekil idi
Herkes candı o zaman dostuna vekil idi
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Kırkı aşkın olmasın! :))
Sevdikçe sevdim ama gönülden öte değil
Bu sevgi gerçek sevgi bundan kuşkun olmasın
Ruhum ruha rammoldu, kemiğe ete değil
İrade zayıf ama ruhlar düşkün olmasın
Güzellik ne yüzdedir ne kaşta ne gözdedir
Ne şiir, ne hecede ne lafta ne sözdedir
Yürekten gelen sestir gönüldedir özdedir
Gerçek hayal karışır, insan şaşkın olmasın
Elli yaşımdan sonra vurdu beni bu sevda
Gaftan gafa savurup sürdü beni bu sevda
Tahammülü çok zordur, yordu beni bu sevda
Aman, sevecek olan kırkı aşkın olmasın
Bir şeyden kanın donar, bütün ateşler söner
Sevdanın veballleri omuzlarına biner
Bir anda sona erer sevgi nefrete döner
Sevgiden eser kalmaz, seven taşkın olmasın
Mikdat Bal
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Kıskanç
Kıskançlıktan ömür boyu
Çatlayacak hale geldi
Kompleks bozuk bettir huyu
Patlayacak hale geldi
Kompleksini yenemiyor
İnsanlığı denemiyor
Yükseklerden inemiyor
Atlayacak hale geldi
Gözü yoktur hayırlarda
Dolaşmıyor bayırlarda
Gezer tozar çayırlarda
Otlayacak hale geldi
Sahasına girenleri
Onu haksız görenleri
Defterini dürenleri
Katlayacak hale geldi
Kemik bulsa hemen yalar
Hır çıkarır dehşet salar
En yumuşak yere dalar
Kıtlayacak hale geldi
Hor bakarak alimleri
Beğenmeyip ilimleri
Kendi gibi zalimleri
Kutlayacak hale geldi
Mikdat Bal
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Kısmen uyansak bari!
Dünya’ya sözüm yok sağırdır kördür
Şu bizim milletin derdi bilinmez
Gerçeği göstermek o kadar zordur
Cehalet dağ gibi ardı bilinmez
İslamdan imandan kaydı birçoğu
Düşmanı mutlak güç saydı birçoğu
Özünden sözünden caydı birçoğu
Zikri güncel gündem virdi bilinmez
Kahrolduk, kınadık lânet savurduk
Sonra rahat yattık burun kıvırdık
Haberleri bile şov’a çevirdik
Oyun eğlencede kartı bilinmez
ABD Yahudi gibilerinde
Döneklik yatıyor yapılarında
Bekletirler bizi kapılarında
İki yüzlü A.B. şartı bilinmez
Sanki üstümüze serpilmiş türap
Bir avuç yahudi bir yığın arap
Despotlar yönetir gönüller harap
İnsanlar maskeli merdi bilinmez
Bombalar yağarken haber ulaşır
Ayağın dibinde kedi dolaşır
Tilkiler hırlaşır itler dalaşır
Çakallar belli de kurdu bilinmez
Alçalır gitgide kendini öven
Hiç sessiz kalır mı mü’mini seven?
Asayış bozulmuş kalmamış güven
Vadiler bataklık sırtı bilinmez
Uçak, tank, bomba var sapana karşı
Bebek feryatları titretir arşı
Bu nasıl lahana bu nasıl turşu?
Budala tanınır hırtı bilinmez
Der Mikdati bari uyansak kısmen
Diplomasi diyor yalvarır resmen
Tanırsınız artık gerek yok ismen
Esnekleri gördük serti bilinmez
Mikdat Bal
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Kıştan sonrası malüm
Kıştan sonrası malüm
Ya bahardır ya ölüm
Dünyada fani kulum
Ya ölürüm ya ölmem
Ten çürür candan sonra
Kısa zamandan sonra
Bilemem bundan sonra
Ya gülerim ya gülmem
Depreşti yine yaram
Aklımda hep Çaykaram
Tütüyor buram buram
Ya gelirim ya gelmem
Akan sular bulanır
Ayaklarım dolanır
Iki gözüm sulanır
Ya silerim ya silmem
Düşünüp kara kara
Gelirdim sora sora
Dağlar var sıra sıra
Ya delerim ya delmem
Aklım hep yücelerde
Değil eğlencelerde
Uykumu gecelerde
Ya bölerim ya bölmem
Mikdat Bal
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Kıymeti yok sözünün
Kıymeti yok sözünün
Ne de güzel yüzünün
Kaşlarının gözünün
Karasına Bakan yok
Kim var halkı dinlesin
Kim bu zulmü önlesin
Halk derdinden inlesin
Yarasına Bakan yok!
Yokki elde avuçta
Adam oldu havuç da
Artık torpil revaçta
Sırasına Bakan yok!
Meydan ona kalırsa
Halkı ahmak bulursa
Rüşvet veren olursa
Kurasına Bakan yok!
Gaz kesilir tezek yak
Yeter ki arama hak
İstersen ye ister bak
Kirasına Bakan yok
Kara bulut afakta
Soba yanmaz mutfakta
Halk isyanda sokakta
Narasına Bakan yok
Millet şaşırdı yönü
Yükseliyor ses tonu
Ne olur bunun sonu
Orasına Bakan yok
Bu dert nasıl çekile!
Zamlar gelir ek ile
Para gider çek ile
Tuğrasına Bakan yok
Bakın nasıl Aktılar!
Mazot benzin döktüler
Sıra ile yaktılar
Çırasına Bakan yok
Sözü bitti Mikdat’ın
Hazır ne varsa satın
Eserleri ecdadın
Mirasına Bakan yok
Mikdat Bal
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Kim ağlıyor senden başka Selçuk Bekâr'ın Mikdat Bal'a mektubu'na ithaf
Kim ağlıyor senden başka
Alan razı veren razı
Herkes ağlasaydı keşke
Herkesin mühürlü ağzı
Kardeş bu neyin marazı?
Yönetmek yok, yoketmek var
Üretim yok, tüketmek var
Fukaraya yük etmek var
Duyuyorum bazı bazı
Kardeş bu neyin marazı?
Bilen değil, bulan başta
Mllet işsiz, gezer boşta
Onlar bir bezle savaşta
Ne şehit olur ne gazi
Kardeş bu neyin marazı?
Ne dersen de duyulmaz ki
Doğru söze uyulmaz ki
Uyuyanlar ayılmaz ki
Gidiyorlar kuzu kuzu
Kardeş bu neyin marazı?
Mektubun bana ulaştı
Elim ayağım dolaştı
Ne hastalıklar bulaştı
Gönül viran kalpte sızı
Kardeş bu neyin marazı?
Mikdat der ki gurbetteyim
Bilin ki ben de dertteyim
Nerdesiniz ben nerdeyim
Yok oldu benim arazi
Kardeş bu neyin marazı?
Mikdat Bal
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Kime hizmet ediyor bu zihniyet?
Ah! , babanı ağlattılar şehidim
Kime hizmet ediyor bu zihniyet?
Pranga vurup bağlattılar şehidim
….Kime hizmet ediyor bu zihniyet?
….Karanlığa gidiyor bu zihniyet
Anan ağlar göz yaşına bakan yok
Katillerin karşısına çıkan yok
PKK’nın oyununu yıkan yok
….Kime hizmet ediyor bu zihniyet?
….Karanlığa gidiyor bu zihniyet
Apo şimdi İmralıda yatıyor
Köpekleri dertlere dert katıyor
Pişkin beyler vatandaşa çatıyor
....Kime hizmet ediyor bu zihniyet
....Karanlığa gidiyor bu zihniyet
Ağlar şehit anaları duymazlar
Kanunlara nizamlara uymazlar
Pısırıklar bu gafletten aymazlar
....Kime hizmet ediyor bu zihniyet
....Karanlığa gidiyor bu zihniyet
Ah Mikdati yazma seni yakarlar
Kodeslere zindanlara tıkarlar
Peşine de bir kaç köpek takarlar
....Kime hizmet ediyor bu zihniyet
....Karanlığa gidiyor bu zihniyet
Mikdat Bal
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Kime ne!
Kimse bilmez gönlümdeki yarayı
Çekiyorsam ben çekerim kime ne!
Harabedir, viran gönül sarayı
Yıkıyorsam ben yıkarım kime ne!
Çok zorladım hayalimi, düşümü
Kara bahtım bırakmadı peşimi
Unutulup, kederden göz yaşımı
Döküyorsam ben dökerim kime ne!
Ben bilirim yaralarım çok derin!
Deli gönlüm belki de var beterin
Ah, vah deyip zirvesine kederin
Çıkıyorsam ben çıkarım kime ne!
Dost sandığım herkes kaçtı yanımdan
Yok oldular etrafımdan önümden
Terkedildim diye eğer canımdan
Bıkıyorsam ben bıkarım kime ne!
Bir bilseniz sizi nasıl özlerim
Size değil kendime bu sözlerim
Gam yükünü taşımıyor dizlerim
Çöküyorsam ben çökerim kime ne!
Gurbet attı mecnun gibi çöllere
Yaktı beni külü verdi yellere
Bir umutla dönüp dönüp yollara
Bakıyorsam ben bakarım kime ne!
Mikdat Bal
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Kimi Harun gibi
Kimi Harun gibi
Kimi Kur'an gibi
Kimi Turan gibi
Kimi Karun gibi
Kimi Şaron gibi
Kimi sorun gibi
Kimi Neron gibi
Kimi baron gibi!
Ama hepsi Milletvekili!
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Kimse beni anlamıyor
Kendime has bir yol tuttum
Kimse beni anlamıyor
Hasret yazdım yudum yudum
Kimse beni anlamıyor
Şiir yazdım her alanda
Kalemi ele alanda
Doğru yazdım, yok yalan da
Kimse beni anlamıyor
Ele aldım her biçimi
Kağıda döktüm içimi
Hem ne’şemi hem acımı
Kimse beni anlamıyor
İstikbale kaygı kuşku
Gurbet kahrı, vatan aşkı
Öyle ayrı iki iş ki
Kimse beni anlamıyor
Kimi sivri kalem dedi
Kimi bunlar elem dedi
Kimi Mikdat alem dedi
Kimse beni anlamıyor
Ben kafamı fazla yormam
Biliyorsam hayal kurmam
Saat durur kendim durmam
Kimse beni anlamıyor
Yansıtırım gördüğümü
Teşhir edip kör düğümü
Hiç bilmem ki durduğumu
Kimse beni anlamıyor
Mikdatî der giderim ben
Viraneden beterim ben
Bir gün veda ederim ben
Kimse beni anlamıyor
Mikdat Bal
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Kimse sana bu dünya da hak vermez
Kimse sana bu dünya da hak vermez
Eğer sen hakkını aramaz isen
Dünya da hiç birşey yoluna girmez
Becerip hakkını soramaz isen
Yüksek mevkıleri hayal edersin
Birine yağ çekip yardım et dersin
Yardım etse ona köle gidersin
Sen kendi gücünle varamaz isen
Alnının teriyle çalış ve hakket.
Ararsan bir dayı, ya da refaket
Öldükten sonra da, işin felaket
Hayat caddesinde yaramaz isen
Torpille iş yapan kendini ezer
Rüşvet alanlarda insaf ne gezer!
Tuz eker yarana, derini yüzer!
Sen kendi yaranı saramaz isen
Bal der yalakalık hayır getirtmez
Zelil rüşvay eder adam edirtmez
Başkaları sana ekmek yedirtmez
Sen kendi işini kuramaz isen
Mikdat Bal
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Kimse ses etmiyor, ne oldu bize? !
Kurulmuş tuzaklar, yapıldı planlar
Her yönden saldırı, anlayan anlar
Sanki afyon yutmuş bütün insanlar
Kimse ses etmiyor, ne oldu bize? !
Güdümlü medyamız, her şeyi yayar
İnsancıl görünür, gözleri boyar
Her türlü pisliği, söyleyip sayar
Kimse ses etmiyor, ne oldu bize? !
Güneş zevaldeyken bu karanlık ne?
Baş rol hakkımızken, figuranlık ne?
Elin gavuruna bu hayranlık ne?
Kimse ses etmiyor ne oldu bize? !
Bir zamanlar ezan yasaklanmıştı
Şapka takmayanlar pataklanmıştı
Bunlar bu milletten hep saklanmıştı
Kimse ses etmiyor ne oldu bize?
Şimdi aynı kafa, aynı zihniyet
Müslümanda görür, hep kötü niyet
Yıllardır bu millet ödüyor diyet
Kimse ses etmiyor ne oldu bize?
Eşitliği yorar kendine göre
Ne anane tanır, ne din ne töre
Müslüman giremez kaldığı yere
Kimse ses etmiyor ne oldu bize?
Mikdat der her hayır, artık şer oldu
Bu millet alıştı, boş ver der oldu
Bu gün dünümüzden bin beter oldu
Kimse ses etmiyor ne oldu bize?
Mikdat Bal
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Kimse Yok mu? ....(İnce bir gönderme)
İmam Şibliydi adı, herkes onu severmiş
Zengin bir fırıncı da methedermiş övermiş
Onun muhabbetinden herzaman dem vururdu
Sultanım, pirim diye yadederdi dururdu
Parayı çok severdi, işi gücü ticaret
Güvenmezdi kimseye gidip etse ziyaret
Yerine bırakacak adam bulamıyordu
Kimseye güvenip de uzak kalamıyordu
İmamı tanıyanlar anlattılar durumu
“Gelmezse biz gideriz” böyle olmuş yorumu
Fırıncının olduğu fırına kalkıp gitmiş
Tebdili kıyafetle onu imtihan etmiş
Allah rızası için yarım ekmek istedi
Fırıncı bir öfkeyle ona defol, pis dedi
-Seni utanmaz rezil, sapasağlam birisin
Git çalış be dilenci, hem kaba hem irisin
Bu fırın iflâs eder, her isteyene versek
Siz de çalışmazsınız eğer böyle edersek
Dilenci kılığında gelen İmamı kovmuş
Öyle hakaret etmiş nerede ise dövmüş
İmam Şibli sessizce fırından ayrılmıştı
Fırıncının elinden güç belâ sıyrılmıştı
Bu olayı görenler, fırıncıya demişler
Yaptığın kabalığı bu dünyada kim işler!
Bu kovduğun imamdı, hani çok seviyordun?
Hani hep özlüyordun, methedip övüyordun!
Sana gönül koyarak burdan çekip gitmiştir
Gidip de özür dile, yoksa işin bitmiştir!
Fırıncı tüm hızıyla düşmüş onun peşine
Öyle bir depar yapmış, az rastlanır eşine
-Efendi hazretleri,ben ettim siz etmeyin
Tanıyamamış idim, yalvarırım gitmeyin
Böyle davranır mıydım? Tanısa idim sizi
Nolur, affedin, beni ihya eyleyin bizi
Ne istersen yaparım diye rica eyledi
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İmam sakin bir sesle ona şöyle söyledi
-Yüz altınlık ziyafet hatırım için versen
O zaman affederim, eğer kabul edersen
-Sizin için yüz değil bin altın feda olsun
Yeter ki affediniz, fakire gıta olsun
Beklenen gün gelmişti ziyafet verilmişti
Herşey sona erince sohbete girilmişti
İmamın etrafında, bir çoğu bağdaş kurmuş
Hazır bulunanlardan biri imama sormuş
-Muhterem Efendimiz sohbet eder misiniz?
Cennetlik, Cehennemlik kimlerdir der misiniz?
İmam ayağa kalkıp şunları söylemişti
Salat, Selâm getirip Besmele eylemişti
-Cennetlikleri bilmem, sayıları pek çoktur
Ben onların hakkında kesin bir bilgim yoktur
Bir cehennemlik varsa, o da bu fırıncıdır
Burada kayıp etti, orada birincidir
Herkes pür dikkat onu dinlerken devam etmiş
Dedi ki bu fırıncı cehennemi hakketmiş
Allah rızası için yarım ekmek vermedi
Ama bin altın imiş bana olan hürmeti
Bu ziyafeti verdi yalnız desinler için
Halkı da şahit tutmuş, değil yesinler için
---Kamerayı görüp de cömertlik yapanlara
Umurım bir ders olur ihlâs'tan kopanlara
Mikdat Bal
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Kimsesizin kimsesi olursan bir kimsesin!
Bizleri bireysellik esir almış durumda
İstisna kaideyi bozmaz, çoğunluk böyle!
İnsanlık hiç kalmamış, varsa da uçurumda!
Gerçek iman edenler azmaz, çoğunluk böyle!
Hep kendini düşünen yapayalnız kalmakta!
Gönlü dar olanların dünyası dar olmakta
İşte hep bu sebepten dünya acı dolmakta!
Kitapta böyle olun yazmaz, çoğunluk böyle!
Nice zenginler var ki ancak şefkat fakiri
Feragat nedir bilmez alemin en hakiri
Bilmez mi dünya malı yalnız elinin kiri
Cimri olan cennete gezmez, çoğunluk böyle!
Şu dünya herkes için yetecek bir yer iken
Kokuşmuş bir hal almış iç dünyamız dar iken!
Şefkat eline hasret nice muhtaç var iken
Merhametli kimseyi üzmez, çoğunluk böyle!
Mikdadi sorar şimdi, sana adam kim desin!
Kimsesizin kimsesi olursan bir kimsesin!
O halde aynaya bak kimse misin, sen nesin
Aklı olan aynaya kızmaz, çoğunluk böyle!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Kişiliği Nakıs
Hece kafiye tamam, nakıstır kişiliği
Edebi yok arı yok sövgüyü şiir sanır
Birde erkeklik taslar, zahirken dişiliği
Cinsiyet adam etmez anır bakalım anır!
Sövüşmek istiyorsa bir şöförü sollasın
El kol hareketiyle bir kaç sinyal yollasın
Benimle uğraşmasın ona kuyruk sallasın
Bu ne biçim bir mahluk insan biraz utanır!
Bozuyor utanmadan ağzımızın tadını
Şimdi kalkıp sorarlar bu densizin adını
Meşhur etmek istemem etmem onun yadını
Okuyanlar anlamış bu tipi herkes tanır!
Hep ustaları yendim çömezlere yenildim
Ömrüm şiirle geçmiş beceriksiz denildim
Adam yerine koydum işte bunda yanıldım
Ona bir selam veren zırzırından usanır
Der Mikdadi zavallı deryaya su taşıyor
Bu arada bilmeden haddini de aşıyor
Benimle baş etmenin hayalini yaşıyor
Umarım akıllanıp bu gafletten uyanır
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kiyamet alâmetlerİ
Zahirdir alametler kıyamet günü yakın
İsrafil hazır durur emrini bekler Hakkın
Ya bu gün ya da yarın İsrafil üfürecek
Yerde gökte ne varsa birbirine girecek
Zelzeleler kopacak bu dünya yıkılacak
Buna şüphemiz yoktur Hakkın emri olacak
O zaman insanoğlu eyvah der para etmez
Şimdiden tövbe eden umulur nara girmez
Başta akıl kalbinde zerre iman var iken
Tövbe et Hakka yönel dilde derman var iken
Dünya çatırdamakta sesini duymaz mısın?
Neden gafil durursun kitaba uymaz mısın?
Müslüman son nefese kadar tövbesi kabul
Fakat kıyamet günü hiç bir şey olmaz makbul
Güneşin mi beklersin batıdan doğmasını?
İsa’yı mı beklersin Deccalı vurmasını
Çıkmadık ne kaldı ki uyan ey insanoğlu
Hemen dinine sarıl şaşırma doğru yolu
Kıyamet yaklaştığın açıkça sezilmekte
Arif olanlar bilir görüp de üzülmekte
Ahir zamanda dolar tıklım, tıklım camiler
İçlerinde az olur halis muhlis müminler
Kıyamet pek yakındır şu olaylar olunca
Kişi mümin yatacak küfreder uyanınca
Kişi Müslümanlığı münafık gibi gizler
Kâfirler zahir olur maskesiz kalır yüzler
Öyle bir zamandayız ismi ahir zamandır
Arif olanlar anlar olaylar tercümandır
Hayır şerle değişti başa geçti zalimler
Cahiller ahkâm keser itibarsız âlimler
Evlatlar asi oldu ebeveyni dövmekte
Nesiller nankör oldu ecdadına sövmekte
Cinayetler çoğaldı güçlü ezer güçsüzü
Adalet öldürüldü hain sayar suçsuzu
İftira, hile,yalan yoldan çıktı cemiyet
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Dalkavuklar çoğaldı onlarda hâkimiyet
Cahiller ön saflarda âlimler susturuldu
Zenginler zekât vermez fakirler küstürüldü
Rüşvet hediye oldu, yalanın ismi şaka
Müslümanlar düştüler fesat ile nifaka
Erkekler kadınların tahakkümüne girdi
Eş-itlik söylediler güya kadın hakirdi
Alâmetlerden biri çoğalacak zinalar
Kıyamet yaklaştıkça yükselecek binalar
Dünya için dinini değişir niceleri
Gündüz orucu tutar kahvede geceleri
Terk olundu ibadet gasp olundu emanet
Her tarafta vahşet var her tarafta cinayet
Dünya azaba duçar Yüce Allah sabreder
Tövbe eden kuluna mağfireti vaat eder
Azap vermeden önce Rabbimiz ikaz eder
Âlimlerin diliyle insanlara vaaz eder
Duymadın mı Nuh kavmi tufanla helak oldu
Allaha asi oldu denizlere gark oldu
Ad kavminin helaki şiddetli rüzgâr oldu
Lut kavmi kasırgayla azaba duçar oldu
Hesap gelmeden önce biz bakalım hesaba
Azap gelmeden önce sarılalım kitaba
Ey iman eden kişi şöyle kendini yokla
Allahtan affın dile şevk ile ağlamakla
Yoksa sen de bir nevi alâmetlerden misin?
Peygamber’in saydığı o lânetlerden misin?
Nefsimizi hesaba çekelim uyanalım
Doğru yola girelim Allaha dayanalım
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Koca çınar yerinde
Şu tuhaf şeye bakın, biraz kafa verin de
Yedi yüz yıla yakın koca çınar yerinde
Kargalar birleştiler, gelişip gürleştiler
Çınara yerleştiler öter tepelerinde
Gizli bir yol güderler, sinsi sinsi giderler
Üstünüze ederler oturmayın serinde
Karga, baykuş uçuştu, sanılmasın düşüştü
Köstepekler üşüştü kemirir köklerinde
Yok fazla havaları, gizlidir davaları
Bunların yuvaları, derindedir derinde
Gizli tepkileri var, bir çok etkileri var
Sonsuz yetkileri var, bunların her birinde
Onlar okun yayları, depremin alt fayları
Mutlak vardır payları dehşetin her türünde
Mikdat Bal
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Koca ömür nedamet! - (Öğüt)
Eden bulur mutlaka, adalet var adalet!
Bu bilinçte olanlar, âlimdir, zalim değil.
Allah affetsin bizi, hayatımız rezalet,
Koca ömür nedamet, halimdir, filim değil.
Gafletim unutturdu, ahdimi ve andımı,
Bilerek-bilmeyerek, taştım, aştım bendimi.
Nice suçlara daldım, helâk ettim kendimi,
Bana en büyük düşman, dilimdir, elim değil.
Gece gündüz çalıştım, karıştı helâl haram,
Dünya malı gözümde tüterdi buram buram.
Makam-mevki peşinde, sanki bu imiş meram,
Evimin kapıları, salımdır, malım değil.
Kimsesize, garibe, gider iken yardıma,
Ölürsem de gam yemem dönüp bakmam ardıma.
Şartların ağırlığı yekûn olup sırtıma,
Basınca ilk kırılan, dalımdır, gülüm değil.
Bu can bize sormadan elveda edebilir,
Hayat ebedi değil, aniden bitebilir.
Kim akıllı yaşarsa, cennete gidebilir,
O her şeyden kurtulmuş, salimdir, ölüm değil.
Mikdat Bal
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Kolay mıdır unutmak?
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/57/www_antoloji_com_771857_672.MP3'>
Aşık olmak sıradan bir olay mı?
Geldi geçdi demek dile kolay mı?
Geçti demek duygularla alay mı?
Mümkün müdür, kolay mıdır unutmak?
Kolay değil yüreğimi avutmak
Her zerresi yüreğimin yanmıştı
Alt üst olmuş bütün dünyam dönmüştü
Dağlar taşlar beni mecnun sanmıştı
Mümkün müdür, kolay mıdır unutmak?
Kolay değil yüreğimi avutmak
Zerkederim ben bu zehri içemem
Can veririm yine senden geçemem
Bundan gayri başka sevda seçemem
Mümkün müdür, kolay mıdır unutmak?
Kolay değil yüreğimi avutmak
Daha dündü hala tüter gözümde
Hissederim seni kendi özümde
Seviyordum, yalan yoktu sözümde
Mümkün müdür, kolay mıdır unutmak?
Kolay değil yüreğimi avutmak
Bir firakki beni yıkıp devirdi
Mecnun etti divaneye çevirdi
Bir hasretki beni yakıp kavurdu
Mümkün müdür, kolay mıdır unutmak?
Kolay değil yüreğimi avutmak
Bir mecrada devran eder feleğim
Göz yaşına karışarak dileğim
Bir zamanlar koruyucu meleğim
Mümkün müdür, kolay mıdır unutmak?
Kolay değil yüreğimi avutmak
Mikdat Bal
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Konuş, karış, kaytarma! Şahin Yılmaz'ın (Soyuluyoruz) şiirine atıfla
Susmak nedir bilmeyiz, söylemekten usandık
Eğer konuşacaksak, en güzel yeri sandık
Maymun gözünü açmış, şükür biz de uyandık
Konuş, karış, kaytarma, duyan olur mutlaka
Ne susmak ne de küsmek, uyan olur mutlaka
Fakir hırsızdan korkmaz, çalınacak malı yok
Ülkemden ne çalsınlar, göz açacak hâli yok
Ne Kenya Haiti’si dünya da emsali yok
Söyle bir gün sözlerin, ayan olur mutlaka
Sonuna kadar devam, uyan olur mutlaka
Kenarda oturmak yok, sen de gel cenk’e buyur
Meydan boş bırakılmaz, yoksa bu millet uyur
Her neyi biliyorsan, vatandaşlara duyur
Bizi insan yerine koyan olur mutlaka
Sakın susayım deme, uyan olur mutlaka
Uğraşma fanilerle, bırak geçicileri
Vatandaşlara ulaş, uyart seçicileri
Bırak hıyarı tuzu, iştah açıcıları
Söyle bir gün her gerçek, beyan olur mutlaka
Söylemeye devam et uyan olur mutlaka
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/araz/01.asf>
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Konuşarak eriyor
Konuşarak eriyor
Vah zavallı papağan
Hep zayiat veriyor
Pençeleri yatağan
Geveler tekrar tekrar
Suçunu etmez ikrar
Kuşluğunda istikrar
Dam üstünde saksağan
Ya kem küm, ya tin tinde
Kıvırmak var fendinde
Yetki görür kendinde
Ne hakandır ne kağan
Karga gibi bir dalda
Her şey mubah bu yolda
Toplanır mı alt alta
Bir hıyar iki soğan
Çatlak çatlak seslenmiş
Duygulanmış hislenmiş
Kuş sütüyle beslenmiş
Hiç görmedim kuş sağan
İşi gücü hep hile
Destek bulmasın hele
Fırsat geçerse ele
Bir kaşık suda boğan
Uyanacksın er geç
Çaylakları boş ver geç
İki kuştan bir kuş seç
Ya papağan ya doğan
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Konuşmadan yok oldum, Mansur İlhan Yakar'ın 'Nedir' şiirine nazire
Yolum bir gün bir dilbere uğradı
Amca dedi, eyvah dedim şok oldum
Amca sözü ciğerimi doğradı
Her şey bitmiş, konuşmadan yok oldum
Melek olsa artık bana uzaktır
Aman Allah bu ne sinsi tuzaktır
Hayat kaymış artık saçlarım aktır
Amca oldum, dede oldum ak oldum
Kalp sıkıştı duracaktı nefesim
Viranedir artık gönül kafesim
Ne hayalim kaldı ne de hevesim
Ulaşılmaz hayallere tok oldum
Mikdat der ki kendine dön kendine
Bundan gayrı, kuş uğramaz semtine
Öğlen geçmiş dayandın ikindine
Böyle ofsayt'a düşdüğüm çok oldum
Mikdat Bal
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Korkmam yine yazacağım
Hapislerde çürütseler
Köz üstünde yürütseler
Öldürseler diriltseler
Korkmam yine yazacağım
Son vermem bu savaşıma
Zehir konsa da aşıma
Kalsam dahi tek başıma
Ürkmem yine yazacğım
Meramımı yürütürüm
Her gün yazar üretirim
Ayağımı díretirim
Burkmam yine yazacağım
Yazacağım suçlarını
Memleketin açlarını
Sivri kalem uçlarını
Kırkmam yine yazacağım
Bal der kafam yarılsa da
Parmaklarım kırılsa da
Kısa yoldan varılsa da
Sarkmam yine yazacağım
Mikdat Bal
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Korkuyorum
Sizden farkım yoktur benim
Ben korkmaktan, korkuyorum
Başka korkum yoktur benim
Ben korkmaktan, korkuyorum
Beni yıldırmaz her durum
Türküm, doğruyum, özgürüm
Ölüme meydan okurum
Ben korkmaktan, korkuyorum
Doğru yoldan sapanlardan
Din imandan kopanlardan
Halka zulüm yapanlardan
Ben korkmaktan, korkuyorum
Fitne fesat salanlardan
Hakkımızı çalanlardan
İki yüzlü olanlardan
Ben korkmaktan, korkuyorum
Çala çala doymayandan
Kanunlara uymayandan
Feryatları duymayandan
Ben korkmaktan, korkuyorum
Zalimlerin de sonu var
Bir zamanı, bir günü var
Yazılacak çok konu var
Yazmamaktan, korkuyorum
Bal der yaşasın cehennem
Zalimlere vermem önem
Bir firavun var her dönem
Ben korkmaktan, korkuyorum
Mikdat Bal
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Koru!
Dalı
Gülü
Balı
Koru........İşi
...............Başı
...............Aşı
...............Koru
Çulu
Pulu
Malı
Koru........Canı
..............Kanı
..............Şanı
..............Koru
Eli
Beli
Dili
Koru...
^^^^
Özünü
Gözünü
Sözünü
Koru...........Vatanı
..................Atanı
..................Nidanı
..................Koru
Serini
Sırrını
Yerini
Koru.........İlkeni
................Bölgeni
................Ülkeni
................Koru
Fakiri
Fikiri
Zikiri
Koru
^^^^
Gençliğini
Koruyasın
Dinçliğini
Koruyasın... Vakitini
..................Nakitini
..................Akidini
..................Koruyasın
Alimini
İlimini
Bilimini
Koruyasın... Birliğini
..................Dirliğini
..................Erliğini
..................Koruyasın
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Variyeti
Zürriyeti
Hüriyeti
Koruyasın
^^^^^^^^
Bu dünya fani
Verirsin canı
Dini imanı
Korumalısın…..Ahvalimizi
…………………….Her halimizi
…………………….Öz malımızı
…………………….Korumalısın
Yap cihadını
Sen hayatını
Hem sıhhatini
Korumalısın…….........Kendi şeklini
………………………Gizli, saklını…..
………………………Bir de aklını
………………….…..Korumalısın
Ana yurdunu
Şanlı ordunu
Bayram, yordunu
Korumalısın…………Emanetini
…………………………Hem mabedini
…………………………İbadedini
…………………………Korumalısın
Mikdat Bal
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Koş Allaha kurtulursun
Arzu heveslere uyma
Nefsinin sesini duyma
Hak yola gir daha kayma
Koş Allaha kurtulursun
Hayır şer var temelinde
İsyanın da amelin de
Cennet cehennem elinde
Koş Allah a kurtulursun
Çile sende çefa sende
Kalbin var hem kafa sende
Dert var ise şifa sende
Koş Allah a kurtulursun
Dünya da vefa arama
Kalkıp tuz serpme yarama
Sende bir çok dert var amma
Koş Allah a kurtulursun
Dünya hayatı darlıktır
Akibetin mezarlıktır
Ümit en büyük varlıktır
Koş Allah a kurtulursun
Çektiklerin bir nemüne
Ahiretin Alemine
Kavuşmamışken tümüne
Koş Allah a kurtulursun
Erheme Rahimin acır
Ol günahlardan muhacir
Tüm günahlar olur ecir
Koş Allah a kurtulursun
Artık bundan gayri de ki
Dünya da çektiğim ne ki
Ümitsiz şeytanın teki
Koş Allah a kurtulursun
Mikdatî der artık uyan
Hayra tepdil olsun rüyan
Hakka güven ona dayan
Koş Allah a kurtulursun
Mikdat Bal
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Koyun gibi bakıp satılmayalım!
Rüzgarın önüne kattığı gibi
İstenmeyen yere atılmayalım!
Ağanın köleyi sattığı gibi
Koyun gibi bakıp satılmayalım!
Milli kaynakları saçıp dökmeden
Elin gavuruna peşkeş çekmeden
Her şeye he deyip boyun bükmeden
Haddini bilmezden çatılmayalım!
Türk düşmanı senin soyunu sevmez
Bir de müslümansın huyunu sevmez
Domuz sürüleri koyunu sevmez
Böyle rezalete katılmayalım!
İşimizi bilip vakur olalım
Eğer bir verirsek biz de alalım
Farketmez rest çekip dışta kalalım
Enayi yerine tutulmayalım!
Bize faydası yok ne Hans ne Peter
Bize lazım olan güçlü bir lider
Gözlerine bakıp demeli “yeter”
Artık davar gibi güdülmeyelim!
Mikdatî! , Bu tavır bu haller nice?
Ağalık mı taslar daha dün cüce
Bağımsız devletiz aslımız yüce
Sömürgecilere ütülmeyelim!
Mikdat Bal
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Koyunlar
Çobanlık en zor meslek, hayali bile zordur
Uyku ilacı gibi, beyaz başlı koyunlar
Uykun kaçtığı anda aklın dimağın yordur
Önünden bir bir geçer beşli beşli koyunlar
Koyunlarla uğraşmak, insanları uyutur
Çünkü koyun dualı, uysal olmak huyudur
Beyaz beyaz koyunlar bazıları koyudur
İnsanı mest ediyor beyaz dişli koyunlar
Uykuların kaçınca haline üzülürler
Uçuşurlar bir anda sanırsın süzülürler
Dalarsın bir hülyaya karşında dizilirler
Koro halinde meler eşli eşli koyunlar
Mikdatî der koyunun cemaline doyulmaz
İnsana amadedir, yoksa bunlar kıyılmaz
Ne temiz yaratıklar, faydaları sayılmaz
Kurban olur insana yaşlı yaşlı koyunlar
Mikdat Bal
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Kozmopolit melez ya!
Ne idüği belirsiz kozmopolit melez ya
Atarlar utanmadan şerefsiz soytarılar
Gösterdiği yere bak bağımlı bir Malezya
Çatarlar utanmadan şerefsiz soytarılar
Sözüm ona profesör kandırırlar safları
Bitmek tükenmek bilmez bir değil ki gafları
Üretirler durmadan saçma sapan lafları
Satarlar utanmadan şerefsiz soytarılar
Yoktur baskıdan başka tutunacak dalları
Koro halinde öter hepsi emir kulları
Tehlikeli görürler hakka varan yolları
Tutarlar utanmadan şerefsiz soytarılar
Ahlak sıfıra düştü buna kafa yoran yok
Neden bu hale düştük sebebini soran yok
Ben diyeyim siz duyun gönüllerde Kur’an yok
Batarlar utanmadan şerefsiz soytarılar
Ayakta duruyorlar kokmus mevtalarıyla
Ders vermeye kalkarlar tonca hatalarıyla
Huzurun ırmağına öküz gövdeleriyle
Yatarlar utanmadan şerefsiz soytarılar
Der Mikdatî biz nasıl geldik bu son raddeye
Eşkiya kesilirler en işlek bir caddeye
Manadan bihaberdir hileyi de maddeye
Katarlar utanmadan şerefsiz soytarılar
Mikdat Bal
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Kökü kazılası terör
Ayrık otu gibi her yanı sardı
Kökü kazılmadı ona yanarım
Tahammülümüz son radde’ye vardı
Başı ezilmedi ona yanarım
Sabır çoktan taşmış test olmaz ama
Gavur, eski düşman dost olmaz ama
Biliriz domuzdan post olmaz ama
Gönü yüzülmedi ona yanarım
Üzüntü herkesi mahzun ediyor
Biteceği yerde, yerden bitiyor
Bu sorun yılardır sürüp gidiyor
Hala çözülmedi ona yanarım
Asayiş firarda kepenk çekildi
Bayrak asılmaz ya, gönder söküldü
Sokaklara leşler, çöpler döküldü
Serbest gezilmedi ona yanarım
Beraber yürümek olmuyor lafta
Satılmş caniler başka bir safta
Sorumlu sanılan en büyük gafta
Bunlar sezilmedi ona yanarım
Kimi hakimane tavır takınır
Bu kadar hissizlik elbet dokunur
Şimdi hangi yüzle şiir okunur
Destan yazılmadı ona yanarım
Mikdat Bal
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Kör ettiler gönlümün, aşka bakan gözünü
Kör ettiler gönlümün, aşka bakan gözünü
Aşk ölmüştür kalbimi, matem YERİ ettiler
Vefasızlar tutmadı, ne ahti ne ne sözünü
Herkese aynı gözle bakıp çatan ettiler
Bu vefasız dünyayı, derde vatan ettiler!
Halbuki ne hayaller, ne düşlerim var idi
Başka bir şey görmezdim, benim dünyam yar idi
Aşk ile dolan kalbim, başka şeye dar idi
Beni, seven herkese hep taş atan ettiler
Bu vefasız dünyayı, derde vatan ettiler!
Fitne girdi araya, dünyamızı yıktılar
Birbirini severken, canımızı yaktılar
Seven iki gönülü, birbirine taktılar
Göz yaşına bulayıp, zehir tadan ettiler
Bu vefasız dünyayı, derde vatan ettiler!
Terki-diyar eyledim, gurbet gurbet içinde
Hedef gaye olamaz, sevdalının göçünde
Kaçılmaz ki sevdadan, ne Hint’te ne de Çin’de
Batan sarayı gibi, yere batan ettiler
Bu vefasız dünyayı, derde vatan ettiler!
Mikdat der işte böyle dalımızı kırdılar
Çekemeyen hainler yolumuza durdular
Kırıldı çalışmıyor beni kalpten vurdular
Onlar beni derdini, derde katan ettiler
Bu vefasız dünyayı, derde vatan ettiler!
Mikdat Bal
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Kör insanlık nerdesin?
<font face='verdana'' size='5' color=Black>K<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>aranlık gecelerde zulüm saçan ışıklar
Çakıyor şimşek gibi gör insanlık nerdesin?
Enkaz altında kalan parçalanmış beşikler
Bakıyor eşek gibi kör insanlık nerdesin?
Ey Muhammet ümmeti neden susuyorsunuz?
Gıkınız çıkmaz, ancak kalpten küsüyorsunuz
Haberler şova döndü feryat basıyorsunuz
Okuyor uşak gibi sor insanlık nerdesin?
Katiller, çapulcular utanmaz ki yüzleri
Çoluk çocuk öldürür takmıyor ki bizleri
Batı ses çıkartmıyor çıkartsa da sözleri
Yakıyor fişek gibi kor insanlık nerdesin?
Nazizmin artıkları yok vicdanı, imanı
Bütün dünya kör olmuş görmüyor akan kanı
Öyle bir aymazlıkki bir milyar müslümanı
Çekiyor döşek gibi hor insanlık nerdesin?
Nasıl meydan verilir? böyle soykırımına
Nefretle bakıyoruz batının yorumuna
Müslüman göz atmalı şu an ki durumuna
Çöküyor şişek gibi zor insanlık nerdesin?
Katlettiler Mahmud'u, Ahmed'i, Muhammed'i
Nerede şu insanlık, kalmadı mı himmeti?
Yerinde kıvranıyor peygamberin ümmeti
Çıkıyor gevşek gibi dur insanlık nerdesin?
Mikdat Bal
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Kör sağırı dürtmek lazım
Kör sağırı dürtmek lazım uyanmaz
Bağırmanın alemi yok duymuyor
Ayıbı çok örtmek lazım utanmaz
Ömür boyu uyusa da doymuyor
İkaz etsen köpürüyor kızıyor
Düşünmüyor, ne duyar ne seziyor
Bu alemde hortlak gibi geziyor
Gafletinden top atsan da aymıyor
Boşa çalar alarmlar sirenler
Düşmanıdır ona akıl verenler
Kelli felli adam sanır görenler
Aklı olan onu insan saymıyor
Yükseldikçe nokta kadar görünür
Alçaldıkça çamurlarda sürünür
Adam diye elbiseye bürünür
Kıyafeti kalıbına uymuyor
Mikdatî der yazar çizer edipler
Bin nasıhat etse bile hatipler
Cehenneme odun olur bu tipler
Ne dersen de bu huyundan caymıyor
Mikdat Bal
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Köristan’da resim sergisi
Köristan’da resim sergisi açma!
Abesle iştigal edersin dostum
Sağıra saz çalmak külliyen saçma
Sen kendi kendine ötersin dostum
İltimasın yoksa ölür hastan da
Feryadın duyulmaz sağırstan’da
Komşundan fayda yok, ne bir dosttan da
O an gözlerinde yitersin dostum
Kılıfı da hazır “değişti devir”
Bu nasıl bir mantık kıvır ha kıvır
İstediğin yöne yüzünü çevir
Yüreğin dağlanır bitersin dostum
“Ye kürküm ye” devri geriye gelmiş
Bütün kötülükler beriye gelmiş
İnsanlık nereden nereye gelmiş?
Elinden ne gelir, tütersin dostum
Zengin dağı aşar fakir sürünür
Dermansız yokuşlar nasıl yürünür
Rüşvete bulaşmak kolay görünür
Kanınla canınla ödersin dostum
Okuyup bir şeyler kapsaydın bari
Elinden geleni yapsaydın bari
Nefsin zincirinden kopsaydın bari
Suçu ona buna itersin dostum
Mikdat Bal
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Körle yattık şaşı çıktık sabaha
Körle yattık şaşı çıktık sabaha
Bakışımız başka oldu bu yüzden
Ona uyduk haram kattık mubaha
Yokuşumuz başka oldu bu yüzden
Sapağımız çatağımız değişti
Sahilimiz, batağımız değişti
Yorganımız yatağımız değişti
Akışımız başka oldu bu yüzden
Ne ettiysek kurtulmadık virüsten
Pantalonu örnek altık turistten
Terzimizi ısmarladık paristen
Dikişimiz başka oldu bu yüzden
Terketmedik özentiye ısrarı
İnatına olur bunun tekrarı
Hollandadan getirterek esrarı
Yakışımız başka oldu bu yüzden
Uyuşunca duyulmadı sızımız
Anlamadık yavaşladı hızımız
Göremedik, taşa çarptı dizimiz
Çöküşümüz başka oldu bu yüzden
Mikdat Bal
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Kötü örnek oluyorsun bil bunu
Aynaya bak kendini gör ukala
Kötü örnek oluyorsun bil bunu
İlim öğren medeniyet yakala
Kötü örnek oluyorsun bil bunu
Bütün bildiklerin kulaktan duyma
Gençlere anlatıp onlara kıyma
Bilmiyorum söyle, nefsine uyma
Kötü örnek oluyorsun bil bunu
Bilmediğin şeye cevap verme sen
Bilmem söylemeyi ayıp görme sen
Kılığınla beyinlere grime sen
Kötü örnek oluyorsun bil bunu
Okuduğun ya dergi ya gazette
Alim oldun satıyorsun bize de
Uzatırsın hiç kaçmadan özete
Kötü örnek oluyorsun bil bunu
Beğenmezsin profesörü alimi
Cahillere satıyorsun çalımı
Bu tavırlar müslümanın hali mi
Kötü örnek oluyorsun bil bunu
Mikdat der bu tipler karşıma çıkar
Konuşur konuşur canımı sıkar
Yarım hoca işte böyle din yıkar
Kötü örnek oluyorsun bil bunu
Mikdat Bal
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Köylü Hasan Nesrin Göçmen'in ''Kalan Ne ki Temiz olan..'' Şiirine atfen
Köylü Hasan bezmiş sesi çıkmıyor
Çalanlara gıpta eder ne dersin?
Hal çaresi var ya ona bakmıyor
Talanlara gıpta eder,ne dersin!
Ona ne dersen de, batsın huyun de
Kurbanlık koç söyle, isterl koyun de
Buna dalavera, kirli oyun de
Yolanlara gıpta eder ne dersin!
Elinde işi yok boş geçer günler
Evinde aşı yok açlıktan inler
'Ulusa sesleniş', ayda bir dinler
Yalanlara gıpta eder ne dersin!
Faka bastırılır yalancı ile
Biri nikah kıymış yabancı ile
Falan manken yatmış falancı ile
Olanlara gıpta eder nedersin!
İlim bulsa almaz istersen bahşet
Cahalet bitmeden bitmez bu vahşet
Haberi verirken siddet ve tehşet
Salanlara gıpta eder ne dersin!
Mikdatî der çınar içten oyuldu
Yazdıık, yazdık ama ses mi duyuldu
Hortumla çektiler devlet soyuldu
Kalanlara gıpta eder ne dersin
Mikdat Bal
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Köyümü özlüyorum
Gece gündüz andığım
Hasretiyle yandığım
Bir cennettir sandığım
Köyümü özlüyorum
Benim gibi özleyen
Yaşlarını gizleyen
Yolarımı gözleyen
Soyumu özlüyorum
Ulaşınca selamı
Tatlı sözü kelamı
Teyzem ile halamı
Dayımı özlüyorum
Yüz yıllardır çağlamış
Yokluğuma ağlamış
Şimdi yosun bağlamış
Suyumu özlüyorum
Yıllar oldu tatmadım
Hiç aklımdan atmadım
Kaç yıldır kaynatmadım
Çayımı özlüyorum
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Köyümüzde köyümüzde.
<image
src='http://img440.imageshack.us/img440/3882/mikdatbal23bl1.jpg'width='550'
height='400'>
..........................................<font face='Monotype corsiva'' size='4'
color=green>Eğridere köyü-Çaykara <font face='Arial Narrow'' size='4' color=Black>
Birlik vardı dirlik vardı
Köyümüzde köyümüzde
Mertlik vardı erlik vardı
Köyümüzde köyümüzde
Bir birini severdiler
İyileri överdiler
Nice fakir everdiler
Köyümüzde köyümüzde
Memleketten çıkan çıktı
Gerisini yıkan yıktı
Hayatından bıkan bıktı
Köyümüzde köyümüzde
Birbirine yaban olduk
Birbirinden kopan olduk
Nazla cilve yapan olduk
Köyümüzde köyümüzde
Köyde kalan ihtiyarlar
Az söylerler az duyarlar
Onlar artık gün sayarlar
Köyümüzde köyümüzde
Ah köyümüz ne şekildi
Eski düzen hep yıkıldı
Yüksek binalar dikildi
Köyümüzde köyümüzde
Görünüşte şehir oldu
Ama hayat zehir oldu
Dostluk şimdi tehir oldu
Köyümüzde köyümüzde
Fazla köye giden olmaz
Varsan hoşbeş eden olmaz
Bu ne iştir, neden olmaz?
Köyümüzde köyümüzde
Mikdat Bal
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Köyün hâfiyeleri..
Bir araya gelince işleri yokmuş gibi
Çekiştirip dururlar, Köyün hâfiyeleri..
Sorup soruştururlar, onlara hakmış gibi
Yakıştırıp dururlar Köyün hâfiyeleri..
Komşu, komşu duydun mu? , tavrı kendinden emin
Korkunç bir haber verir üstelik eder yemin
Kendi gibi düşünen bir şahit eder temin
Pekiştirip dururlar Köyün hâfiyeleri..
Hile tuzak kurarlar köyün insanlarına
Kılıf arar dururlar hep su-i zanlarına
Sokakta çocukları çağırıp yanlarına
Sıkıştırıp dururlar Köyün hâfiyeleri..
Atarlar utanmadan çamurun karasını
Biri bir derde düşse deşerler yarasını
İşleri hep bozmaktır herkesin arasını
Takıştırıp dururlar Köyün hâfiyeleri..
Sanki buymuş dünyada onların görevleri
Yani deruhte etmek şeytani ödevleri
Şu girip çıktı derken, göstererek evleri
Bakıştırıp dururlar Köyün hâfiyeleri..
Der Mikdadi her sözü çarpıtarak yayarlar
Üstelik bu olayı basit bir şey sayarlar
Cehennem odunları bu işten haz duyarlar
Çıkıştırıp dururlar Köyün hâfiyeleri..
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kudurursun Şahin Yılmaz'ın çıldırırsın şiirine nazire
Sen nasıl bir mahlükatsın
İman desem kudurursun
Ne tuhaf şey, ne sakatsın
İnan desem kudurursun
Boş kafana uyuyorsun
Cehenneme kayıyorsun
Gözün bakar uyuyorsun
Uyan desem kudurursun
Koldan boydan zincirlisin
Elbisen pis ve kirlisin
Hem çok hain fikirlisin
Utan desem kudurursun
Kabeye gidene kızdın
Ama sen Parisi gezdin
Bilir misin kimi üzdün?
Atan desem kudurursun
Dinle, imanla aran yok
Zaten kalbinde Kur’an yok
Gelip yanında duran yok
Hatan desem kudurursun
Dışın gibi için kara
Sen kendine bir yer ara
Nerde bir Türk varsa ora
Vatan desem kudurursun
Ne baltasın, ne de sapı
Dolaşırsın kapı kapı
Sen devamlı aynı hapı
Yutan desem kudurursun
Papaza özendin gitti
Ne yapsan İslamın zıttı
Gök kubbenin paraziti
Sedan desem kudurursun
BAL der sende her şey sahte
Ele olmuşsun amade
Tapındığın, para madde
Hüdan desem kudurursun
<embed
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.
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Kuduzların çöplüğünde
Boş konuşur tüm lavuklar
Görsenize dalkavuklar
Ne arıyor şu tavuklar
Horozların çöplüğünde
Eğer millet bir yutarsa
Yalan dolanlar tutarsa
Bombaları kim atarsa
Molozların çöplüğünde
Bu yalana karga gülmüş
Emekliymiş hem de dulmuş
Biri at’mış o da bulmuş
Domuzların çöplüğünde
Dış güçlerin tulumbası
Yüzler ayak muşambası
Tonlar ile el bombası
Uyuzların çöplüğünde
İnsanımız boşa ölür
Böcek yerken bomba bulur
Nasıl bir iş silah olur
Kuduzların çöplüğünde
Allahım sen koru bizi
Satıyorlar ülkemizi
Silahlar var dizi dizi
Ruhsuzların çöplüğünde
Mikdat Bal
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Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Namaz, oruç, zekat hepsini yaptı
Doğru yolda iken, yanlışa saptı
Rızkını çalarak haramdan kaptı
Haramı yiyenin olmaz muradı!
Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Günah çukurunu boyladı durdu
“Gıybet” dedikodu eyledi durdu
Yalan iftirayı söyledi durdu
Böyleleri çok zor geçer sıratı!
Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Gıybetin günahı zinadan büyük
Otuz altı kattır gıybetteki yük
Böylesinin kabri ateşten oyuk
Kendini unutup eksik aradı!
Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Ölmüş kardeşinin etini yeme
Hakkında şöyledir böyledir deme
Kıyamet gününde zordur ödeme
Orada simsiyah olur suratı
Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Dün ile oynayan gider yarını
Başkasının işi değil sorunu
Haram şeyin ateş olur ürünü
Hakkı ödemeyen yoktur beratı
Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Kendi yanlışını arayıp da bul
Sadece kendinden mesüldür her kul
Selam ver herkese yüzlerine gül
Selamın şimşekten çoktur süratı
Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Arada kendini hesaba çeksen
Ne ettin ne yaptın ona bir baksan
Kar zarar düşünüp göz yaşı döksen
Biraz da kendine çevir mir'atı
Kul hakkı yemişse neye yaradı?
Mikdat Bal
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Kulak ver evladım
Çeteler,mafyalar tuzak kurdular
Senin geçeceğin yolda durdular
Esrarla içkiyle seni vurdular
Onlara uyarak aştın bendini
Kurtulmak istersen göster kendini
Seni alıştırıp uyuşturdular
Eline eroin tutuşturdular
Her türlü pislikle buluşturdular
Unuttun Rabbini hem efendini
Kendine dön evlat göster kendini
Hastalığın varsa ilacı sensin
Bir anlık gafletle derde düşensin
Ceddin kahramandır, savaşta fensin
Burada uygula savaş fendini
Ya Allah, Bismillah göster kendini
Kulak ver evladım bu nasıhata
Nefsin er meydanı, haydi cihata
Ondan başka rakip yok bu sahada
Burada uygula savaş fendini
Haydi evlat haydi göster kendini
Mikdat der ey gencim sözümü dinle
Mücadelen gerek kendi kendinle
Barış etrafınla, barış bu dinle
İşin kolay olur bilirsen dini
Haydi evlat haydi göster kendini
Mikdat Bal
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Kur’an Rabbın kitabı
Kur’an Rabbın kitabı
İnsanlığa hitabı
Kurtuluşun esbabı
Kur’andadır, biline
Oku gündüz gecede
Sırlar var her hecede
Kurtuluşa reçete
Kur’andadır biline
Sarılanlar nurdadır
Ayrılanlar nârdadır
Güzel ahlak ordadır
Kur’andadır biline
Batıl Hakkı ayıran
Odur Hakkı duyuran
Gönülleri doyuran
Kur’andadır biline
Mevlamızın nurları
Kolay eder zorları
Her bir şeyin sırları
Kur’andadır biline
İnsanlığın rehberi
Gülü, miski, amberi
Geleceğin haberi
Kur’andadır biline
Kur’anla Bal der buluş
Onda yazar var oluş
Her müşkülden kurtuluş
Kur’andadır biline
Mikdat Bal
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Kur’an yeter diyorsun!
Kur’an yeter diyorsun!
Kur’an yeter diyorsun, bundan ben de ganiyim!
Sünneti terk ederek sana mı uyacağız?
Bana şunu bir anlat çok cahil bir faniyim
Namaz nasıl kılınır biz kime uyacağız!
Yazıyor mu Kur’anda kaç rekat kaç vakittir
Yazıyor mu zekattan mal mı, yoksa nakittir!
Sizin yeni dininiz ne fakirdir ne kıttır
Tavuğu kurban yapın daha ne duyacağız!
Bu tuttuğunuz yolun öncüsü kimdir deyin
İçtihadınız zandır peygamberiniz beyin
Sünnetten çıkamayız tefsiri var her şeyin
Onu inkâr edeni alim mi sayacağız!
Davamız Hak sanarak Hak yolunda durdunuz
Sapıklık aynasında kendinizi gördünüz
Mezhebi inkar ile yeni mezhep kurdunuz
Söyleyin onca ilmi nereye koyacağız!
Peygambere ilk düşman melun ebucehildir
Hicretten sonra buna İbn-i Sebe dahildir
İtikatsız amelsiz bir din mümkün değildir
Hoşlanmasanız bile İslam’ı yayacağız!
Mikdadi sözleriniz rağbet bulamaz diyor.
Nebimiz bir Müslüman bekar kalamaz diyor
Sünnetime uymayan benden olamaz diyor
Eğer size uyarsak sapıtıp kayacağız!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Kurban
Öyle bir ayrılık sardı gönlümü
Bana bir teselli verene kurban
Hasretin kül etti yaktı ömrümü
Ölmeden mezara girene kurban
Bu hayat firaka değil münasip
Dünya gözü ile görmek ya nasip
Son nefes sen diye feryadı basıp
Vuslatı ölümde görene kurban
Bu aşk şarabını içenler içti
Mecnunlar, Ferhatlar, Kamberler geçti
Cananı uğruna yolları seçti
Aşkın zirvesine erene kurban
Yüreğime çökmüş gece karası
İyileşmez azar gönül yarası
Yolun bana Safa Merve arası
Bulunduğun yere, yöre'ne kurban
Sevdanın en zoru hasret çekeni
Çöllerde kaktüsün olmaz dikeni
Mecnundur orada boyun bükeni
Bağlarında gülü derene kurban
Der Mikdatî özlem sardı her yönden
Kavuşmak nasipse hazırım dünden
Beklerim yolunu giderim önden
Vuslat ölümse de çare'ne kurban
Mikdat Bal
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Kurban belli, düşman belli
Kurban belli, düşman belli
Uyansana arkadaşım
Zayıf belli şişman belli
Uyansana arkadaşım
Bak önüne bak ardına
Göz koydular öz yurduna
Dil uzandı bozkurduna
Uyansana arkadaşım
Saldırılar azgın azgın
Bakıp durma kızgın kızgın
Düşünürsün üzgün üzgün
Uyansana arkadaşım
Altımız yok üstümüz yok
Hiç kimseye kastımız yok
Türkten başka dostumuz yok
Uyansana arkadaşım
Fitne salıp gülüyorlar
Bizimkiler ölüyorlar
Türkiyeyi bölüyorlar
Uyansana arkadaşım
Kuruntuyla, övünmeden
Nutuklarla avunmadan
Anla biraz savunmadan
Uyansana arkadaşım
Mikdat Bal
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Kurban derileri
Bayramları bayram yapan barıştır
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp!
İyilikte ve takvâda yarıştır
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp!
Bayrama dek uğraşırlar din ile
Din denince çarpılırlar cin ile
Saldırırlar nefret ile kin ile
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp!
Kurban acep irticaya dahil mi?
Zâten dinî bir sadaka değil mi?
Bilmeyecek kadar bunlar cahil mi?
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp!
İslâm’ın her kavramını yerenler
Madde için renkten renge girenler
Yalakalık edip fetva verenler
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp!
Zor kullanıp derilere, el konur
Bu tür zulüm sinelere dokunur
Ne haysiyet kalır böyle ne onur
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp!
Hür ülkeye yakışmaz bu vaziyet
Hem gavur hem müslümana eziyet
Zalimlerde zorbalıktır meziyet
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp!
Dost Kalemlerden damlayan inciler
Ruhum uğulduyor azgın sularda
Beyaz şeytan fetva verir ard arda
Allah'ım ülkemi bırakma darda
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp! ............Ömer Ekinci Micingirt
İnancım üstünden rant sağlamayın
Bayramda yıkayıp ve yağlamayın
Az topladım diye hiç ağlamayın
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp! ............Şemsettin DERVİŞOĞLU
Bayram değil bir vahşettir diyenler,
Her gece de bonfileler yiyenler.
Kürk diyerek otuz hayvan giyenler,
Post kavgası bitsin artık çok ayıp! .............Süleyman Baştürk
Her bayramda bu söz bağrımı deldi
Duydum yine tansiyonum yükseldi
Yine sıra bizim posta mı geldi
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp! ............İbrahim Yavuz (Yavuzca)
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Kurban derisine dikmişler gözü...
Dinime dindara hakaret sözü..
Fukara hakkıdır Fıkıhta özü...
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp! ..............ŞEHRİ KARAKAYA
Türk Hava Kuruma verin postları
Türk'ün dostu Türk'tür görün dostları
Kurban Bayramının güzel hasları
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp..................Huseyin KARA
Adaletsiz düzen körü körüne
Fakiri koymazlar insan yerine
Rant için dil döker kurban derine
Post kavgası bitsin,artık çok ayıp....................Tuncay Akdeniz
Allah adı ile insana kıyar.
Çalışıp kazanmaz haramla doyar.
Hiç utanma yoktur milleti soyar.
Post kavgası bitsin artık çok ayıp.................... İsmihan Erdoğmuş
Hem ezdi hem yedi düzenin dişi
Haccac'lar doğurdu despot gidişi.
Gözdağı vermek mi tankların işi
Post kavgası bitsin artık, çok ayıp! ................... Âşık Cinasî
Kurban derisine muhtaçsa ülke
İhanet ediyor herkes bu mülke
Ahlak, evet, ahlak olmalı ilke
Post kavgası bitsin artık çok ayıp.......Zülfikar Yapar Kaleli
Mikdat Bal
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Kurban olduklarım bayram demeyin
<embed
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..............Okuyan Mustafa EREN.............
Kurbanlar bayramı kutlarsa eğer
O zaman veririm bayrama değer
Hakiki kurbanlar biz idik meğer
Kurban olduklarım bayram demeyin
Bu kaçıncı bayram dostlardan ırak
İçimize ateş koyar bu firak
Kurban biziz dostum koyunu bırak
Kurban olduklarım bayram demeyin
Temenni edilir iyi dilekler
Gurbetçi ağlarken ağlar melekler
Zincirlerle bağlı kollar bilekler
Kurban olduklarım bayram demeyin
Bayram hazırlığı yürekler yanık
Kaç yıldır bayrama olmadık tanık
Ayak üstü olur uğrarsa konuk
Kurban olduklarım bayram demeyin
Hüzünle burukluk el ele burda
Hasretiz dostlara hasretiz yurda
Gözümüz yanıyor gönlümüz korda
Kurban olduklarım bayram demeyin
Sılada bayramı kutlarız candan
Bunca yıldır hasret, mahrumuz ondan
Bizi hatırlayın ana vatandan
Kurban olduklarım bayram demeyin
Mikdat Bal
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Kurbanım
Gönlümün bahçesinde vakitsiz açan gülüm
Hayalimde can bulan gülüşüne kurbanım
Yağmur gibi yağıver, yanıp kavrulan çölüm
Bana tepeden inme gelişine kurbanım
Gözlerim gözlerinde, ellerimi tutarak
Şarkılar söyleyerek canıma can katarak
Sana Leylâm der demez, gülücükler atarak
Bir mecnun olduğumu bilişine kurbanım
Bazen efkarlanarak dert üstüne dert yığıp
Diyecek söz bulamam sana boynumu eğip
Medilini çıkarıp elin alnıma değip
Gözlerimin yaşını silişine kurbanım
Mikdat Bal
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KURTULDUN (Şematik)
Zararına.............olsa bile.............her yerde...........doğru dersen
Olsa bile.............zaruretin...........sabredip.............şükredersen
Her yerde...........sadece..............böyle, düşünüp....helâl yersen
Doğru dersen,.....şükredersen.......helâl yersen........kurtuldun
Her hâline...........şükreyleyip........devleti...............çalmaz isen
Şükreyleyip.........vatandaştan......rüşvette..............almaz isen
Devleti...............rüşvette............haram, fakiri........yolmaz isen
Çalmaz isen,.......almaz isen,........yolmaz isen.........kurtuldun
Bunları sen.........inanırsan...........yapmazsın...........mayan paksa
Mikdat der ki.......hatan olmaz......ey mu’min...........sütün aksa
Yapmazsın..........EY mu’min.........hile, yapmazsın...sözün Haksa
Mayan paksa.......sütün aksa,.......sözün Haksa........kurtuldun

Zararına olsa bile, her yerde doğru dersen
Olsa bile zaruretin sabredip, şükredersen
Her yerde sadece böyle, düşünüp helâl yersen
Doğru dersen, şükredersen, helâl yersen kurtuldun
Her hâline şükreyleyip, devleti çalmaz isen
Şükreyleyip vatandaştan, rüşvette almaz isen
Devleti, rüşvette haram, fakiri yolmaz isen
Çalmaz isen, almaz isen, yolmaz isen kurtuldun
Bunları sen inanırsan, yapmazsın, mayan paksa
Mikdat der k hatan olmaz ey mu’min sütün aksa
Yapmazsın EY mu’min hile, yapmazsın sözün Haksa
Mayan paksa, sütün aksa, sözün Haksa kurtuldun
Mikdat Bal
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Kurtulur
Dünya da ne varsa,hayır ve şerri
Bitkisi, hayvanı, cini, beşeri
Niçin, kim yarattı bütün şeyleri?
Bunun cevabını bulan kurtulur!
Ol dedi de oldu, bütün kainat
Her şeyde zahirdir ilahi sanat
Ey cahil inkarcı eyleme inat
İman edip teslim olan kurtulur!
Binlerce ayet var her hünerinde
Sayısız hikmetler var her birinde
Nasıl oldu herşey yerli yerinde?
Bunun cevabını bulan kurtulur!
Bu dünya kitaptır başlı başına
Herşeyde hikmet var değil boşuna
Huvel bakı yazar mezar taşına
Bunun nedeni ni bulan kurtulur!
Mürekkep olsaydı bütün denizler
Hepsi yazar olsa cinler ve bizler
Nihayet bulmazdı ilahi sözler
Bu gerçeği bilen,bulan kurtulur
Mikdat der ki aklın çok azdır artmaz
Aklına güvenme seni kurtarmaz
Terazin küçüktür tonları tartmaz
Aczini keşfedip bilen kurtulur
Mikdat Bal
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Kuru sıkı
FBI; ilan etmiş
Eleman almak için
Ancak üç kişi gelmiş
İyiyi bulmak için
Adayların hepsiyle
Tek tek görüsme olur
İlk içeri gelene
Şöyle soru sorulur;
- ``Karını severmisin? ..``
- ``Evet efendim`` söyler
FBI; elemanı
Onu imtihan eyler
``Pekala, biz karını
Getirdik yan odada ``
Bilesin ki üç mermi
Vardır şu tabanca’da;
``Ve simdi içeri gir
Karını öldürüver! ..``
Üç mermi yetmiyorsa
Yeniden dolduruver
Adam silahı alır
Ve yan odaya girer.
Beş dakika hiç ses yok
``Yapamayacağım der``
O orayi terk eder
Gelir ikinci kişi
Oda yapamaz, gider
Temel alır bu işi
Temel odaya girer
On dakika ses gelmez
Sıkınca birer birer
Bakar ki hanım ölmez
BAM, BAM, BAM yeni bir ses
Ardından bir gürültü
Merak içinde herkes
Sonra Temel göründü
FBI ajanı der
-``Ne oldu sana Temel? ..``
Temelin her yanı ter
Der ki attım iki el
Verdiğiniz tabanca
Kuru sıkı çıkınca
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Kafayı çalıştırdım
Pencereye bakınca
Tutarak pencereden
Attım onu aşağı
Siz ahmak mı sandınız
Benim gibi uşağı
Mikdat Bal
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Kurudu gözlerim
Kurudu gözlerim akmıyor artık
Bir kârım var ise silmek gerekmez
Uzaklara dalıp bakmıyor artık
Geleni gideni bilmek gerekmez
Bahtı karalıyken beyaz giyerek
Kaderin hükmüne boyun eğerek
Başkaları mutlu olsun diyerek
Yüreğim yanarken gülmek gerekmez
Yalandan da olsa gülüşler olmaz
Yan yatıp hayale dalışlar olmaz
Seherlere kadar kalışlar olmaz
Uykuyu her gece bölmek gerekmez
Ah Mikdatî adın yazılır taşa
Ecel başımızda bakmıyor yaşa
Gerçekler çok acı gitmezki hoşa
Sonu bilmek için ölmek gerekmez
(09.09.2007)

Gorinchem

Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kuruldu bir düzensizlik
Kuruldu bir düzensizlik
Gelen uymaz, giden uymaz
Ayyuka çıktı densizlik
Gelen saymaz, giden saymaz
Yok tutunacak dalımız
Yolunur saç, sakalımız
Bereketsiz mi malımız?
Gelen doymaz, giden doymaz
Gelen yiyor, giden yiyor
Üretmeden tüketiyor
Millet yandım, aman diyor
Gelen duymaz, giden duymaz
Kim kurtarır bu cefadan
Sesler çıkar her kafadan
Vefasızlığa vefadan
Gelen caymaz, giden caymaz
Halkın derdi iş, ekmek, aş
Bizim beylerde yok telaş
Taş üstüne başka bir taş
Gelen koymaz, giden koymaz
Mikdat der kafa yormalı
Toplanmalı. oturmalı
Öyle bir düzen kurmalı
Gelen soymaz, giden soymaz
Mikdat Bal
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Kurumlara Hatırlatma!
Motivasyondan yoksun zoraki ilişkiler
Dilerim kurumlara itimat geri gelsin!
Sorumlular sorumsuz, bitmez ki çelişkiler!
Vaat etmek iş değil, sözünün eri gelsin!
Toplumsal ihtiyaçlar çok değil üç-beş kalem
Bütün sorunlarını çözmüş iken el alem
Biz de hala çekilir elem üstüne elem
Buna haklı gerekçe bilenler beri gelsin!
Vatandaşın derdiyle ilgililer ilgisiz
Bir çokları atanmış durumlardan bilgisiz
Hemen acele karar vermemeli belgesiz
Fişi çekmeden önce sağlam bir veri gelsin!
Topluluğa hizmeti ticaret gibi görüp
Ufak bir gecikmede tepemize oturup
Fakir zengin demeden hemen cezayı vurup
Yan yatıp oturmayın hizmet de seri gelsin!
Hizmette kaliteyi ön plana alarak
Kapıların zilini daha yavaş çalarak
Vatandaş sevgisini gönlünüzde bularak
Karşımıza sürekli adamın biri gelsin!
Zamanında giderin beliren arızayı
Anlayışla önleyin çatışmayı, nizayı
İnsaftan ayrılmayın basar iken cezayı
Aklınıza bu halkın alnının teri gelsin!
Bu milletle işiniz sadece fatura mı?
Aklınıza gelmez mi insanların dramı
Mikdadi çok zorlandı anlatırken meramı
Beni ikna etmeye kurumun Piri gelsin!
Ozan Mikdadi
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Kuruntu ah kuruntu!
Bir işe yaramıyor
Kuruntu ah kuruntu!
Gerçeğe varamıyor
Kuruntu ah kuruntu!
Milyonla euro, dolar
İnsan hayale dalar
Boş olan kalbe dolar
Kuruntu ah kuruntu!
Çoğaltır kaygıları
Körletir duyguları
Yok eder uykuları
Kuruntu ah kuruntu!
Bir anlık sultan eder
Ustan aklıdan eder
Dosdoğru yoldan eder
Kuruntu ah kuruntu!
Harun’u eder Karun
Bir anda biter sorun
Gururdan büyür burun
Kuruntu ah kuruntu!
Saçlarını yoldurur
İçini kin doldurur
Tefekkürü öldürür
Kuruntu ah kuruntu!
Yanlış bir yol tutturur
Oyalayıp yutturur
Kaderi unutturur
Kuruntu ah kuruntu!
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Kusura kalma
Büyüğe saygım var, acı da olsa
Beynamazın teki, hacı da olsa
Koyun gibi uysal keçi de olsa
Ürmeye saygım yok, kusura kalma
Kalbi taş bağlamış, kafası sulu
Unuttu töreyi, bilmez usulü
Karanlık beyinden çıkan mahsülü
Görmeye saygım yok kusura kalma
İşi gücü bize taş atmak ise
Köhne, görüşünü dayatmak ise
Niyeti gözümü boyatmak ise
Sürme’ye saygım yok, kusura kalma
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Kuş grip’i üzerine
Mutluluk kuşların kanatlarında
'kuş gribi' oldu duymadınız mı?
Bayramlar doğunun dor atlarında
Kanatlı uçtular saymadınız mı?
Allah’ın kahrından korkarken filler
Her şeyi tesadüf sayar sefiller
Uyanın da Hakka dönün gafiller
Bu gafletten hâlâ doymadınız mı?
Belalara neden bir çok esbap var
“Eden bulur” diye kesin hitap var
Nice ikaz geldi, elde kitap var
Cüret edip ona uymadınız mı?
Doğru yaşamalı doğru demeli
Müslümanım diyen işler ameli
Madem ki adalet mülkün temeli
Hakkı, adaleti yaymadınız mı?
Mikdat’ım Kaleli verdi ayağı
Bu konu ağırdı zordu bayağı
Birbirine uydu ayak uyağı
Alıp listenize koymadınız mı?
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Kutlu doğum haftası
Beş vakit, her namazda, Resülullah anılır
Kutlu doğum haftası, ihtas eden yanılır
Peygambere bağlılık, tek bir hafta sanılır
Onu her an her yerde anmamız bile azdır
Kutlu doğum haftası, Türklere imtiyazdır
Kutlu doğum haftası hangi kitaptan çıktı?
Dere yukarı akmaz, kim demiş, deniz aktı
Nuh tufanına benzer,hem aktı hem de yıktı
Boğulmak şöyle dursun, yanmamız bile azdır
Kutlu doğum haftası Türklere imtiyazdır
Çok sevmek başka şeydir,bilerek sevmek başka
Seviyoruz diyerek, sünnet olmasın laçka
Korkarım halel gelir, fesat girer bu aşka
Korkmaya gerek yoktur, sanmamız bile azdır
Kutlu doğum haftası, Türklere imtiyazdır
Öyle yapmış nasara, Yılbaşıları görün
Nasıl başlamışlardı, bunu bilene sorun
İslam takvimi Hicri, buna bir kafa yorun
Her sene aynı yerde, konmamız bile azdır
Kutlu doğum haftası, Türklere imtiyazdır
Mikdati ben bu hafta, geçen hafta gibiyim
Ben de her mü’min gibi, Peygamber muhibbiyim
Boş lâflar demiyorum, bilin ki kitabiyim
Her gün onun aşkına kanmamız bile azdır
Kutlu doğum haftası, Türklere imtiyazdır
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Küçük dertler
<embed
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Küçük dertler dedim önem vermedim
Bir değil bin değil dağa döndüler
Önceden ben bunu sezip görmedim
Damla sandıklarım çığa döndüler
Kurtulmak imkansız bırakıp kaçsam
Yeniden bembeyaz bir sayfa açsam
Herşeyi unutup mutluluk saçsam
Hepsi ayağımda bağa döndüler
Gönlüm harap oldu dimağım sersem
Mutlu olabilsem, huzuru görsem
Bunlardan kurtulup murada ersem!
Yollarımı kesen ağa döndüler
Dünün kederleri kalmaz ki dünde
Biri arkamdaysa diğeri önde
Kaçacak yer de yok, dönecek yön de
Solumu çökertip sağa döndüler
Güçlüyüm yenerim diye kandıydım
Onlar sağdan geldi sola döndüydüm
Bu da gelir bu da geçer sandıydım
Geçici sanmıştım çağa döndüler
Sinek murdar değil dedim avundum
Böyle boş lafları nasıl savundum
Ben etle kemiğim neye güvendim?
Artık birer kızgın yağa döndüler
Mikdatî! ..Müebbet cezaya döndüm
Eli kolu bağlı kozaya döndüm
Yerden kaçmak için uzaya döndüm
Yeri doldurdular göğe döndüler
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Küçükken ömrümün ilk yıllarında
Küçükken ömrümün ilk yıllarında
Kalbimiz en hızlı attığı andı
Oynardık hoplardık köy yollarında
Gönlümüz hayatı tattığı andı
Duvarlara çıkıp indiğimizde
Her taraf bizimdir sandığımızda
“Öğretmen geliyor” dendiğimizde
Her türlü gürültü bittiği andı
Göçmen kuşlar gelip göründüğünde
Her taraf yeşile büründüğünde
Çayırda çimende yüründüğünde
Babalar gurbete, gittiği andı
Gurbetten bir kişi geldiği zaman
Biraz harçlık verip böldüğü zaman
Bir horoz şekeri aldığı zaman
Çocukların bayram ettiği andı
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Külah değişir
Kime ne filanın yediği halttan
Gülmeye kalkarsa külah değişir
Oturduğu yerden gemiyi alttan
Delmeye kalkarsa külah değişir
Olanı biteni gözü görmesin
Efkar-i umuma aklı ermesin
Ister hiç bir yere destek vermesin
Çelmeye kalkarsa külah değişir
Dünyada cennetten yerdir bu vatan
Eşi yok bağımsız, hürdür bu vatan
Bayrak millet tektir, birdir bu vatan
Bölmeye kalkarsa külah değişir
Ülkeme durmadan fesat ekene
Teröre sarılıp kanlar dökene
Halk deyip milleti etnik kökene
Dilmeye kalkarsa külah değişir
Mikdatî her şeyi katar hesaba
Saydıklarım bizde yok mu acaba
Uşağı olup da elleri baba
Bilmeye kalkarsa külah değişir
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Kültürü mahvedip yıktık ne yazık
<embed
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Harabeye dönmüş kalıntı gibi
Kültürü mahvedip yıktık ne yazık
Sanki her şey dıştan alıntı gibi
Kendi yolumuzdan çıktık ne yazık
Bin yıllık kültüre bakıyorum da
İnsanlar içine çıkıyorum da
Geçmişi ilgiyle okuyorum da
Her şeyi saçarak döktük ne yazık
Türkülerin tadı kaldı damakta
Zamanın gençleri çal oynamakta
Antika bir beyin uyur Mamakta
Uyanacak diye baktık ne yazık
Sahnede kıvıran makbule geçer
Soytarılar zaten soytarı seçer
Güçlüler zayıfın kanını içer
Zalimin şerrinden bıktık ne yazık
Ayaklar altına aldık töreyi
Turistler istila etti yöreyi
Bırakıp gittiler biti pireyi
Döşeği yorganı yaktık ne yazık
Mikdatî der durum vaziyet bozuk
Değneksiz gezilmez malümlar çözük
Uyansak diyorum millete yazık
Neredeyse boyun büktük ne yazık
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Lafın varsa konuş yoksa ağzın tut
Lafın varsa konuş yoksa ağzın tut
Çarem yoktur diye sus adam gibi
Geveleyip durma ya at, ya da yut
Çekil bir kenara pus adam gibi
Kimi küçümsersin, sen bin betersin
Zevzekler tükense kendin yetersin
Hata gösterirken yanlış edersin
Uzatma olmazmı, kes adam gibi
Meramını anlat açık ve yalın
Mertliğin altını çizelim kalın
Yakışmıyor sana saldırgan halin
Kin öfke acizlik küs adam gibi
Rumuzu kullanıp maske takınma
Hırsız gibi sağa sola bakınma
Haksızlık görmüşsen asla sakınma
Adınla sanınla es adam gibi
Yakışmaz ağzına müstehcen sözler
Yorumun okunur kızarır yüzler
Binlerce meraklı bizleri izler
Edebte kalarak kus adam gibi
Der Mikdati ben de beter diyorum
Başımın belası kader diyorum
Haddini bil artık yeter diyorum
Şu çatlak sesini kıs adam gibi
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Lafla yürümetmeye kalktım gemiyi
Elimde kalemim, gönlümde dünya
Yazsam neye yarar, ne yazarım ben
İlham çıkıp gider, yerleşir hülya
Sezsem neye yarar, ne sezerim ben
Oturmuştum hayal ettim bu Pazar
Türkiyeyi kurtardım azar azar
Bize kuyu kazanlara bin mezar
Kazsam neye yarar, ne kazarım ben
Seyrederek ben, hep bu olanları
Uyarmazsam eğer şu insanları
Oturduğum yerden kahpe planları
Bozsam neye yarar ne bozarım ben
Yazdıklarım hepsi hayal ürünü
Düşünmeden müşkülünü zorunu
Oturduğum yerden bir çok sorunu
Çözsem neye yarar, ne çözerim ben
Kimse ciddi almaz bir acemiyi
Derim, zaten yoktur dilin kemiği
Lafla yürümetmeye kalktım gemiyi
Yüzsem neye yarar, ne yüzerim ben
Mikdat salla beşi, al maaşını
Ellemeden kurusunu yaşını
Yılanların, hainlerin başını
Ezsem neye yarar, ne ezerim ben
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Lâl oldum sen gideli
Lâl oldum sen gideli, diyecek söz kalmadı
Arada senden haber aldıkça ah ederim
Hepten yandım kül oldum yanacak köz kalmadı
Kendimi bir boşluğa saldıkça ah ederim
Dönerim eskilere mazilerde ararım
Acaba neydi diye durup kafa yorarım
Bir şey olmamış gibi hayal bile kurarım
Geceleri uykusuz kaldıkça ah ederim
Demek her şey yalanmış ben nasıl kanmış idim
Ah vefasız yalancı, neyine yanmış idim
Bitmez sandım bu sevgi ebedi sanmış idim
Hayaller deryasına daldıkça ah ederim
Mikdatî der bu derde nasıl çare bulurum
Heyhat ki çaresi yok bu merakla ölürüm
Ellimde olmayarak ağlamaklı olurum
Gözlerim yaşlar ile doldukça ah ederim
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Lâle diyarında meskün
Lâle diyarında meskün biriyim
Yurduma hasretken gülemem anam
Bollukta biçare miskin biriyim
Dağlar yol vermiyor delemem anam
Özlemim, sevgim çok Ferhattan beter
Sene on iki ay kasavet keder
Üç haftalık izin nereye yeter
Bundan fazlasına gelemem anam
Dilerim bir daha gelir bulurum
Ben senin yoluna kurban olurum
Ya gelip bulamam, ya ben ölürüm
Kader yazgısnı bilemem anam
Dua eylemeden yatma ne olur
Gönül kaşlarını çatma ne olur
Benim için matem tutma ne olur
Ağlarsan yaşını silemem anam
Dilin, zikrin, fikrin Rabbinde iken
Beratım elinde, cebinde iken
Cennet ayakların dibinde iken
Affetmezsen rahat ölemem anam
Mikdatî ereydim ben de murada
Her yerde yabancı kaldım arada
Ruhum sende canım mahküm burada
Kendimi ikiye bölemem anam
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Leş kargaları
Mezara inmeden Erkan Ocaklı
Üşüştü dört koldan leş kargaları
Satmaya başlamış, kalmadı saklı
İstif olmuş maldan leş kargaları
Kimseyle bunların yok akitleri
Cebe indrirler hep nakitleri
Sağlığında yoktu hiç vakitleri
Anlamazdı halden leş kargaları
Bilirlerki onu seviyor yöre
Dertleri ne kültür ne bizim töre
İstismar ederler göz göre göre
Utanmazlar kuldan leş kargaları
Hayretle bakarım dilin sarkana
Söyle demiş, şöyle dedim Erkana
Yalan hikayeyle çıkar ekrana
Bildikleri faldan leş kargaları
Eskiden de bunlar insan yolardı
Onların sevdiği euro, dolardı
Zamanında bulsa bile çalardı
Yumurtayı foldan leş kargaları
Talana yeltenmiş baykuş. yarasa
Devlet sahip çıksın milli mirasa
Şu attığım taşlar işe yarasa
Öter sağdan soldan leş kargaları
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Levhalar
İstanbul sokakları
Parisi andırıyor
Kimine göre gurur
Beni utandırıyor
Gördüğüm her manzara
Hayret uyandırıyor
Kalkar bir şey söylerdim
Edep sakındırıyor
Levhalar yabancı dil
Ya öyle sandırıyor
Yabancı kelimeler
Beni usandırıyor
Uyduranlar sözleri
Neye dayandırıyor
Yazan kafadan yazmış
Milleti kandırıyor
Mahallenin bakkalı
Kimi inandırıyor!
Yani bunun Türkçesi
Resmen dolandırıyor
“Market” “holding” sözcüğü
Levhaya konduruyor
Türkçenin katliamı
Kanımı donduruyor
Bu kadar taklitçilik
Mide bulandırıyor
Giysilerde ki reklam
İşi sulandırıyor
Medya reklam aracı
Milleti yontturuyor
Bu kadar hayasızlık
Kafamı döndürüyor
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Lüzüm kalmadı artık
Bitti benden hevesler tekleyince nefesler
Söyleyip coşmuyorum sözüm kalmadı artık
Dünya gafil insanı işte böyle kafesler
Peşinden koşmuyorum gözüm kalmadı artık
Şükür aklım başımda ne şaşkın ne kıyağım
Dermanım asgaride tutmaz elim ayağım
Döşümü dövüyorum kendimedir dayağım
Sonuca şaşmıyorum çözüm kalmadı artık
Elliyi aşanların başka olur gaydası
Olmazki dinleyeni boşa gider haydası
Her şeye pişman olur, acep var mı faydası?
Kaynayıp pişmiyorum közüm kalmadı artık
Geldim ömrün kıyına Azrail itsin artık
Hayatım bir rüyaymış, uyandım bitsin artık
Emeller suya düşmüş, koyverdim gitsin artık
Ardına düşmüyorum lüzüm kalmadı artık
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Madde öne çıkınca
İnsanlar bir hâl aldı, anlayış firar etti
Bu hengâme içinde, insanlık zarar etti
Kem gözler, acı sözler, beni ihtiyar etti
Dedikodu, yapanlar, dünyayı dar ediyor
Hoşgörü zedelendi, her haslet almış hasar
Kendine farzmış gibi, edebsiz zehir kusar
Nemelazım diyerek, ödlekler buna susar
Bunlar yoldan sapanlar, bunlar zarar ediyor
Madde öne çıkınca, yoldan çıktı cemiyet
İnsanlar yam yam oldu, kalmadı medeniyet
Rezalet şeref oldu, moda oldu deniyet
İnsanlıktan kopanlar, ecdattan ar ediyor
Bal der ne oldu bize, cehalet sardı bizi
Dertler ne ikaz etti, ne de uyardı bizi
Mal ve dünya sevgisi, yoldan çıkardı bizi
Maddiyata tapanlar, zannetmem kâr ediyor
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Maddiyat ön planda
İnanç zayıfladı, ahlak bozuldu
Zalimler zulmetti mazlum üzüldü
Caniler hapsoldu, sonra çözüldü
Emniyet kalmadı,kalmadı eman
Maddiyat ön planda, mana sıfırda
Dili zikrederken, kalbi küfürde
Yemin eder durur ikide birde
Ona muhim değil, ne din ne iman
Bukalemun ne ki, bin renge girer
Bir çıkarı varsa kılar mükerrer
Gider başka yerde kılanı yerer
Kendi dostlarını gördüğü zaman
Ona izzet şeref namusu sorma
Onlardan anlamaz kafanı yorma
Sakalı takkesi sadece forma
Konuştuğu zaman konuşur yaman
Seninle konuşur hep alttan bakar
Fırsatını bulsa canını yakar
Ufak çıkar için dininden çıkar
Bazen fakir gibi, bazen kodaman
Cambazdan atiktir oynar her ipte
Aslında bir alçak, hem de en dipte
Müslümanı avlar, Allah deyip te
Suyunu yürütür, malzeme saman
Mikdat der uyanık olsan ne yazar
Onlar işi bilir hepsi işgüzar
Yemin billâh eder işini bozar
Yandık bu tiplerden, yandık el aman
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Madem öyle istedin
Madem öyle istedin yak benden bir sigara
Maldan puldan söz etme önem vermem çıkara
Yazılacak çok şey var çok meşgulüm bu ara
Hem dünya hem ahiret bizim olsun arkadaş
İçimi döksem size sorunlarım gider mi?
Gurbetten yazdıklarım okumakla biter mi?
İki bin beş yüz şiir bilmem bunlar yeter mi?
Şairler caddesinde izim olsun arkadaş
Gurbetten kurtulmaya hala da var gümanım
Size kavuşabilsem kesilmeden dermanım
Yazarım her konuda kalemdir tercümanım
Susmak da ne kelime hızım olsun arkadaş
Yazışırım dostlarla atışırım her zaman
Kalemim pek sivridir yaman yazarım yaman
Bir ömür yaşadım ki baştan aşağı roman
Kötü günler hatıram sızım olsun arkadaş
Paçaları sıvama bu yol dikenli yoldur
Hüsn-ü zannın güzeldir senin gördüğün güldür
Her bir sese kulak ver dağarcığını doldur
Hamlarda çeşni olur hazim olsun arkadaş
Herkesin yazdıkları bana ilham veriyor
Müspet menfi farketmez hep işime yarıyor
Göçer konar dediğin belki BAL'ı arıyor
Sözümü kenara koy lazım olsun arkadaş
Umudunu kaybeden zaten imanı yoktur
Kötü günün dostu yok, iyi günün de çoktur
Yoluna devam eyle bizim yolumuz haktır
Menzile ulaşılır azim olsun arkadaş
Şimdi çocukluğumu yeniden yaşıyorum
Anımsarım gülerim kendime şaşıyorum
Onlar şimdi hatıra meçhule koşuyorum
Sana anlatacağım mazim olsun arkadaş
Muvakkat'iz dünyada fazla durmamak için
İtina gösteririm gönül kırmamak için
Yalın şiir yazarım seni yormamak için
Bir dahaki sefere yüzüm olsun arkadaş
Der Mikdatî atışmak hakaret, sövmek değil
Birini rüsvay etmek yahutta övmek değil
Gayemiz maksadımız bağcıyı dövmek değil
Bağa giriş sebebi üzüm olsun arkadaş
Mikdat Bal
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Mafiya Babası!
Çakal, tilki, sırtlan sürüleri var
Akrepler bir yanda, yılanlar caba
Hortum, sülük, kene irileri var
Tefeci, kapkaçcı, çalanlar caba
Bu günün babası dün çok fakirdi
Adam sayılmazdı her yanı kirdi
Zamanla her türlü renklere girdi
Sahtekar, mufteri yalanlar caba
Baldırı çıplaktı bilmezdi nalın
Haddi hesabı yok çaldığı malın
Oyunları çoktur ensesi kalın
Hilebaz, hokkabaz, planlar caba
Kuyruğuna bassan karga kesilir
Ağzı durmaz ne de sesi kısılır
Sayfalar dolusu yalan basılır
Yaygara, çıngara ilanlar caba
Makama torpille geçip oturdu
Rüşvetle şişerek hepten kudurdu
Nice villası var dün bir müdürdü
Rüşvetçi, kaçakçı, talanlar caba
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Maganda!
Sokaklar dolup taşar, halk, vatandaş, bakan da
Sağa sola koşulur fırsat bulur maganda
Alt üst olur her kural, her yer olur Uganda
Yapanlar kelli felli, nasıl gelişmektir bu?
Türkiyedir burası, sözde gelişmiş ülke
Asayiş bozuluyor, arada bölge bölge
Magandanın işinde, ne mantık var ne ilke
Konumuna ters bir iş, nasıl çelişmektir bu?
B u zavallı maganda ettiğini bilir mi?
Düşünen toplu yerde silahını alır mı?
Serseri kurşunları akıllıdan gelir mi?
Sevinç paylaşıyormuş, nasıl bölüşmektir bu?
Kanun mu yapar bize, hele silahseverler
Görüşülür yıllardır havanda su döverler
Kem küm bir kaç beyanat sözcükleri geverler
Konu çığrından çıkar nasıl ilişmektir bu?
Faili mechul diye gömülüyor her ölen
Nasıl halledilmeli yok mudur çare bilen
Hiç bir şey değişmiyor söz vermişken her gelen
Hergele gibi güler, nasıl gülüşmektir bu?
Mikdatî, der ne olur duyun Allah aşkına
Vatandaş sorup durur siyasetçi şaşkına
Vaat üstüne vaat, pişkine bak pişkine
Her yanlışta ders varmış, nasıl alışmaktır bu?
Mikdat Bal
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Mağdur edebiyatı!
Acıtma zamanıdır, bitti acıma devri
Millete çektirdiniz yeter, susun hainler!
Mağduru oynamayın dönmüş milletin nevri
Herkesi bıktırdınız yeter, susun hainler!
İlgilenmez bu millet belâsını bulanla.
Her kuruma sızdınız, hile ile planla!
Sizden olmayanları iftirayla yalanla
İçeri tıktırdınız yeter, susun hainler!
Hainlerin ettiği kâr mı kalsın yanına?
Böyle bir şey yakışmaz adaletin şanına
Kimseyi acımadan kast ederek canına
Kanını döktürnüz yeter, susun hainler!
Sadece bayraklara bürünen yiğitleri
Eğilmeyen dik duran direnen yiğiteri
Size bir aslan gibi görünen yiğitleri
Vurarak çöktürdünüz yeter susun hainler!
Tanklar ezerek geçmiş, uçaklar dehşet salmış
Kimisi gazi olmuş kimisi şehit olmuş
Eşleri dul, çocuklar yetim ve öksüz kalmış
Boynunu büktürdünüz yeter susun hainler!
Der Mikdadî kıvırıp lafı dolandırmayın
İğrençliğiniz yeter, mide bulandırmayın
Mağdur olan milletttir işi sulandırmayın!
Az mı kan aktırdınız yeter susun hainler!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Mahalle kavgası
Yorgundum uzandım dinleniyordum
Gözlerim daldıydı uyuyordum ben
Dışarı çık diye ünleniyordum
Zannetsem ismimi duyuyordum ben
Yabancı düşmanı bir kaç soytarı
Tehditkar tavırla vermiş uyarı
Saçları kazınmış hem iri yarı
Yeni uyanmıştım ayıyordum ben
Derken bir taş gelmiş camlar döküldü
Ne oluyor dedim canım sıkıldı
Bir baktım üç kişi yere yıkıldı
Düşeni kalkanı sayıyordum ben
Düşenler onlardı dayak yediler
Çocuklar onları haşat ettiler
Gelmeyiz bir daha tövbe dediler
Gençleri içeri koyuyordum ben
Her şey sakinleşti polis gelince
Bize ses etmedi haklı bilince
Türkler çok güçlüdür birlik olunca
BAL der heyecandan bayıyordum ben
Mikdat Bal
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Mahbube
Sensin benim hayalimde düşümde
Başka neyi düşünürüm mahbube
Senin için kalbim atar döşümde
Düşünürüm taşınırım mahbube
Hasretinle kül olsam da yanmaktan
Haz alırım sana sevgi sunmaktan
Seni sevdim, gece gündüz anmaktan
Ne bıkar ne üşenirim mahbube
Koşa koşa kulak verip çağrına
Yol alırım adım adım doğruna
Gözüm kırpmam yarim senin uğruna
Çıkmaz yola döşenirim mahbube
Mikdatî’yim ateşimin külü yok
Çarem vuslat bunun başka yolu yok
Çöller kaktüs ile dolu gülü yok
Diken ile deşinirim mahbube
Mikdat Bal
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Mahzun gözlerimde kara bulutlar
Mahzun gözlerimde kara bulutlar
Şimşeklerim çaksa ağlayacağım
İçimi boğuyor hasret duygusu
Sel olup mecramda çağlayacağım
Gam yükü ağırdır çekemiyorum
Önüme bir ışık yakamıyorum
Bulutlu gözlerle bakamıyorum
Ağlayıp karalar bağlayacağım
Kararsız dur durak bilmiyor canım
Sanki bende değil önemli yanım
O kadar üzgünün donuyor kanım
Mutluluğu nasıl sağlayacağım
Mikdatî der ahım arşa ulaşır
Aklımda belirsiz imge dolaşır
Onca keder elem bana bulaşır
Gönlüm hicran dolu dağlayacağım
Mikdat Bal
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Mali hülya
Yine akşam oldu yıldızlar
Bulutların arasından
Küme küme, görünüp
Tekrar gözden kayboluyorlar
Artık yatma zamanım
Yat yatabilirsen,
Yatmak kolay, uyumak mı?
Dön oyana dön bu yana
Geceler kısa hayallerime sığmyor
Yine daldım,
Ah diyorum elimde
Şu kadar param olsa
Falancıya şu kadar, falancıya şu kadar
Şimdi yaylada olacaksın
Hayır hayır, şimdi bir gölün kenarında
Yok, yok.
Şimdi İrakta olacaksın.
Olmadı şimdi Filistinde olacaksın.
Hayır aslında emekli olmak lazım
Ah gençlik, ah eski günler.
Oh be, bu ne sıcak
Şu pençereyi açsam mı acaba?
Yak bir sigara....
İşte komşumun arabası çalışmaya başladı
Ne oldu acaba?
Hey komşu hayrola?
Gecenin bu saatinde?
Evet gene uyuyamadım
Üzülüyorum
Düşünüyorum
Dalıyorum
Ama uykuya dalamıyorum
Bir uyuyabilsem
Nedir dünyayı
Ben mi kurtaracağım
Yapamayacağım işlere kafa yoruyorum
Devletlere kafa tutuyorum
Hükümeti yıkıp yeni bir hükümet
Kuruyorum
Amerikayı bir saat içinde teslim alıyorum
Irak’ı kurtarıyorum
Yahu sen kimsin?
Uykuya dalmaktan aciz
Yorgan altında kahraman kesiliyorsun
Hayal bu işte, sabaha kadar
Böyle, dön oyana
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Dön buyana
Sabah namazı vakti geldi
Bari namazı kılıp öyle yatayım
Derken
Uyku beni mağlüp ediyor
İşte mali hülyanın neticesi
Uyumak istersin uyuyamazsın
Uyumamak istersin uyursun
**********************************
Yine akşam oldu karardı sular
Bana haram oldu tatlı uykular
Yine mali hülya yine kaygılar
Bir unutabilsem, uyuya bilsem
Herkesin yeri var hayallerimde
Aklımda, gönlümde, şiirlerimde
Yanımda olurlar gecelerimde
Bir unutabilsem uyuyabilsem
Ruhum dolaşıyor, başka yerlerde
Aklım gençliğimde eski günlerde
Yaylada, denizde derin göllerde
Bir unutabilsem uyuyabilsem
Karmakarışıktır, düşüncelerim
Kılı kırk yararım, çok incelerim
Böylece uykusuz hep gecelerim
Bir unutabilsem uyuyabilsem
Gözlerime artık uyku girmiyor
Dünyanın haline aklım ermiyor
Düşünceler bana rahat vermiyor
Bir unutabilsem, uyuyabilsem
Mikdat Bal
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Malumat riyasettir! (Öğüt)
Malumat riyasettir alet etme emele
Amele ihlas ile etmeli muamele
Riya settir sevaba, katılmasın amel’e
Çaban cabaya döner iki yüz, bir sayılmaz
Günah semizleşmesin kardeşinin etinden
İçin dışın bir olsun korkmasın niyetinden
Ağa üstün tutarsa kölesini itinden
Çoban obaya döner koyunları yayılmaz
Sabır herşeyin başı sağlama al işini
Aczini belli etme çekmesiler fişini
Etkisiz durumdayken gösterirsen dişini
Sopan sobaya döner başka yere koyulmaz
Okumadan bilmeden yaramazsın çemberi
Uyma yalancılara yerinden al haberi
Kabil ruhlu olanlar karga olur rehberi
Yaban sapaya döner sahtekâra uyulmaz
Der Mikdatî: ders alır kim sözüme bakarsa
Baba evladı özler gurbet ele çıkarsa
Arayıp bulamazsa Edirne’den ta Kars’a
Baban Hopa’ya döner daha haber duyulmaz
Mikdat Bal
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Manalı bakışların içime ukde oldu
Manalı bakışların içime ukde oldu
O hilâl kaşlarını çattın soldurdun beni
Mizahi halin ile gönlüme nükte doldu
Edana nazlarını kattın öldürdün beni
Kolaylıkla kurtuldum aştım gediklerini
Gülerek takip ettim bütün ettiklerini
Bilerek söylemedin bana dediklerini
Bir çoğunu kafadan attın doldurdun beni
Şimdi dinle bakalım, az değil hataların
Ben sözü aldığımda değişti edaların
Gülüşler sona erdi kesildi sedaların
Bana ettiklerini tattın güldürdün beni
Mikdat Bal
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Manidar
Onu bunu kandırıp, bir kanal açmışlardı
Öyle bir kuruluş ki firmaları manidar
İstismar edilecek her şeyi seçmişlerdi
Maske takınmışlardı, formaları manidar
İslamı istismarla saf insanı yoldular
Ramazan aylarında camilere doldular
Bir kaç satılmış hatip, bir kaç hoca buldular
İnsanların içine varmaları manidar
Bir gurup kâr dağıttı, halk da ceplere daldı
Gelenler çok uyanık iki verip üç aldı
Koşuşturdu insanlar son vurgun cepte kaldı
Parayı sevenleri kurmaları manidar
Yok ettiler milletin güven duygularını
Yitirdi yavaş yavaş bütün saygılarını
Sahipsizdir gurbetçi böler uykuların
Hükümet haberdardır, durmaları manidar
Hala devam ederler bu milleti soymaya
Öyle aç gözleri var mümkün değil doymaya
Herkes görüp biliyor gereği yok saymaya
Yayınlarda fakiri sarmaları manidar
Mikdat Bal
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Maniler aşa aşa
Maniler aşa aşa
Gelirim koşa koşa
Dostlarımla baş başa
Yoktur hilafım benim
Bir gün aşar gelirim
Sizi gelir bulurum
Ben işimi bilirim
Çoktur etrafım benim
Ey sapık kendine dön
İmana dön dine dön
Ayrıldıysan yine dön
Dolmadı safım benim
Dön kardeşim dön artık
Belli oldu yön artık
Bu ikazım son artık
Kalmadı lafım benim
Karşıma çıkar isen
Canımı sıkar isen
Vatanı yıkar isen
Yok genel afım benim
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Maskelerden bıktık
İçi dışı başka olduk ne çare
Maskelerden bıktık yüze hasretiz
Ar değil sarardık solduk ne çare
İnsanlıktan çıktık öze hasretiz
Hani biz tarihte oyun bozandık
Seksen beş yıl önce savaş kazandık
Çalışkanız deyip yattık uzandık
Yokuşlara baktık düze hasretiz
İlerleme neki sallanıyoruz
Ancak birbirine çullanıyoruz
Uyduruk ne varsa kullanıyoruz
Dilimizi yıktık söze hasretiz
Elin gitarını çaldık saz gibi
Faiz belasına daldık kaz gibi
Afrikalı gelip öttü laz gibi
İçimize soktuk laza hasretiz
Bu milletin umut olmuş azığı
Orman kanunları şehir tüzüğü
Yeyince cümleden doğalGazığı
Canımızı yaktık köze hasretiz
Ürünler tarlada satılmayınca
Taşrada bulunup tadılmyınca
Korunup bir yerde tutulmayınca
Fazla diye döktük aza hasretiz
Serbest piyasanın yokki hicabı
Savaşlar oynadık filim icabı
İtalyadan ithal ettik ketçabı
Salça biber ektik tuza hasretiz
El toprak alırken gözü tapuda
Hayır umulur mu böyle yapıda
Borçlar sırtımızda zamlar kapıda
Ağır yükten çöktük dize hasretiz
Der Mikdati yara artık derinde
Kangren olabilir günün birinde
Kimi tuttu isek pazar yerinde
Kazıkladık kaktık kaza hasretiz
Mikdat Bal
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Mason'un târifi
Masonun belli olmaz ne sağı ne de solu
Yahudinin emrinde satılmış emir kulu
Ülkemizde düşmanın olur beşinci kolu
Özü sözü fesattır ününe kanılmasın
Her an kılıf hazırlar hırsıszlık meyaliyle
Sömürür ülkesini akraba iyaliyle
Ektiği rüzgarların fırtına hayaliyle
Tek dileği hasattır dününe kanılmasın
Kemik yağlı olmasın hemcinsiyle dalaşır
Fırıldaktır, çıkarın ekseninde dolaşır
Casustur gizli gizli patronuna ulaşır
Onda vicdan kesattır yönüne kanılmasın
Çok sinsi bir düşmandır her boyaya bürünür
Hayırda yarış yapar ön saflarda görünür
Bende müslümanım der turban cübbe sarınır
Teşkilatı Mosattır dinine kanılmasın
Mikdat Bal
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Masum BAL'ım
Pekmez, reçel, şeker karıştırıldı
Anzer balı ile yarıştırıldı
Sahte eda ile kırıştırıldı
Her derde çareymiş deyip çıkıyor
Mübarekler nehir olup akıyor
Bütün kış uykuya yatmış arılar
üretimi yapmış kocakarılar
Alt üst olmuş artık bütün veriler
Yüzümüze bunlar nasıl bakıyor
Receli bal diye bize kakıyor
Der Mikdati vahimdir bu gidişler
Ülkemize yakışmaz ki bu işler
Deva diye çürümesin hep dişler
Tüketenler sahte dişler takıyor
Devlet baba reklamlara bakıyor
Mikdat Bal
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Maşa-Allah
Çaldı çırptı haram yedi,
Tövbe etmiş, maşa-Allah
Geldi gitti, yalan dedi,
Haca gitmiş maşa-Allah
Sağa sola bakınıyor
Şer yüzünden okunuyor
Şarap artık dokunuyor
Geri itmiş maşa-Allah
Döndüm diyor artık yetti
Güç kuvvet yok her şey bitti
Zinaya da tövbe etti
Yaşı yetmiş maşa-Allah
Bulamaz ki beş parayı
Ya bakın şu maskarayı
Yakaladı züht vera’yı
Heves bitmiş maşa-Allah
Mikdat Bal
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Mazluma kanat gerin,
“Hep birlikte Allah’ın ipine Kur’anına
Sımsıkı sarılınız. Ayrılıp bölünmeyin”.
Allah’ın müjdesi var ahdinde duranına
Anlaşmazlığa düşüp gaflete bulunmayın
Allah ve Resülüne olsun sizin göcünüz
Çekişip durursanız elden gider gücünüz
Düşman musallat olur affedilmez suçunuz
Bölünüp haritadan ebedî silinmeyin
Renk, ırk, dil, kültür, farkı tanışmaya vesile
Bu böyle devam etti hep nesilden nesile
Düşmanlar fintne yayar bölmek hevesi ile
Agah olun, uyanın oyuna gelinmeyin.
Mazluma kanat gerin, zalimlere darılın
Millet bilinci ile, islam ile karılın
Hem milli hem manevi değerlere sarılın
Yobaz bilsinler lakin, enayi bilinmeyin
Mikdatî der reva mı şehit anası ağlar
Ölene rahmet olsun, ne eder bizim sağlar
Yazdım duygularımı, sözlerim beni bağlar
Bu sözler ilham sözü kızıp da alınmayın!
Mikdat Bal
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Mealcilere Reddiye!
Mealcilere Reddiye!
Kulaktan dolma ilim, nakleder ondan bundan
Kendinden başkasını tekfir edip duruyor!
Aslında haberi yok ne dinden, ne imandan!
Yine de kendisini doğru yolda görüyor!
Ne fıkıh ne akait ne hadis kabul eder
İmanın şartlarından değildir diyor kader!
Ne ondandır ne bundan, sapık bir yolu güder
Şeytanı rehber etmiş sapık yolda yürüyor!
Usulü metodu yok hükmeder meal ile
Karıştırır bu zındık haramı helâl ile
Şeytanı memnun eder güldürür bu hâl ile
Peşinden tıpış, tıpış izlerini sürüyor!
Mezhebe tasavvufa verip veriştiriyor
Ehlisünnet dedikçe yüzün buruşturuyor
Yalan yanlış sözlerle kafa karıştırıyor
İlmi zandan ibaret, kuş beynini yoruyor!
Der Mikdadî nereden zuhur etmiş bu kaval
Müşterisi cahiller onlara okur maval
Bilmiyor zavallılar bakarlar aval, aval
Meydanı boş bulunca azıyor kuduruyor!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Mecalin yok
Çıkışı yok bir yola nasıl düştün ey gönül
Gölgesi yok çöllerde yandın piştin ey gönül
Geri dönüşün de yok neden saştın ey gönül
Girdin bir labirente, kaçmaya mecalin yok
Arap saçına dönen, gizemler çözülür mü
Kendi düşen ağlar mı, vahlanıp üzülür mü?
Kaderin değişmez ki, yeniden yazılır mı?
Bu çıkmazda yolunu, seçmeye mecalin yok
Adın da unutuldu, seni hiç kimse anmaz
Ansa da kimse senin, yandığın gibi yanmaz
Artık bübüller bile dalına gelip konmaz
Gonca gülken yolundun, açmaya mecalin yok
Ne oldu sana böyle garip görünüyorsun
Havalardan inmezdin, şimdi sürünüyorsun
Kalmadı böbürlenmen, ne de geriniyorsun
Kanadını kırdılar, uçmaya mecalin yok
Gülleri deremedin, dikenlere takıldın
Düşünmeyen kafanla yerden yere çakıldın
Sevda cehenneminde, odun gibi yakıldın
Candan geçtin canandan geçmeye mecalin yok
Mikdat Bal
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Mecliste bizimdir asker de bizim
Mecliste bizimdir asker de bizim
Sakin olmalıyız taşmamalıyız
Azınlık da bizim “ekser” de bizim
Kabarıp hududu aşmamalıyız
Fikrimizi deriz tavır koyarız
Karar alınınca saygı duyarız
Hoş olmazsa bile ona uyarız
Hemen sokaklara koşmamalıyız
Seçim sabahında kaybettik çengi
Onlara geçmiştir yular, üzengi
Başınadan belliydi oyların rengi
Beklenen olmuştur şaşmamalıyız
Mikdatî çok gördük benzer biçimde
Fırtınalar kaynar benim içimde
En iyi protesto olur seçimde
Başka yanlışlara düşmemeliyiz
Mikdat Bal
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Mecliste işi ne bu hainlerin!
Kimin vekilidir, kimin sözcüsü?
Mecliste işi ne bu hainlerin!
Kimin ulağıdır, kimin gözcüsü
Mecliste işi ne bu hainlerin!
Siz de seçtirdiniz hangi kanunla!
Nasıl anlaştınız bilmem onunla
Diyalog kurulur bir de bununla
Mecliste işi ne bu hainlerin!
Kalkıp teröriste kardeşim diyor
Uyanın gafiller vatan gidiyor
Bu milletin artık sabrı bitiyor
Mecliste işi ne bu hainlerin!
Terörden beslenir, ondan rant sağlar
Evlatlar vurulur, analar ağlar
Neden taranmıyor, tepeler dağlar
Mecliste işi ne bu hainlerin!
İrak’ta kuruldu fesat yuvası
Göz ardı edilir Türk’ün davası
Bu ayrık otunun tektir devası
Mecliste işi ne bu hainlerin!
Konuşturulmasın, zırlatılmasın
Etrafa pis koku fırlatılmasın
Yeter artık medya kirletilmesin
Mecliste işi ne bu hainlerin!
Turban sokulmadı çok mu kan döktü
Merve Kavakçı'ya tolerans yoktu
Gaflet desen bu kez sizde pek çoktu
Mecliste işi ne bu hainlerin!
Der Mikdatî meclis saygın bir alan
Hainleri kovar insafı olan
Demokrasi bitmiş kalanı yalan
Mecliste işi ne bu hainlerin!
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Medyamız? !
İp piçin elinde ne etsin hoca
Konuştukça çeker, susturur zalim
Nereden başlasam dertler koskoca
Her akşam yalanlar estirir zalim
Bu kanallar açık, kokusu pistir
Ne mundar sunucu, ne çatlak sestir
Yüzde doksandokuz her şey abestir
Seyreden herkesi kusturur zalim
Bazen davet eder yalakaları
Hazırlarlar türlü falakaları
İnsanlıkla yok ki alakaları
Doğru konuşanı bastırır zalim
Yaptığı her şeyin yoktur ahengi
Bu medyanın yoktur dünyada dengi
Neymiş falancanın donunun rengi
Onu teşhir eder astırır zalim
Ayırt edemezsin bayanı baydan
Görün ki kimlere kaldı bu meydan
Hocalık taslıyor bir iki şeytan
Faturayı dine kestirir zalim
Töre ananeye çatan çatana
Çirkefi yayarlar aziz vatana
Yalakalık yapar kemik atana
Kuyruğu indirir kıstırır zalim
Laf atarak onun bunun eşine
Kamerayı alıp düşer peşine
Yağcılık yaparak yüzde beşine
Yüzde doksanbeşi küstürür zalim
Mikdat Bal
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Medyatik Karga
Bir tekerleme vardı, “Karga karga gak dedi”
Bu devrin kargaları, şu cambaza bak dedi
Havanda su döverek, kara dedi, ak dedi
Gerçekleri gizleyip, Hak demedi imansız
Hususi eğitilmiş, nefretle dolduruldu
Acemi gibi öttü, kuzgunlar güldürüldü
Nice polis, subay, er haince öldürüldü
Başını kuma soktu, gık demedi imansız
Aradığı Hak değil, işi gücü bozgundur
Fırsat yakalamasın, hem arsız hem azgındır
Hayrete mucip bir şey, bu ne çirkin kuzgundur
Vatan evladı şehit, bak demedi imansız
Sabah karanlığında,Koşup wc yönüne
Orada bulduğunu, yeyip başlar gününe
Yemeye devam eder, leş konulsa önüne
Tecrübeyle sabittir, yok demedi imansız
Mikdatî der onların, çığırtkanlıktır işi
Acımasız haindir, kalleşçe saplar şişi
Kılını kıpırtatmaz, ölse yüzlerce kişi
Nice şehitler verdik, çok demedi imansız
Mikdat Bal
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Mehmedim
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/50/www_antoloji_com_838150_511.MP3'>
Bu vatan bu millet tektir bölünmez
Bölmeye kalkanı yakar Mehmedim
Türkten can alınır, toprak alınmaz
Her an gözden gezden bakar Mehmedim
Mehmedim bekçidir ana yurdunda
Silahı elinde yükü sırtında
Hava'da karada dağlar ardında
Deryaya su gibi akar Mehmedim
bu millete karşı silah tutana
Mayinler döşeyip bomba atana
Bir de yan bakanı aziz vatana
Kaşına döşüne çakar Mehmedim
Bölmeye kalkışan çarpılır bizde
Uzanan hain el kırpılır bizde
Asi'ler yerlere serpilir bizde
Süngünün ucuna takar Mehmedim
Şehit anaları ağıt yakarken
Vurulan gaziler kanı akarken
Onlara gıptayla dönüp bakarken
Bir başka göreve çıkar Mehmedim
Yabancı güçlere katılmışlara
Soysuz hainlere atılmışlara
Türk'ü uyur sanan satılmışlara
Dünyayı başına yıkar Mehmedim
Mikdat Bal
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Mehmet Işıkoğlu ve Mikdat Bal mesaj Trafiği
Bilimle cilala parlat cevheri
Toplansın sevgiler yansıt ileri
Yok olsun ortadan kalksın cehalet
Kaplasın doğayı islam zaferi...........Işıkoğlu
Ne güzel temenni ne güzel dilek
Buna amin diyor, insan, cin melek
Çekilmiyor gayri ateşten gömlek
Kaplasın doğayı İslam zaferi.......Mikdat
Dilekler yetmiyor olmalı amel
Safsata atılsın bulunsun temel
Uzansın dünyaya imanlı bir el
Kaplasın doğayı islam zaferi.......Işıkoğlu
Amel de yetmiyor olmalı niyet
Bak sana riyakar oldu cemiyet
Muhlisler sevilir öyle der ayet
Kaplasın doğayı İslam zaferi.......Mikdat Bal
İhlas ile yaklaşılsa olaya
Varılması kolay olur sılaya
İslam bayrağını diker kalaya
O zaman yaşanır islam zaferi.......Işıkoğlu
Ne büyük nimettir vucutta sıhhat
Büyüğe küçüğe eyle nasıhat
En büyük savaştır nefisle cihat
O zaman yaşanır İslam zaferi.....Mikdat
Gerektir insana düşünen beyin
Tersine çalışıp olmasın hayin
Eğmesek küffara dünyada boyun
O zaman yaşanır islam zaferi.......Işıkoğlu
Beyinler tonlarca çalıştırılsa
Dini bilgilerle buluşturulsa
Evlatlarımız da alıştırılsa
O zaman yaşanır İslam zaferi....Mikdat bal
Işıkoğlu der ki aklını kullan
Önünde rehber hazreti kur an
Sırrı çözülürse ancak o zaman
Yaşanır dünyada islam zaferi......Mehmet Işıkoğlu
Bal der Kur'an ilmi her şeye şamil
Ne zaman olursak ilmiyle amil
Böylece oluruz insanı kamil
Yaşanır dünyada İslam zaferi......Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mehmet Işıkoğlu ve Mikdat Bal mesaj Trafiği 2.
İman ile güman ile
Yüce Hakka yönelelim
Ol hazreti Kur’an ile
Yüce Hakka yönelelim.......Mikdat Bal
Eğer hakkı arıyorsak
Buna kafa yoruyorsak
Doğru yolu soruyorsak
Önce sadede gelelim.......Mehmet Işıkoğlu
Allah’ın rahmeti boldur
İslam bize nurlu yoldur
Tövbe eden muhlis kuldur
Yeter ki Hakkı bilelim.........Mikdat Bal
Hiç şüphemiz yoktur bunda
İmanımız gider önde
Tövbe ettiğimiz anda
Hulusi kalbi bulalım.......Mehmet Işıkoğlu
O kulumu görürüm der
Yeryüzüne varırım der
İsteyene veririm der
İsteyelim de alalım............Mikdat Bal
Kul görürse o da görür
Günahları toptan erir
Cennetini kula verir
Kevsere orda dalalım.......Mehmet Işıkoğlu
Nedametle ağlamalı
Kalbe huzur sağlamalı
Kör şeytanı bağlamalı
Tövbede sabit kalalım........Mikdat Bal
Nadim olan gözden akar
Kalbini zemzemle yıkar
Cennete tuğbayı diker
Yeter ki hakkı bulalım.......Mehmet Işıkoğlu
Der Mikdatî dünya fani
Veren elbet alır canı
Koruyalım bu imanı
Ölürken öyle ölelim.........Mikdat Bal
Camilerde vardır kürsü
Işıkoğlu alsın dersi
Bıraksın kenara hırsı
Hak yolunda bir kalalım.......Mehmet Işıkoğlu
Mikdat Bal
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Mehmetçiğim
Gece demez gündüz demez
Mehmetçiğim, kahramanım
Düşmanlara aman vermez
Mehmetçiğim, kahramanım
Polisiyle, askeriyle
Erbaşıyla hem eriyle
Nöbet tutar zemheriyle
Mehmetçiğim, kahramanım
Olmaz senin yazın kışın
Onurlusun diktir başın
İman dolu için dışın
Mehmetçiğim, kahramanım
Bakışıyla sevinç saçan
Vatan için fedai can
Sinesinde güller açan
Mehmetçiğim, kahramanım
Canı hasret ile yanan
Sana kurban olsun anan
Önce vatan sonra canan
Mehmetçiğim, kahramanım
Uyuyorsak sayendedir
Bu vatan himayendedir
Şehit olmak gayendedir
Mehmetçiğim, kahramanım
Güvenmişti atan sana
Emanettir vatan sana
Pişman olur çatan sana
Mehmetçiğim, kahramanım
Mikdat Bal
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Mektuba cevap
Mektubunu aldım cevap yazmadım
Yazacaktım vaktim dar diye geçtim
İsmini çok andım istif bozmadım
Bu da benim eski yâr diye geçtim
Gurbet ele düştüm halim bilinmez
Gurbeti bırakıp hemen gelinmez
Hatıralar öyle kolay silinmez
Kendi özel dünyam var diye geçtim
Hasret bende de var ne gelir elden
Artık çalmayalım hep aynı telden
Bülbül ayrı kaldı goncadan gülden
Burada mevsim kış kar diye geçtim
İsmini kazıdım belleklerime
Havale eyledim meleklerime
Ben dönerim kendi feleklerime
Sana umut vermek ar diye geçtim
Ömür gelir geçer sevgi ebedi
Kader nasip etmiş bana gurbeti
Sunulmadan bize ecel şerbeti
Ne kadar yaşarsak kâr diye geçtim
Mikdat der bu sevda mahşere kalsın
Bırak da şu gönlüm muradın alsın
Eski sevdam bana bir mektup salsın
Ateşi gönlümde har diye geçtim
Mikdat Bal
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Mektup (Yerel)
(Şaka bir tarafa bu mektupta anlatılanlar gerçektir küçükken bu mealde bir mektup
yazmıştım yaşlı bir teyzem için)
Ey gözumun nuri, gönlümün ilaci, başumun taci uşağum
Önce acele acele selam ederum gözlerunden, yanagundan öperum
Acele dedum habu mektubi babandan gizli gizli yazayurum
Birazda hizli hizli yazayurum, bilurum işlerun çoktur, vaktun yoktur
Sen da hizli hizli oku da işun geri kalmasun
Eşun huzursuz olmasun
Baban da nerde ise çıkar gelur.
Sonra bilursun kavga olur
Uşağum, buralardan sorar isen, ne yarar var ne yaramaz,
Kuçuk kardaşun askere gitti o bizi aramaz,
ablanda yeni doğum yapti bize varamaz,
Ben gene açuk açuk haberleri yazacağum
Sözlerumi ters anlamaman içun mektubi sağdan sola oku
Bu sene da yayla edemeduk, inekleri gönderduk
biz gidemeduk
Bir tane inek sattuk verduk borca Koyinlari da kattuk koca
Bu sene çayirlar eyi biterse, havalar da güzel giderse
Komşilar da yardim ederse, üç tane inek saklayacağuk
Sağolsun komşilar tarlalari kazdiler, odunlari düzdiler
Mısırleri da öğuttiler ezdiler
Elumi sıcak sudan soğuk suya değdurmediler
İşumi yaptiler bobana döğdürmediler
Bobandan sorarsen, sabah evden çıkayur
Akşam gelup evi başuma yikayur
Ne bahçeye gider ne bağa
Ne yaylaya gider ne dağa
Boğazina da oyle düşkün değil
Çok zayıftur şiskin değil
Çok ciğdur pişkin değil
Açıktum demez, yaparsun yemez
Yapmazsun affetmez
Kırk senedur anlayamadum oni
Ayni bilduğun gibi bağırur
Çağırur sonra kafasi ağırur
Geçen gün niyet etti öbür tarafa
Babana bir şey oldi çay içeyidi
Bir den düşti, akşamdan sonra gece idi
Sehhiye onbaşisi yoldan geçeyidi
Bağırdum hemen geldi,
Durumi anladi bildi,
Zanettum yardım edecek
Bobanun döşüne çökti
Boğazina hortom sokti
Bir da baktum boban kalkti
Şimdi birz eyidur
Uşağum sen nezaman geleceksun
Yoksa gurbette mi öleceksun
Guguk kuşlari oteyur
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Herkes yaylaya gideyur
Misırlar biteyur,çok şükür hepumuze yeteyur
Gelun bureya bir daha göreyim sizi
Topal Ahmet öldi,
Oğli bırakup geldi
Sen da oni mi bekleyursun,
korkma uşağum boban beni da öldürür
seni da öldürür
O adam mi güldürür,
Rasimun kızi kaçti
İki hane köyümüzden göçti
Başka da bişe bilmeyurum
Habu mektubi cevaplandur
Kısa yaz de ki: geluyurum,
Gelmeyurum
Selam ve dua ile
Mikdat Bal
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Memleket hasreti şair ettiyse
Memleket hasreti şair ettiyse
Bir anı yazarsın sözün bittiyse
Gurbet adamıyım malzeme çoktur
Biraz şair isen döktür ha döktür
Yaşarım gurbette, gönlüm yurdumda
Nice iz bıraktı yıllar ardımda
Çok şeyler yaşadım çok şeyler gördüm
Nakış nakış hasret yumağı ördüm
Hayale gerek yok bildiğini yaz
Buralara nasıl geldiğini yaz
Ayrılmadan önce cennet vatandan
Nasıl öğüt aldın büyük atandan
Boynuna sarılıp elini öptüm
Ağlar vaziyette yanından koptum
Yavrum dedi sakın dininden kopma
Doğru yolda bulun bir milim sapma
Gideceğin yerler diyari harptir
Anadolulusun orası garptir
Dinleri dilleri ırkları başka
Burada bir işe gireydin keşke
Sana nasıhatim bizi unutma
Haramlardan sakın yanlış yol tutma
Helâlinden çalış hileye kaçma
Paranı iyi tut fuzuli saçma
İslamı yaşa ki örnek olasın
Birlikte güç vardır dernek olasın
İçki yuva yıkar aman bulaşma
İçenlerle sakın gezip dolaşma
Büyüklere karşı saygını takın
Küçükleri koru zulmetme sakın
Herkese selam ver güler yüzlü ol
Hoş görülü ol ki gönüllere dol
Buralardan kopma gidip gelesin
Vatan candan aziz bunu bilesin
Yolun açık olsun git güle güle
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Vedanı et artık benimle bile
Bu son görüşmemiz biliyorum ben
Hastayım yolcuyum ölüyorum ben
Ağladı ağlattı beni o anda
Yola girdim ama hep aklım onda
Uçağa ilk sefer binecek idim
O gün Amsterdama inecek idim
İçimi bin türlü duygular sardı
Ağlamak isterdim başkası vardı
Babamı görünce koşup sarıldım
Annen hasta dedi biraz gerildim
Sevincim buruktu geldim çok şükür
Baktım bir görevli ismimi okur
Pasportumu verdi “wel kom” söyledi
Cevap veremedim hayret eyledi
İlk çarşıya çıktım apıştım kaldım
Alacağım şeye yapıştım kaldım
Dilini bilmezdim fiyat soraydım
Türk bakkalı yoktu ona varaydım
Avucumu açıp al dedim burdan
Kızarıp bozarıp ayrıldım ordan
Zamanla alıştım ayak uydurdum
Günbegün her şeyi öğrendim durdum
Yıl yılı kovalar yerimde saydım
Neler çektim neler zamana yaydım
Vatan özlemiydi en büyük derdim
Gitmek mümkün olsa her yıl giderdim
Yurdun her köşesi cennetti bana
Orada ölsem de minnetti cana
Vatan burcu burcu tüterdi sanki
Her an her saniye gel derdi sanki
Gezip doyamadım koklayamadım
Kekikler toplayıp saklayamadım
Yüreğime gömdüm gam, tasa, keder
Vatan sevdalısı mecnundan beter
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Ezan seslerine, kornaya hasret
Martıya “karga’ya” turna’ya hasret
Pazar yerlerinde gürültüleri
Şelâle başında şırıldıları
Yiyecek içecek yerel yemekler
Onlara verilen nice emekler
Komşuluk, yarenlik gidip gelmekler
Muhabbet, sohbetler deyip gülmekler
Doyasıya gülmez asla gürbetçi
Randevusüz gelmez asla gurbetçi
Gelmesi mümkün mü işçilik hali
Vakit nakittir ya, meşgul ehali
Kimi gündüz işte kimi gececi
Kimi daimidir kimi geçici
Bittik, bitirildik kalmadı kültür
Dünyanın yakıtı paradır puldur
Eski anılara döndüğüm zaman
Gözlerim yaşarır andığım zaman
Mikdat Bal
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Memleket hasreti yazdırır beni
Memleket hasreti yazdırır beni
Gönül aynasından görüp yazarım
Hasret deryasında yüzdürür beni
Kağıttan gemiler dürüp yazarım
Özlemi gönlümü terketmiyor ki
Uzakta oluşum farketmiyor ki
Yönüm yurda dönük şark yetmiyor ki
Uçan kuştan haber sorup yazarım
Ordayım hayale daldığım zaman
Hele tek başıma kaldığım zaman
Acı haberleri aldığım zaman
Bam teline vurup vurup yazarım
Gündüzler güneşsiz, mehtapsız gece
Ananın babanın hasreti yüce
Her zaman hazırım hicrete göçe
Vuslatına hayal kurup yazarım
Nice erenlerle buluşuyorum
Hayatı okuyup alışıyorum
Sırrına ermeye çalışıyorum
Garip yüreğimi yorup yazarım
Bağlandım gidemem kızaktayım ben
Kaderin ördüğü tuzaktayım ben
Sözlerim duyulmaz, uzaktayım ben
Gurbet elde garip durup yazarım
Bazen semaları ederek seyran
Allah’ın gücüne olurum hayran
İçimde sevgisi edince devran
Gönlümden acıyı sürüp yazarım
Yetinmeyip duyup gördüklerimle
Deryalara dalıp derdiklerimle
Elimle ulaşıp erdiklerimle
İnciden gerdanlık örüp yazarım
Mikdatî! , Kor gibi yakan közlerle
Gönülden ağızdan çıkan sözlerle
Maziden ati’ye bakan gözlerle
Bütün duyguları karıp yazarım
Mikdat Bal
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Memlekete koşardım! iki ayaklı
Ayrılık dayanılmaz hasretten yanar sine
Ferhatlar anılmazdı Şirinler olmasaydı!
Hafıza kaybı olsa insan takılmaz düne
Günümüzü yaşardım yarınlar olmasaydı!
Ömrümün baharında feryat edip ağladım
Yüreğimi vuslatın hayaliyle eğledim
Batan balık yan gider sükûneti yeğledim
Çağlayarak coşardım sorunlar olmasaydı!
Umutları dondurup sabreyledim firkata
Arada deryalar var taşımıyor barka da
Ne kadar koşarsan koş kuyruk kalır arkada
Memlekete koşardım torunlar olmasaydı!
Gafil gönlüm aldanıp gayesini unutmuş
Fani dünya cezp etmiş bir zamanlar avutmuş
Hayat beni yoğurmuş hamurum maya tutmuş
Acep nasıl pişerdim fırınlar olmasaydı!
Çıkarım dolaşırım bazen mola verince
Araştırıp dururum bir caddeye girince
Tanırım yüz metreden hemşerimi görünce
Tereddüde düşerdim burunlar olmasaydı!
Der Mikdadi sallanmaz yapraklar esintisiz
Gözlerim rutubetli kalmaz ki çisintisiz
Dünya firavun dolu, zulümler kesintisiz
İnsanlığa şaşardım Harunlar olmasaydı!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Memlekete varamadım bir türlü
Kesmez balta ile yola girince
kör kütüğü yaramadım bir türlü
Ellerime baktım mola verince
Çatlakları saramadım bir türlü
Boşa emek verdim boşa yoruldum
Kütük kırılmadı kendim kırıldım
Gelen geçen güldü hakir görüldüm
Buna kafa yoramadım bir türlü
Kimse demez şuna bir el atalım
Şu kütüğün bir uçundan tutalım
Anladım ki bir çok işte hantalım
Bilenlere soramadım bir türlü
İşlerimin çoğu yarım duruyor
Bilmeyince düşünmek de yoruyor
Serçe bile kendi yuva kuruyor
Ben yuvamı kuramadım bir türlü
Mikdatî der belli derdim kederim
Bana her gün ağla dedi kaderim
Yedi düvel her tarafa giderim
Memlekete varamadım bir türlü
Mikdat Bal
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Memleketi özledim
Buram buram kokuları burnumda
Tüter anam, memleketi özledim
Kelebekler uçuşuyor karnımda
Yeter anam, memleketi özledim
Ah bir bilsen akıttığım yaşları
Eritirdi koca koca taşları
Bahar geldi şimdi guguk kuşları
Öter anam, memleketi özledim
Kurtulaydım gurbet denen zulümden
Nice engel eksik olmaz yolumdan
Bu ayrılık defalarca ölümden
Beter anam, memleketi özledim
Rahatım yok sanki burda sürgünüm
Böyle şeyler düşünmekten yorgunum
Can yakıyor gurbet elde her günüm
Keder anam, memleketi özledim
Bana neden dar geliyor bu cihan
Biliyorum hepsi bunlar imtihan
Sonsuz değil nefeslerim nagehan
Biter anam, memleketi özledim
Ömür bitti yıllara yıl eklerken
Vebalini talihime yüklerken
Hayatımı kazanmayı beklerken
Heder anam, memleketi özledim
Der Mikdatî size sevgim candandır
Kazandığım bembeyaz bir mintandır
Zalim dünya kimine de zindandır
Kader anam, memleketi özledim
Mikdat Bal
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Memleketim baştan başa
Memleketim baştan başa
Bir cennettir bilen var mı?
Ele muhtaç olmak, haşa
Bir cinnettir bilen var mı?
Sular akar duru duru
Herkes bakar kuru kuru
Kimse ele almaz zoru
Cinayettir bilen var mı?
Milyonlarca yatanımız
Varmı bir iş tutanımız
Sözde size vatanımız
Emanettir bilen varmı?
Akıldan başka her şey var
Hâlâ ilkel nice köy var
Bu devirde ağa, bey var
İhanettir bilen var mı?
Uğraşırlar senle benle
İşin gücün yoksa dinle
Savaştıkları bu dinle
Diyanettir bilen var mı?
Her çirkeflik işleniyor
Kimi barda şişleniyor
Travestiler eşleniyor
Melânettir bilen var mı?
Serbest her türlü şeylemek
Zor oldu Hakkı söylemek
Ahirete göç eylemek
Selamettir bilen var mı?
Mikdat der ki dünya yalan
Giden kurtuldu, ya kalan?
Korkmam, varsa canım alan
Bir minnettir bilen var mı?
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Memleketin hâli
Memleketin hâli bozuk bu hususu yazan çoktur
Bir şeyler diyeyim dedim, baktım şair, ozan çoktur
Düzelmesi mümkün değil, yapar iken bozan çoktur
Ne bilen işin başında, ne bilene soruluyor
Sorulmadan söyleyenler, dokuz köyden kovuluyor
Yedi iklim, yedi bölge, sular akar ari ari
Gür akarlar, hür akarlar, hüngür hüngür zari zari
Onlar akar millet bakar, kimse hesap etmez kâri
Ziraat, enerji dersin, hemen eller ovuluyor
Proje planla kim gelirse, konuşmadan kovuluyor!
Hesap eden var mı acep, bu millet nasıl yaşıyor!
Memur gizli hammal olmuş, ona buna yük taşıyor
Hakiki hammallar işsiz, bu tezatlara şaşıyor
Memurlar fiş dilenirken, dilenciler dövülüyor
Doğru diyen azdır, varsa, dokuz köyden kovuluyor
Vatandaş şaşırmış kalmış, bereketi yok işinin
Çalışanlar böyle ise, işsizleri bir düşünün
Aylık gideri ne kadar, Türkiye de bir kişinin
Hayret yüz bin kerre hayret, ekonomi övülüyor
Bunun zıttını söyleyen, dokuz köyden kovuluyor
Mikdat der ki gerçek yazdım,hemfikir olmayan da var
Çöpten ekmek alıp yiyen, arayıp bulmayan da var
İltimas rüşvet revaçta, hiç rüşvet almayan da var
Böyleleri tartaklanıp, yuhalanıp, sövülüyor
Doğru olan namaz kılan, iş yerinden kovuluyor!
Mikdat Bal
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Menfaat uğruna!
Kafalar karışık gönüller viran
Perde arkasında sinsi bir tiran
Esince, bir anda kopuyor boran
Kaç kaçabilirsen yollar karışık
Kaçış için bir yer arar durursun
Umutlanıp hayal kurar durursun
Helal mı haram mı sorar durursun
Seç seçebilirsen mallar karışık
Zulmün hakkaniyet olunca adı
Duyulmaz mazlumun çığlık, feryadı
Delirtir insanı zehirdir tadı
İç içebilirsen ballar karışık
Araya muhbirler kargaşa sokar
Suçu kabahati üstüne yıkar
Barışmak istersin engeller çıkar
Aç açabilirsen, kollar karışık
Bir haber yayılır dünya şok olur
Zaten öncesinde para stok olur
Rakam aynı kalır değer yok olur
Saç saçabilirsen pullar karışık
...Menfaat uğruna kullar barışık
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Merak etme Hacer Alioğlu'nun 'Üstad' şiirine naziremdir
Salıverip uçsun artık
Konar bir gün merak etme
Kanatların açsın artık
Döner bir gün merak etme
Uçamaz ki yol bulmadan
Yanan yürek kül olmadan
Savrulmadan yel almadan
Söner bir gün merak etme
Gönül hicran yürek yara
Ne ararsan orda ara
Sevda diye düşer nârâ
Yanar bir gün merak etme
Sevgi sarar ruhu teni
Keşfedersin yeni yeni
Dilediğin gibi seni
Anar bir gün merak etme
Melül melül yalvarıp da
Boyun büküp yakarıp da
Yüreğini çıkarıp da
Sunar bir gün merak etme
Mikdatî der döner sana
Aşk çölünden yana yana
Leylâsını ana ana
Bunar bir gün merak etme
Mikdat Bal
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Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Rahmeti bereketi üstümüze yağdıran
Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Bin aylık mükafatı bir geceye sığdıran
Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Gönülleri yeşerten, duyguları coşturan
Mü’minleri umutla mescidlere koşturan
Herkesi kardeş gibi el ele tutuşturan
Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Cennetin kapıları açılmıştır sayende
Şeytanlar zincirlendi küçülmüştür sayende
Nefsin tuzaklarından geçilmiştir sayende
Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Şükür kavuşturana nur oldun gözümüze
Bir senelik gafleti vurmadın yüzümüze
İrşad edip bizleri döndürdün özümüze
Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Mahşer sabahı gibi dirildi müslümanlar
Akılla izah olmaz, bir anda bu olanlar
Senin faziletini müslüman olan anlar
Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Der Mikdati mü’minler hayırda yarışacak
Zengin, fakir, küs, dargın bu ayda barışacak
Gözden ırak olanlar buluşup görüşecek
Merhaba Ya merhaba 11 ayın sultanı
Mikdat Bal
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Mevlam bizi gafillerden korusun!
Ah dedikçe taş yürekler sökülmez
Mevlam bizi gafillerden korusun!
Ağlar amma Türkün boynu bükülmez
Mevlam bizi gafillerden korusun!
Binbir hile binbir tuzak kurulur
Anaların kuzuları vurulur
Böyle gitmez bir gün hesap sorulur
Mevlam bizi gafillerden korusun!
Anaların göz yaşları dinmeli
Aklıselim firar etti, dönmeli
Gönüllere ateş düştü, sönmeli
Mevlam bizi gafillerden korusun!
Biri çıkmış her tarafı yakıyor
Biri çıkmış beyanatlar okuyor
Vatandaşlar hayret ile bakıyor
Mevlam bizi gafillerden korusun!
Mikdatî’yim huzur barış dilerim
O gelirse göz yaşımı silerim
Hak Teâlâ nasip etsin, gülerim
Mevlam bizi gafillerden korusun!
Mikdat Bal
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Mevlam nasip eylesin! (Amin)
Birlik. beraberliği
Her saha da birliği
Barış, huzur,dirliği
Mevlam nasip eylesin!
Gülmeyi, güldürmeyi
Sevgiyi bildirmeyi
Nefreti öldürmeyi
Mevlam nasip eylesin!
Büyük küçük yan yana
Canı katarak cana
Sahip çıkmak vatana
Mevlam nasip eylesin!
Affedip hoş görmeyi
Şiddete boş vermeyi
Bu bilince ermeyi
Mevlam nasip eylesin!
Olmasın senlik benlik
Devam etsin bu şenlik
Hepimize esenlik
Mevlam nasip eylesin!
Bal der biriz hepimiz
Yok kavga sebebimiz
Uyanmayı Rabbimiz
Bize nasip eylesin!
Mikdat Bal
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Mevlana ne demiş
Mevlana ne demiş, onu bir düşün
Cesaret alırsın,düzelir işin
Allah var, O yeter, boştur telaşın
Selam ver mutlaka, cevap alırsın
Umutlu ol her an, kendine güven
Seversen çok olur,seni de seven
Dost mu sanıyorsun, seni her öven
Karşılıksız sev ki, sevap alırsın
Hissetikçe seni var eden gücü
Mahlükatı sana yâr eden gücü
Dünya yı geçici dâr eden gücü
Ondan af dilersen, tevvab olursun
Mikdat Bal
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Mevlana!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/51/www_antoloji_com_353551_7.MP3'>
O büyük hoş görüyle bir çağrı etmiş ise
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel” demiş ise
Kucağını herkese açmak istemiş ise
Gel dediyse imansız gel demedi Mevlana!
Tövbe et dedi, öyle kal demedi Mevlana!
Dedi ki ey insanlar bu kapıdan girilir
Buradan girenlerin ümitleri dirilir
Bu dergah öyle dergah bunda güller derilir
Gülistana buyurun yol demedi Mevlana!
Kimseye başka dinden ol demedi Mevlana!
Allah’a çağırmıştı, çağırmadı kendine
İnsanları her dinden çağırmıştı bu dine
Gel, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine
Gel dedi eski dinde kal demedi Mevlana!
Cisminle dön, bir de ney çal demedi Mevlana!
Mikdat Bal
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Mevlana'yı anlamak
Eskimez çağlar geçse nur saçan fikirleri
Deryasına dalanlar, anlar Mevlana’mızı
Küpe oldu her kese sözleri zikirleri
Onu örnek alanlar, anlar Mevlana’mızı
İnsanı insan gibi gördü, ilacı oldu
Dünya’yı gösterirken sema miracı oldu
Her kalbe her gönüle girdi baş tacı oldu
Onu canda bulanlar, anlar Mevlana'mızı
Çizdiği nurlu yolda sevgide buluşarak
Onun fikirlerini yaymaya çalışarak
Bir damla su misali, deryaya ulaşarak
Benliğini salanlar anlar Mevlana’mızı
İnsanlık ona muhtaç, o Mevla’ya aşıktır
Hoşgörü sarayında, varılası eşiktir
Her çağa her millete yetecek bir ışıktır
Ön yargısız olanlar anlar Mevlana’mızı
“Gel ne olursan ol gel” şunun ima’sı idi
İnsanın ne meşrebi ne de sima’sı idi
Sevgi, saygı, hoşgörü onun tema’sı idi
Gönüllere dolanlar anlar Mevlana’mızı
Mikdat Bal
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Mevlithan!
Kırk bir Yasin okunacak dediler
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Ölülerin helvasını yediler
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Bunun bir de mevlidi var kırkı var
Okunacak ilahi var şarkı var
Zengin ise panayırı sirki var!
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Hoca imiş bir baksana herife
Her duaya belirlemiş tarife
Hem hatime hem mevlidi şerife!
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Haramdan sakınmak avamın işi!
Hocaya gelince o özel kişi!
Sallayıp beşi de alsa maaşı!
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Namazlara gelmez telefon eder
Hasan amca kıldır, bu gün yoğum der!
Caminin yerine salona gider
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Her sözü batıyor olmuyor deva!
Çünkü samimiyet ister bu dava!
Görev ayağıyla hac da bedava
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Görevini yapanlara sözüm yok
Der Mikdadi zaten buna lüzum yok!
Gelirine aylığına gözüm yok!
Bu istismar yakışmıyor mevlithan!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Meydanlarda şenlik var!
Meydanlarda şenlik var
Atıyor atıyorlar
Pişkinlik var hinlik var
Çatıyor çatıyorlar
Ferhat uzak Şirine
Düştüler bir birine
Her an daha derine
Batıyor batıyorlar
Kayış kopmuş hem palan
Desise, hile plan
Bir doğruya bin yalan
Katıyor katıyorlar
Karışmış zurna kaval
Halka okurlar maval
Bakarak aval aval
Yutuyor yutuyorlar
Kalmamış vekarları
Öndedir çıkarları
Hala sahtekarları
Tutuyor tutuyorlar
Kimisi çeker halay
Kimi de eder kalay
Birbirini çok kolay
Satıyor satıyorlar
Herkes anket yapıyor
Gerçeklerden kopuyor
Doğru yoldan sapıyor
Bitiyor bitiyorlar
Bir kasketi takarak
Varoşlara çıkarak
Tezek gibi kokarak
Tütüyor tütüyorlar
Boş sözler vere vere
Asabı gere gere
Milleti göre göre
Ütüyor ütüyorlar
Sadık kalmaz andına
Bakar kaset bandına
Onlar kendi kendine
Yetiyor yetiyorlar
Fert muztarip cumhur da
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Esnaf, işçi, memur da
Ama onlar çamurda
Yatıyor yatıyorlar
Bir yalan atar çapsız
Baltası varsa sapsız
Bol keseden hesapsız
Ötüyor ötüyorlar
Bırakın halk uyuya
Uyanmamak huyu ya!
Bir birini kuyuya
İtiyor itiyorlar
Mikdati çok acip
Hepsini cahil sayıp
Yıldız misali kayıp
Yitiyor yitiyorlar
Mikdat Bal
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Mezarın başında
Hürafeye inanırlar
Bir de bunu din sanırlar
Kapısına dayanırlar
Körler mezarın başında
Mezara akın ederler
O yatıra bak ne derler
Yardım et ey Falan derler
Gürler mezarın başında
Oğlum sınıfını geçsin
Kızım falanı eş seçsin
Kocam bir iş yeri açsın
Derler mezarın başında
Namaz oruç nedir bilmez
Ömründe camiye gelmez
Fakire yetime gülmez
Şerler mezarın başında
Ağlarlar dertli çefalı
Bir çoğu geri kafalı
Kitapları yıldız falı
Kirler mezarın başında
Türbeler insan doluyor
Kimi saçını yoluyor
Her derde derman oluyor
Pirler mezarın başında
Bal der sorun gelmiş dile
Şirktir. sabit ayet ile
Böyle nane bile bile
Yerler mezarın başında
Mikdat Bal
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Mihman olan çıkar handan
Can emanet dünya fani
Elbet bir gün giderim ben
Ölüm gelir çatar ani
Bir köşede biterim ben
Dünya için ağlayamam
Coşup, taşıp çağlayamam
Yalana bel bağlayamam
Bir gün veda ederim ben
Tuttum sefer niyetimi
Eskittim şu heyetimi
Elbet bir gün diyetimi
Canım ile öderim ben
Dünya fani dar oldukça
Her nefesim kâr oldukça
Tenimde can var oldukça
Hâlâ umut güderim ben
Mihman olan çıkar handan
Ölüm gerçek dünya zindan
Umudum var mutlu sondan
Yana yana tüterim ben
Mikdat Bal
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Mikdadi Mustafa Hoşoğlu 4. dertleşmesi
Dertli geçen günlere
Ay dediğim anlar var
Şöyle dalıp dünlere
Oy dediğim anlar var……Mikdadi
Kasabadan bu şehre,
Köy dediğim anlar var.
Soluk hal aldı çehre,
Hey dediğim anlar var…….Hoşoğlu
Kim bakar kimi yerken
Kimi kahve içerken
Kırk yıl hatırı varken
Çay dediğim anlar var……Mikdadi
Su yol buldu arkına,
Çok geç vardım farkına,
Bu düzenin çarkına,
Uy dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
Çobanlarda dağcılık
Çiftçilerde bağcılık
Çalışanda yağcılık
Huy dediğim anlar var……Mikdadi
Dertlerimi sayarak,
Karnıma taş koyarak,
Çalan zili duyarak,
Doy dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
Allah verir erzakı
Kalmaz kimsenin Hakkı
Hatırlayıp Rezzak’ı
Hay dediğim anlar var……Mikdadi
Don yaktı çaylığımı,
Görmedim aylığımı,
Kaptırdım beyliğimi,
Ey dediğim anlar var…….Hoşoğlu.
Ne donduk ne de yandık
Ne çay vardır ne fındık
Ağlamandan usandık
Vay dediğim anlar var……Mikdadi
Çağırdım fertlerimi,
Dinledim mertlerimi,
Onlarca dertlerimi,
Say dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
Fazla ilenmekten kaç
Biraz coşku neşe saç
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Bize de biraz yer aç
Kay dediğim anlar var……Mikdadi
Taktım sakal, asaya,
Saçı uzun, kısaya,
Er sandığım nisaya,
Bey dediğim anlar var…….Hoşoğlu
Horlama fukarayı
Düzeltirsin arayı
Sakın sıkma parayı
Kıy dediğim anlar var……Mikdadi
Güçtür zayıfı boğan,
Tavuğu kaptı doğan,
Elimde kuru soğan,
Hey dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
İşsiz durduğum zaman
Kafa yorduğum zaman
Oku gördüğüm zaman
Yay dediğim anlar var……Mikdadi
Yalnız koymadı çile,
Diken hükmetti güle,
Gidene güle, güle,
“Bay” dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
Dedenin abasını
Sopası, asasını
Takva, züht, libasını
Giy dediğim anlar var……Mikdadi
Hasretim bitmez oldu,
Nefesim yetmez oldu,
Kavalım ötmez oldu,
Ney dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
Kimi fırfır dönüyor
Bodrum kata iniyor
İki yolu deniyor
Ray dediğim anlar var……Mikdadi
Karıştı soyla nesil,
Sanki hortladı fosil,
Kim sahte, kimdir asil?
Şey dediğim anlar.. …….Hoşoğlu
Gitmezler doğru izden
Tedirginiz bu yüzden
Bazısı almaz sözden
Pay dediğim anlar var……Mikdadi
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Kaçırdım oğlağımı,
Kaybettim sağlığımı,
Bu sessiz çığlığımı,
Duy dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
Hepten bozuk havalar
Kötü günler kovalar
Harap olmuş yuvalar
Pey dediğim anlar var……Mikdadi
Gam biçmişsin diyene,
Sen geçmişsin diyene,
Ne içmişsin diyene?
Mey dediğim anlar var. …….Hoşoğlu
Siyasiler boş verdi
Biri birini yerdi
Sorarsan nedir derdi
Rey dediğim anlar var……Mikdadi
Hasret kokan ezgiye,
Akıl yordum sezgiye,
Yüzümdeki çizgiye,
Fay dediğim anlar var…….Hoşoğlu.
Dik tutalım başları
Sakın çatma kaşları
Gediğine taşları
Koy dediğim anlar var……Mikdadi
Zil takıldı keçiye,
Nesil döndü öcüye,
Sinek kaydı Hacıya,
Boy dediğim anlar var…….Hoşoğlu
Tekrar öğünmez unlar
Öylece kalır onlar
Üzülüp bazen bunlar
Toy dediğim anlar var……Mikdadi
İki gözüm ağlamış
Acaba ne sağlamış
Yaram kabuk bağlamış
Soy dediğim anlar var…….Hoşoğlu
Vazgeçmezler azmaktan
Hem bizleri üzmekten
Ey Mikdadi yazmaktan
Cay dediğim anlar var……Mikdadi
İş çıkmaza girince
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Son raddeye varınca
Hoşoğlu iş görünce
Tüy dediğim anlar var…….Hoşoğlu
Mikdadi + Mustafa Hoşoğlu
Mikdat Bal
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Mikdadi OZAN- Yavuzoğlu- Osman ŞAHİN gündeme dair
Değişen bir şey yok dünden bu güne
Aktörlerden başka, sorma arkadaş
Bu günü unuttuk takıldık düne
Geleceğe kafa yorma arkadaş…….Ozan Mikdadi
Senaryosu belli figüran belli
Saat zembereği kurma arkadaş
Husumet içerde dışı sürmeli
Karışık her yanı sarma arkadaş…Yavuzoğlu
Değişim zamanı bu gündür asıl
Dün istikrar vardı değişti fasıl
Eski Türkiye'ye döndük velhasıl
Taş atıp kafamı yarma arkadaş...Osman ŞAHİN
Yanıldı bazısı, şaşırdı yolu
Herkes karıştırmış sağ ile solu
Durur mu düşmanın beşinci kolu?
Derin konulara girme arkadaş……….Ozan Mikdadi
Aileden başlar muhkem temeller
Kim ister ki boşa gitsin ameller
Ne için ne diye bu teamüller
Haksız yere hakkı yerme arkadaş…Yavuzoğlu
Parti ne takımdır ne kutsal dindir
Sen mahallende ki yangını söndür
Ümmet feryat figan acısın dindir
Postu yanlış yere serme arkadaş......Osman ŞAHİN
Anlatmak gerekir yeni nesile
Ne olmuş ne bitmiş, dikkat kesile!
Ne parti ne pırtı değil mesele!
İşleri yokuşa sürme arkadaş……….Ozan Mikdadi
Kuşatıldı ülkem dünya ayakta
Kumdan çıksın kafan etrafa bak da
Tarihte örnekler emsaller çok da
Oyun büyük, basit görme arkadaş! .....Osman ŞAHİN
Tarihe takıldık hiç ders mi aldık?
Nutuk atıp durduk gaflete daldık!
Coğrafyadan zaten ikmale kaldık!
Elmayla armudu karma arkadaş………Ozan Mikdadi
Savaş Hilal ile Haçın savaşı
Dava Osmanlı'dan rövanş davası
Kavga Hakkın batıl ile kavgası
Bu cihattan geri durma arkadaş.....Osman Şahin
Müslüman akıllı olursa şayet
Aslına nesline olur mukayyet
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Ayandır kitapta ilahi Ayet
Komşunun başını yarma arkadaş…Yavuzoğlu
Din iman mı sandın milletin derdi? !
Çıkar hesapları herkesi gerdi
O onu bu bunu yerdikçe yerdi
Sen, sen ol kimseyi yerme arkadaş……….Ozan Mikdadi
Oynanmıştı yüzyıl önce bu oyun
Aktörler aynıydı, aynıydı beyin
Osman der tarihi açın okuyun
Aklını kiraya verme arkadaş.....Osman Şahin.
Der Mikdadi yazdık dertler sıralı
Kalemler beyinler artık kiralı
Olacaklar olur bozma morali!
Asabını fazla germe arkadaş………Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Mikdadi’nin gençliğe tavsiyesi!
Gençlik, dinçlik, güç, kuvvet, gelip geçer ansızın!
Onlar uçar sen uçma, konacağını düşün!
Kader, felek karışmaz hissesine şansızın!
Bahtsızım demen saçma, ineceğini düşün!
Manevi değerlere sıkı sıkıya sarıl! ,
Ne kadere isyan et, ne de bahtına darıl! .
Kuru tevekkül de yok, çalışıp harıl, harıl
Haramdan yiyip içme, yanacağını düşün!
Cesaret ve metanet yüreğinde olmalı!
Cüssene güvenmeyip, gücü ondan almalı!
Ufkunu geniş tutup, heyecanı salmalı!
Başına bela açma, sineceğini düşün!
Kendini küçük görmek, hem yanlıştır, hem batıl!
Hayırlı, güzel olan her etkinliğe katıl
Hedefini belirle ileri öyle atıl
Yanlış yolları seçme, döneceğini düşün!
Zenginlik gönüldedir deyip vazgeçme maldan
Ona diyeceğim yok olursa helal yoldan
Hayat tecrübesidir imbikle süzdüm Bal’dan
Mikdadi deyip geçme anacağını düşün!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Mikdat Bal

Ozan Sentezi 2013 20 10 Dertleşmesi

Cühelâ ahkâm keser ulemâ ihtilâfta
Avamsa hâle hayran aval,aval bakıyor
Aralar açılınca şeytan yer bulmuş safta
Fitneyi körükleyip bir birine takıyor……….Ozan Mikdati
Muhabbetten eser yok, samimiyet kefende
Menfaatin, çıkarın sesleri gür çıkıyor.
Kimi kazmadır inan, kimi kürek definde
Kimi de üstlerine tahtaları çekiyor....Ozan Sentezi
Mutasyona uğradık, altüst olmuş duyular
Dönmüştür dersem inan, minareye kuyular
İp piçlerin elinde, mikrofonda ayılar
Herkesi tekfir edip cehenneme sokuyor…… Ozan Mikdati
Bir tebessüm etmeye dururuz miskin,miskin
İrtibatı kesilmiş, sözler yüreğe küskün
Silaha ne gerek var diller bıçaktan keskin
Ortada oluk oluk gönül kanı akıyor....Ozan Sentezi
Kaçığın biri geçen neler demiş bir bakın!
Hayvan mezarlığına diyor beni bırakın
Mantosu deri ama hayvanlara pek yakın
İç yağından makyajı bir mil yerden kokuyor…… Ozan Mikdati
Ben yaptım oldu malum sonucu düşünen yok
Ön yargı hazır kıta muhabbet peşinen yok
Çivili herkes sanki gafletten taşınan yok
Sanki ayaklarını sihirli el çakıyor.....Ozan Sentezi
Zat-ı muhteremlerin sanki cana kastı var
İlmi silah etmişler bir birine resti var
Onu bunu kötüler sapıklardan dostu var
Dine âşinâ değil, ancak maval okuyor …… Ozan Mikdati
Çok hikaye dinledik, masalın hesabı yok,
Nefsine tapanların kimseye insafı yok
Orman devirenlerin daha başka gafı yok
O da ateşe verip devrikleri yakıyor...Ozan Sentezi
Ne kadar din karşıtı varmış da bilmiyorduk
Eskiden biz bu kadar rahatsız olmuyorduk
Ya, az’dılar ya gizli, ya haber almıyorduk
Aleni olmuş her şey, herkes bundan bıkıyor…… Ozan Mikdati
Bana göre doğrular yalanın başka adı
Hem suçluyum demektir hem de kendim bir kadı
İlgilendirmiyor hiç ne söyledi, ne dedi
Benim gözüm sadece hallerine takıyor.....Ozan Sentezi
Der Mikdati son zaman duranlar, gezenler var
Darbeyi özleyenler şımarıp azanlar var
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İtidale çağıran aşıklar ozanlar var
Biri eser verirken biri çıkıp yıkıyor…… Ozan Mikdati
Sine muhabbet dolu olup yaşayan nerde?
Sentezi susma vakti kapıyı açma derde
Oyunda oynaştalar tasa taşıyan nerde?
Bundandır üstümüze kara bulut çöküyor.....Ozan Sentezi
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ahmet Akkoyun 3. MSN Atışması
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Sen kapat gözünü dur orda çakıl
Bayılmaya daha çok mu vakit var
Bizlermi kör olduk onlarmı akıl
Ayılmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
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Top yekün milletçe iptiladayız
Sinsi düşmalarla biz belâdayız
Hem içten hem dıştan istilâdayız
El ele vermenin zamanı geldi……………….Mikdat Bal
<image
src='http://img266.imageshack.us/img266/2361/3131256292005112019105ff.gif'widt
h='240' height='20'>
İçte şer dışta şer sararıp solduk
Eğdik başımızı dert ile dolduk
Elin gavurundan sahi ne bulduk
Soyulmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
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Bu gidişat vahim, yanlış bir yoldur
İçteki düşmanlar ne sağ ne soldur
Bizi karıştıran beşinci koldur
Gerçeği görmenin zamanı geldi…………….Mikdat Bal
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Namerde güvendik Türk'ü unuttuk
İslam birliğini raf'ta kuruttuk
Daha düne kadar beydik kul olduk
Duyulmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
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Kükremeli artık Türkü’ün gür sesi
Dost diye dünyada yoktur kimsesi
Elin davulunu çalan herkesi
Sürgüne sürmenin zamanı geldi……………….Mikdat Bal
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Bizde muhalefet düşman başına
Hiçmi doğru olmaz Allah aşkına
İhtiras çıldırtır döner şaşkına
Doyulmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
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Onlar bu sistemin kırılmış çarkı
Yoktur birbirinden zerrece farkı
Birinde ok varken birinde kargı
Bu sırra ermenin zamanı geldi……………….Mikdat Bal
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Uymuyor halleri günü gününe
Kıbleleri dönmüş AB yönüne
Selefleri gibi kapı önüne
Koyulmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
<image
src='http://img266.imageshack.us/img266/2361/3131256292005112019105ff.gif'widt
h='240' height='20'>
Gününü gün edip zillet sarınan
Bizi düşünür mü ele yaranan!
Az kaldı ozanım bizden aranan
Zalimi yermenin zamanı geldi……………….Mikdat Bal
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Musul ile Kerkük kuşatılmıştır
Halkına cehennem yaşatılmıştır
Seyrettik ne yazık, boşaltılmıştır
Kıyılmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
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Başımıza çuval koyan ABD
Seyrettik bombayı atmış mabede
İş düştü iktidar muhalefete
Yayları germenin zamanı geldi……………….Mikdat Bal
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Kurulsun meydanda Türk’ün çadırı
Tarihe yazmalı bir kaç satırı
Dünya üzerinde Türk’ün hatırı
Sayılmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
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İş birlikçi bütün alâkaların
Tattırıp gücünü falagaların
İçerde dışarda yalakaların
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Defterin dürmenin zamanı geldi……………….Mikdat Bal
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Ahmet’im olamam kulu dinarın
Kurumak üzere suyu pınarın
Kurt düşmüş içine koca çınarın
Oyulmaya daha çok mu vakit var.................Ahmet Akkoyun
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Mikdatî, uyanıp gerçeği görüp
Düşman karşısında vakarla durup
Elinin tersiyle bir tokat vurup
Yerlere sermenin zamanı geldi……………….Mikdat Bal
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Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ahmet Akkoyun 4. MSN Atışması (Ramazan)
Geldi aylar gül-feşanı
Şehr-i mirim ya merhaba
Çağırır zikre koşanı
Aşkta pirim ya merhaba…Ahmet Akkoyun - Makberî
Yasak kılar her mubahı
Kalmaz kulun hiç günahı
Gönlümüzün padişahı
Gözde ferim ya merhaba…..Mikdat Bal
Haksızlığa sur gelirsin
Nur içinde nur gelirsin
Biz nadimiz sen bilirsin
Kalpte serim ya merhaba…Ahmet Akkoyun - Makberî
Hak yolunu izlemiştim
Tam on bir ay özlemiştim
Yollarını gözlemiştim
Gönül yârim ya merhaba…..Mikdat Bal
Rahmet sende şevkat sende
Riya yalan kalmaz tende
Tabi olur sana bende
Nurda verim ya merhaba…Ahmet Akkoyun - Makberî
Hep seninle buluşurum
Dostluğuna alışırım
Sende bol bol çalışırım
Alın terim ya merhaba…..Mikdat Bal
Aylar içi yerin ayrı
İyi olur gönlü sayrı
Nemiz varki senden gayrı
Ma'na şir'im ya merhaba..…Ahmet Akkoyun - Makberî
Bereketi bize lütfet
Oruç tutmak değil külfet
Sende rahmet sende ülfet
Yoğum varım ya merhaba…..Mikdat Bal
Mah seninle gelir dile
Bülbül öter aşkı ile
Yokluğundur bize çile
Lütf-û peri'm ya merhaba..........Ahmet Akkoyun - Makberî
Sana kurban olurum ben
Aşkın için ölürüm ben
Seni aziz bulurum ben
Candan Kerim ya merhaba……..Mikdat Bal
Makberînin yanar içi
Sensiz kalmak olur suçu
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Hakk yoluna gider göçü
Ah-u zârım ya merhaba...........Ahmet Akkoyun - Makberî
Yolumuza rahmet serdin
Cennet’e bir halat gerdin
Mikdati’ye hayat verdin
Ruhta dirim ya merhaba…….Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ahmet Akkoyun1. MSN Atışması
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Padişahım himmet bana
Reis olmak istiyorum
Yollarımı bir açsanda
Reis olmak istiyorum………Ahmet Akkoyun
Reis olmak kolay değil
Öyle basit olay değil
Horon değil halay değil
İşin değil sus diyorum………Mikdat Bal
Ben severim zor işleri
Bilemişim ben dişleri
Alma benden bu düşleri
Reis olmak istiyorum………Ahmet Akkoyun
Bekle biraz bekle hele
Sabret biraz mayıs gele
Kozlarını verme ele
İşin değil sus diyorum……….Mikdat Bal
Padişahım kerem senden
Lütfunu çok görme benden
Cümle kişi boş ezberden
Reis olmak istiyorum…………Ahmet Akkoyun
Dolan biraz tecrübe yap
Yeni taktik usüller kap
Bir baltaya olmadan sap
İşin değil sus diyorum………Mikdat Bal
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işitenler yok dediler
Ağır gelir çok dediler
Hak dediler, ak dediler
Reis olmak istiyorum………Ahmet Akkoyun
Yak dediğim yakarmısın
Hep sol gözle bakarmısın
Çarşı pazar çıkarmısın
İşin değil sus diyorum……….Mikdat Bal
Benzin kibrit hazırladım
Sol gözümü sargıladım
Ha konuştum, ha zırladım
Reis olmak istiyorum……….…Ahmet Akkoyun
Gözlerini süzermisin
Halk içinde gezermisin
Rüzgardan nem SEZERmisin
İşin değil sus diyorum…………..Mikdat Bal
Gezme neki eve varmam
Sen emir ver soru sormam
Bu sevdadan geri durmam
Reis olmak istiyorum…………….Ahmet Akkoyun
Kurar mısın dengeleri
Açar mısın yengeleri
Bilirmisin engelleri
İşin değil sus diyorum…………...Mikdat Bal
Denge tamam sayı bende
Aslanların payı bende
Yengelerin oyu bende
Reis olmak istiyorum……………Ahmet Akkoyun
Kamusala giremezsin
Yök'ü yok’a süremezsin
Sağ gözünle göremezsin
İşin değil sus diyorum……..….Mikdat Bal
Bende daha ne sallar var
Sallanır kış hemde bahar
Sağ gözümde titreme var
Reis olmak istiyorum………….Ahmet Akkoyun
İnce ayar veririmisin
Şeker isen erir misin
Her davete varır mısın
İşin değil sus diyorum……..….Mikdat Bal
İnce ayar benim işim
Bal küpünden çok çekmişim
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Ayrılığı ben seçmişim
Reis olmak istiyorum................Ahmet Akkoyun
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ahmet Akkoyun2. MSN Atışması
Can gardaşım merhabalar
Satırlarda var sorular
Demez isem yürek çatlar
Sorsam cevap verirmisin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Neyin varsa getir hadi
Dünya aynı insan adi
Bu hayatın yoktur tadı
Bildiğimi yazarım ben
Zalimleri bozarım ben……………..….Mikdat Bal
Mertler döndü dert küpüne
Namert daldı lüp lüpüne
Nana taktı rant tüpüne
Tüpün dibin delermisin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Herkes çeker aynı derdi
Olmaz merdi ya namerdi
Asabımı hırsız gerdi
Böyle şeye kızarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Gelen hırsız giden hırsız
Hemi hırsız hemi arsız
Hortumcunun kökü soysuz
Soyu sopa bölermisin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Sütü buzuk kanı bozuk
Hem mayası geni bozuk
İnsafsızdır dini bozuk
Başlarını ezerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Kadın adam doldu yine
Tafra satar efemine
Ben bunların edebine
Saysam bana küsermisin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Konuşurlar ünlü ünsüz
Kimi dinli kimi dinsiz
Çoğu cahil öfkem sonsuz
Bu tiplerden bezerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Ahlak çöktü sükut perde
Medya arar rantım nerde
Sadr-a şifa olmaz derde
Meşrebini çözermisin
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Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Yalnız ``reyting`` düşünürler
Hep çukurda eşinirler
Evlenirler boşanırlar
Bunda hile sezerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Açta bir bak gazetede
Yalan haber üst köşede
Utanıyor köselede
Yüzsüzlere yüzmü gersin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Ahlaksızlık çeker soy’a
İmansızda yoktur haya
Üstelikte bozuk maya
Bunu kalın çizerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Küf kokuyor ekran inan
Ana çengi arsız oğlan
Utanıyor haya iman
Ağlarmısın gülermisin
Bu hususta sen ne dersin ……..Ahmet Akkoyun
Hikmeti var kanal denmiş
Tiyatroya sanal denmiş
Yalanlara inal denmiş
Şifresini çözerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Moda dersen üç beş liboş
Erkeklerden dönme sarhoş
Beyni cılktır midesi loş
Referansı kimler versin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Üzüzlüp de canın sıkma
Derme çatma, her şey takma
Bayan diye sakın bakma
Çok dikkatli süzerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Sabah başka akşam başka
Hasba kucak açar aşka
Bunun ismi çağdaşlıkta
Boynuzlara zil mi gersin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Hayvanidir duyguları
Yok bunların saygıları
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Müstehcendir öyküleri
Dinleyince azarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Cebir bilmez rektör olmuş
Rektör neki sektör olmuş
Kanun takmaz renkkör olmuş
İpe nasıl unu sersin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Zehir zakkum mülakatı
Ona biri kıyak attı
Torpil idi liyakatı
Rektör mektör dizerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
sorsan alim geçinir zat
her sözünde ayrı TEZat
İÇi boştur ilmi sakat
talebeye çit mi gersin
bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Okul bile kamusalsa
Güç, iktidar bende olsa
Yargılamak bana kalsa
Derisini yüzerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Ezan duysa sıtma tutar
Zangoçlara tazim satar
Sözde tacir sahte batar
Yüreğine tuz mu sersin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Gecekuşu yarasalar
Başka bir şey arasalar
Bari işe yarasalar
Kargalardan bizarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Namaz kılmaz oruç tutmaz
Kurban vakti hacıyatmaz
Adam olsa dine çatmaz
İstiyorki fetva versin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Kılan kendi için kılar
Kılana da karşı bunlar
Bunlar ancak bir dil anlar
Üzenleri üzerim ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
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Yaşlandıkça daha coşar
Estetikçi evde yaşar
Sözde genç kız eski kaşar
Süzermisin sezermisin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Suyu çıkmış kalan posa
Onlar için etme tasa
Dünya fani ömür kısa
Uzadıkca uzarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Vatan cüda gezer soysuz
Ödül almış yüzü nursuz
Soyu sopu bir uğursuz
Vatan buna ne eylesin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Boş ver böyle başı boşu
İmandır her şeyin başı
Son nişanım mezar taşı
Dünyada bir mezarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Halkçıyım der halktan uzak
Her gün halk'a kurar tuzak
Bunun sonu ne olacak
Sırtı yerde tuşmu dersin
Bu hususta sen ne dersin
Yaptıkları edebiyat
Halkçılıkta ebedi yat
Onlar bilmez maneviyat
Garibana pazarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Sağdan gelir sola bakar
Dönüp dönüp taban yakar
Kalmamışki alma vakar
Bırakmaz yer gök inlesin
Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Suçlu bunlar ahali mi?
Pabuç öyle pahalı mı
Taşlamalı her zalimi
Özgür gezer tozarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Tarafsızım der taraftır
Tarafsızlık bertaraftır
O tarafsa halk haraptır
Dönüpte ah edermisin
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Bu hususta sen ne dersin……..Ahmet Akkoyun
Bizde taraf seçenlerin
Kanımızı içenlerin
Türk’e kefen biçenlerin
Mezarını kazarım ben
Zalimleri bozarım ben…….Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Fatma Biber 3. MSN Dertleşmesi
Sırf uğradım desinler diye yorum yazmayın
Yazdığınız hoş olsun insaftan ayrılmayın
Bilgiçlik taslayarak kafaları bozmayın
Kızdığınız hoş olsun insaftan ayrılmayın……. Ozan Mikdati
Gönül almak adına haksız övgü yapmayın
Amatörler yetişmez yanlış yola sapmayın
Hatayı gösterirken adaletten kopmayın
Dizdiğiniz hoş olsun insaftan ayrılmayın! ..........Fatma Biber
Bilerek tenkıt olsun gitmez asla kahrıma
Küçük bir kova ile su taşıma bahrıma
Yazık nice emeğe yazık nice sahrıma
Azdığınız hoş olsun insaftan ayrılmayın! ............Ozan Mikdati
Bilirim; şair olmak hiç de kolay değildir
Ustaları çok oku önlerinde eğil, dur
Eleştiriden ders al yetişmeye koyul, dur
Bezdiğiniz hoş olsun insaftan ayrılmayın……….Fatma Biber
Sözcükleri incele takılma hecelere
Haddini bil ne olur taş atma yücelere
Yazık olur uykusuz kaldığım gecelere
Çizdiğiniz hoş olsun insaftan ayrılmayın………Ozan Mikdati
Şiire duygu gerek sözcük hece yetmiyor
Okuduğum her şiir bana duygu katmıyor
Gönlümüzde taht kurup dilimize yatmıyor
Yazdığınız hoş olsun insaftan ayrılmayın……….Fatma Biber
Halkın yörenin dili edebiyat alanı
Şaşarım açıkçası bunu saçma bulanı
İnceleseler bari eskilerden kalanı
Üzdüğünüz hoş olsun insaftan ayrılmayın…….…Ozan Mikdati
Yöresel şive yazmak beni mutlu kılıyor
Beğenmeyen olsa da beğenenler doluyor
Ustaca yazılanlar bana örnek oluyor
Çözdüğünüz hoş olsun insaftan ayrılmayın………….Fatma Biber
Der Mikdati yok benim çetrefilli hesabım
Dil yaresi devasız ben bu dertten musabım
Haksızca tenkıtlerden bozuluyor asabım
Bozduğunuz hoş olsun insaftan ayrılmayın! ……..Ozan Mikdati
Mikdatî davet etti ben de ayak uydurdum
Amatör bir şairken kendim usta saydırdım
Korkarım sevenleri etrafımdan kaydırdım
Tozduğunuz hoş olsun insaftan ayrılmayın………Fatma Biber
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Fatma biber MSN 1. dertleşmesi
O yana bu yana vereyim haber
Kalem elde iken durmak yakışmaz
Ne güzel yazıyor şu Fatma Biber
Acep atışır mı? Sormak yakışmaz................Ozan Mikdatî
Ustalar ustası bir çağrı yapmış
İcabet etmemek, kırmak yakışmaz
Tanrının izniyle ozanlık kapmış
Nazlanıp yokuşa sürmek yakışmaz.............Fatma Biber
Hayran kaldım böyle güzel yazana
Müsaade var mı garip ozana
Hoş karşıla lütfen kızma hazana
Destursuz içeri girmek yakışmaz................Ozan Mikdatî
Kalemim hazırdır, buyurun' derim
Konuyu siz bulun, duyurun' derim
Bacınız amatör, kayırın' derim
Akortsuz tellere vurmak yakışmaz.............Fatma Biber
Selam olsun size gurbet elinden
Vurdukça ah çıkar sazın telinden
Şakısın nameler aksın dilinden
Sohbetin hoş olsun yermek yakışmaz................Ozan Mikdatî
Dostumun bağında çiçekler açmış
Toplamış onları etrafa saçmış
Güzellik dağıtmış nefretten kaçmış
Değeri yerlere sermek yakışmaz………………….Fatma Biber
Ülkem teslim olmuş bir kaç çakala
Bütün zulümlere dedik pekala
Hoşgörünü göster deme ukala
Yanlışlar gizlenir görmek yakışmaz................Ozan Mikdatî
Ülkemin halleri içim yakıyor
Güzel vatanımı terör yıkıyor
Kardeş kardeşine kurşun sıkıyor
Apo’yu yüreğe sarmak yakışmaz…………………………….Fatma Biber
Mikdati her taraf dikenle yosun
Bin kilo oluyor üç aylık tosun
Hormondur sebebi değildir füsun
Vazoda ki gülden dermek yakışmaz................Ozan Mikdatî
Dikenle yosunu eken utansın
Hormona boynunu büken utansın
Gülü kökleriyle söken utansın
Biber’im dikeni vermek yakışmaz…………….Fatma Biber
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Hüseyin Kara MSN atışması 3.
Dünya barut fıçısı sebebi de bizleriz
Uyuştuk hortlak olduk aval aval izleriz
Sabahı bekliyorken bir kurtuluş gözleriz
Maddeye esir olan kullar el aman diyor.........Ozan Mikdati
Silah satan tacirler fitneyi körüklüyor
Dünyayı felekete bu tamah sürüklüyor
Zenginler nesi varsa fakirden araklıyor
Kurtuluş reçetemiz Kur’an el iman diyor........Hüseyin Kara
Zalimler insanlığın sabrını mı sınıyor
Nerede mazlum varsa tepesine biniyor
Barut fıçısı gibi cayır cayır yanıyor
İnsanlık bunalımda her yer toz duman diyor……Ozan Mikdati
İnsanlar düşünmezse çözümü bulamazlar
Silah tacirlerinin önünü alamazlar
Birlik olan toplumda nifaklar salamazlar
Aksine, ağlayarak halimiz yaman diyor........Hüseyin Kara
Toplar, füzeler, tanklar her gün ölüm kusuyor
Birleş’me’miş milletler bakıp bakıp susuyor
Bütün faturaları müslümana kesiyor
Firavunlar kaçacak istemez Haman diyor……….Ozan Mikdati
Bozuldu mizan düzen savaşlar cana yetti
Bombalar yağdırarak insanları yok etti
Arap baharı deyip mevsimleri tüketti
Mazlumlar ah ediyor kalmadı güman diyor….Hüseyin kara
Genç yaşlı çoluk çocuk herkesi kırıyorlar
Irk, din, mezhep, menfaat bu yüzden vuruyorlar
Bomba yüklü kamyonla mabede giriyorlar
Müslümana dünyada yok emin liman diyor………..Ozan Mikdati
Ramazan ayındayız nerede din ve vicdan
Emperde her iş görür dolu düzgün bir cüzdan
İnsanlık irtifada kaygan zemin bir buzdan
Beliren alametler bu ahir zaman diyor……..Hüseyin Kara
Artık bizim işimiz Yüce Allah’a kalmış
Böylece düşmanları üzerimize salmış
Bu yıl ramazan ile bayram aynı gün gelmiş
Gençler şimdi Kur’ana hikaye roman diyor…..Ozan Mikdati
Vatandaş geçim için ümit yazı turaya
Çaresizlik diz boyu akıl vurdu karaya
Acı cehenneminde tuz basılır yaraya
Tinerciler tineri dertlere eman diyor…..Hüseyin Kara
Aklım almıyor dostum ne bu vurdumduymazlık
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Akllı insanlara yakışmaz ki aymazlık
Duyguları öldüren bu açlık bu doymazlık
Ot gibi yaşaynlar ecdadım saman diyor….Ozan Mikdati
Kimimiz oruç tuttu kimimiz tutamadı
Herkes helal lokmayı biz gibi yutamadı
Kibrin lüks köleleri zulmünü atamadı
Böylesine şeytan da inan ki caman diyor……..Hüseyin Kara
Der Mikdati karıştı iyilerle kötüler
Zirveleri tutmuştur alçaklarla adiler
Konuşmak gümüş ise susmak altın dediler
Seviyesiz insanlar çukuru kaman diyor…………Ozan Mikdati
Hüseyin Kara derki doğru yoldan şaşmayın
Toplumu biraz görün kendin için koşmayın
Dürüstlüğü katık et haddinizi aşmayın
Bütün darboğazlardan kurtuluş uman diyor…...Hüseyin Kara
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ilyas Üstün MSN atismasi 2006 yayla senligi
<object width='425' height='344'><param name='movie'
value='http://www.youtube.com/v/YaeYXoQ47Tk&hl=nl&fs=1&'></param><param
name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess'
value='always'></param><embed
src='http://www.youtube.com/v/YaeYXoQ47Tk&hl=nl&fs=1&'
type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'
width='425' height='344'></embed></object>
Mikdat
Ah vay beni vay bana
Sükür gelduk yan yana
Her beye her bayana
Sen olsun bu yer bizum
Ilyas
Rahmet tüm ölenlere
Mekadir bilenlere
Buraya gelenlere
Selamlari ver bizum
Mikdat
Çaykara kaymakami
Karakol komutani
Koruyan bu vatani
Asker bizum er bizum
Ilyas
Eksilmesun feyizi
Belediye reizi
Hep destekledi bizi
Imkanumuz dar bizum
Mikdat
Muhtarlar birlestiler
Birlesüp gürlestiler
Kalplere yerlestiler
Birlugumuz gür bizum
Ilyas
Türkici sarkicilar
Sanatkar çalgicilar
Tüm analar bacilar
Burda her kim var bizum
Mikdat
Gözü yasli anneler
Yavrulari ninniler
Dedelerle ninneler
Alinlari nur bizum
Ilyas
Likorasi senlettuk
Sesumuzi dinlettuk
Her tarafi inlettuk
Yayla bizum kir bizum
Mikdat
Oku bize dosyadan
Ne geturdun Asyadan
Ilyas geldun Rusyadan
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Halumuzi sor bizum
Ilyas
Sükür varum burada
Unutulduk arada
Hayatumuz orada
Sizun kadar zor bizum
Mikdat
Bize selam vermezler
Yanumuza girmezler
Elli yildur görmezler
Siyasiler kör bizum
Ilyas
Ne yapalum kaderdur
Çektugumuz kederdur
Her taraf bin beterdur
Gurbetçimuz hor bizum
Mikdat
Yardim diye sesleduk
Zannetma nefesleduk
Biz onlari besleduk
Döviz bizum kur bizum
Ilyas
Ne elden tutan içun
Ne yerde yatan içun
Çalistuk vatan içun
Emek bizum ter bizum
Mikdat
Kimi bizi tavladi
Kimi bizi avladi
Hepsi vatan evladi
Hayir bizum ser bizum
Ilyas
Insanlar ser hayir mi?
Gerisi vesair mi
Bes parmak besi bir mi
Neler neler var bizum
Mikdat
Çok kaybetti özünden
Gitmez ata izinden
Yeni neslun yüzinden
Saçlarumuz kar bizum
Ilyas
Yeni modalarumuz
Bizum hatalarumuz
Kalksa atalarumuz
Yazuk size der bizum
Mikdat
Gençler ilgi diliyor
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Saygi sevgi biliyor
Terbiyeden geliyor
Gençlerumuz hür bizum
Ilyas
Sallarler yayuklari
Hem tasirler yükleri
Sayaruk beyukleri
Saygisuzluk ar bizum
Mikdat
Gözü yasli dedeler
Bize dua edeler
Zayiftur iradeler
Çesit çesit tür bizum
Ilyas
Biliriz fendumuzi
Koruruz kendumuzi
Asmayiz bendumuzi
Hisar bizum sur bizum
Mikdat
Severiz mertimizi
Saygili ferdimizi
Çekeriz derdimizi
Ates bizum nar bizum
Ilyas
Kimi ay kimi isik
Kiminun boynu düsük
Kimi vatana asik
Sevda bizum yar bizum
Mikdat
Günes batup giderse
Seyirumuz biterse
Horon devam ederse
Lamba bizum far bizum
Ilyas
El ele gurup gurup
Çoraplari çikarup
Su çimenlere girup
Volta bizum tur bizum
Mikdat
Bu dünya bizi gerdi
Herkesun var bir derdi
Çekeriz Allah verdi
Yara bizum ur bizum
Ilyas
Anlamaduk dünyayi
Ettuk mali hülyayi
Gördügümüz rüyayi
Gel hayira yor bizum
Mikdat
Bozulmasun bu dirluk
Çaykara halki birluk
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Beraberiz asirluk
Zeno bizum Sur bizum
Ilyas
Baskalari tinlamaz
Çaykarali yanlamaz
Yabancilar anlamaz
Ates bizum kor bizum
Mikdat
Hep yanliz kaldiginca
Amel et bildigince
Elinden geldigince
Yaramuzi sar bizum
Ilyas
Dünya fanidur dersen
Birakup da gidersen
Uzun ömür istersen
Gönlümüze gir bizum
Mikdat
Dostluk degmesun nazar
Bu dostlugi kim bozar
Sevilen ömrü uzar
Iste budur sir bizum
Ilyas
Dostlugun düsündeyuk
Sevgi atesindeyuk
Yol göster pesundeyuk
Önümüzde dur bizum
Mikdat
Sevgide barisuruk
Bulusur görüsüruk
Arada yarisuruk
Kolay çikmaz hir bizum
Ilyas
Ayni bir yere gelduk
Biribirini bulduk
Hep sarmas dolas olduk
Halumuzi gör bizum
Mikdat
Ayriluk ekti bizi
Memleket çekti bizi
Bu hasret yakti bizi
Içumuzi yer bizum
Ilyas
Gurbeti çeken bilur
Göz yasi döken bilur
Boynini büken bilur
Aynisidur her bizum

Mikdat....
Rusyadan geldun bize
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Iste gelduk yüz yüze
Likorasta bu düze
Bir tarih yazalum mi
Ilyas
Sen da geldun uzaktan
Ördek çikar sazaktan
Kurtulamaz tuzaktan
Batagi bozalum mi
Mikdat
Dil döner okur dudak
Nerededur bu yatak
Bataksa olsun batak
Çekisup kizalum mi
Ilyas
Soylemedum oyle sey
Hey kidi eskiler hey
Oyle degil agabey
Brazcik tozalum mi
Mikdat
Çok denedi nicesi
Yarim kaldi hecesi
Yani bunun Türkçesi
Simarup azalum mi
Ilyas
Oyle demedum hasa
Baltayi çalmam tasa
Gel habu Likorasa
Bir kuyu kazalum mi
Mikdat
Diken çikmaz gülünden
At baklayi dilunden
Gel tutayim elunden
Beraber gezelum mi
Ilyas
Atisma aci tatli
Olsun Ilyas Mikdatli
Demem su ki maksatli
Dostlari üzelum mi
Mikdat
Ben insani yoklarum
Hazirdadur oklarum
Hep yedekte saklarum
Pespese düzelum mi
Ilyas
Buni duymak istedum
Insanlar bilsun dedum
Yokti baska niyetum
Altini çizelum mi
Mikdat Bal
Çekisenler bir sürü
Sen dogru yoldan yürü
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Hürmet saygi hos görü
Sevgide yüzelum mi
Ilyas
Tutmam namert ipine
Serrun musebbibine
Ayaklarun dibine
Alup da ezelum mi
Mikdat
Dertlerun öncisini
Hastanun sansisini
Fakirun acisini
Duyalum sezelum mi
Ilyas
Sik tutup halatlari
Kurup teskilatlari
Bütün müskilatlari
Beraber çözelum mi
Mikdat
Elbet öyle olmali
Birluk çare bulmali
Yoksa böyle kalmali
Dünyadan bezelum mi
Ilyas
Nasihaler her gence
Düsünüp ince ince
Karar vermeden önce
Vicdandan süzelum mi
Mikdat
Hos olsun sözlerumuz
Kizarmaz yüzlerumuz
Tutarken dizlerumuz
Düz yolda gezelum mi
Ilyas
Hakka kulluk edelum
Dogri yoldan gidelum
Yanluz hakki güdelum
Kevserde yüzelum mi
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 1. MSN Atışması
Adam gibi oturupta yazalım
Nedir bizim ahvalimiz ne değil
Ses verelim sessizliği bozalım
Nedir bizim ahvalimiz ne değil.......Mikdat Bal
Sessiz duran bize sessiz çoğunluk
Şehire göç arttı dolu yoğunluk
Haksızlıkla yolsuzlukla boğulduk
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil….İbrahim Çoşar
Zulmün başın biz ezelim taşlayıp
Zalimlerin bir kaçını haşlayıp
Bir soralım kendimizden başlayıp
Nedir bizim ahvalimiz ne değil............Mikdat Bal
Zalim bir değil ki başın ezelim
Başımız dik gururlanıp gezelim
Dert bize çok hangisini yazalım
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil…..İbrahim çoşar
Önce başlayalım büyük şeytandan
Def edip atalım onu meydandan
Şüphe etmeyesin asla faydandan
Nedir bizim ahvalimiz ne değil.......Mikdat Bal
Değiştim diyenler oldu Başbakan
Şimdi kendisine denir can yakan
Avrupalıyım der onu yok takan
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil…….İ.Çoşar
Gerçek yazıp söyleyelim doğruyu
Sorarken de hoş soralım soruyu
Kesmeyelim su taşıyan boruyu
Nedir bizim ahvalimiz ne değil.........Mikdat Bal
Yazılanlar,görülenler gerçekler
Hiç tutmuyor bir birini ölçekler
Esnaf bitkin,karşılıksız hep çekler
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil………..İ.Çoşar
Evet dostum balık kokmuş başından
Memur artık kabüs gider peşinden
Çalışanlar memnun mudur işinden
Nedir bizim ahvalimiz ne değil…..Mikdat Bal
Hayat ucuzladı derler her akşam
Fiyatlar artıyor ne yana baksam
Devleti soyanı tutup da yaksam
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil……İ.Çoşar
Her şey ucuz diye haber verdiler
Vatandaşın asabını gerdiler
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Yalanlarla beyninize girdiler
Nedir bizim ahvalimiz ne değil…..Mikdat Bal
Kimi memur sessiz gider,derinden
Kimisi hiç memnun değil yerinden
Kimi yanar,kimi hoşnut serinden
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil......İbrahim COŞAR
Yazık buna inan ki çok üzüldüm
Bir köşeye çöküp öyle büzüldüm
Otuz yıldır buralarda ezildim
Nedir bizim ahvalimiz ne değil…..Mikdat Bal
Kültürümüz hep yok olmuş,yozlaşmış
Kitaplarda rafta kalmış,tozlaşmış
Cahil insan orta yerde kazlaşmış
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil......İbrahim COŞAR
Yönler döndü beytullahtan batıya
Her şey dama ya atıldı çatıya
Kıbrıs bile gitti oldu bittiye
Nedir bizim ahvalimiz ne değil…..Mikdat Bal
Eğitimi eğitimsiz yaptılar
Mevzuatla yanlış yere saptılar
Öğrenmeye hile hurda kattılar
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil......İbrahim COŞAR
Mikdatî der iş ehlinden alındı
Bütün haklar sahibinden çalındı
İşte bunun için geri kalındı
Nedir bizim ahvalimiz ne değil…..Mikdat Bal
Coşar derki ben duyarım,o duymaz
Yapanın yanında yaptığı kalmaz
Dertler hep artıyor asla azalmaz
Sanma ki hep ahvalimiz bu değil......İbrahim COŞAR
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 10. MSN Atışması
Yolsuzluk, arsızlık, pişkinlik gördüm
Aklıma geliyor dünler Coşarî
Maddeye, makama düşkünlük gördüm
Bozuldu zamanlar günler Coşarî..........Mikdat Bal
İnsanlar düşmüşler geçim derdine
Memleket cehennem her bir ferdine
Söz hakkı verilmez olmuş merdine
Konuşursa meydan inler Mikdatî……..…İbrahim COŞAR
Hadi konuşsunlar biz de görelim
Birlik olup hep el ele verelim
Zalimleri inlerine sürelim
Zalime layıktır inler Coşarî...............Mikdat Bal
Kimisi adamdır öğütten anlar
Kimisi çıkarcı, her zaman yanlar
Doğru konuşanda kalıyor zanlar
Adam olan sözü dinler Mikdatî……..…İbrahim COŞAR
Vererek bu millet omuz omuza
Saflar sıkı olur düz olur hiza
Ne kavgalar kalır ne de bir niza
Sevgi gelir gider kinler Coşarî……….Mikdat Bal
Kiminin yüzünü korku bürümüş
Nemelazımcılık almış yürümüş
Fırsatını bulan malı kürümüş
Halk için çalıyor çanlar Mikdatî……..…İbrahim COŞAR
Uyanıp ta bir gün çağlar bu millet
Zalimi kıskıvrak bağlar bu millet
Tekrar adaleti sağlar bu millet
Beraberlik zulmü önler Coşarî…….Mikdat Bal
Bu milletin özü temiz her zaman
Zalime haddini bildirir yaman
Kalbinde eksilmez hiçbir an iman
Kıbleye dönüktür yönler Mikdatî……..…İbrahim COŞAR
Zalimin zulmünden, el aman desin
Bunu her sahada her zaman desin
Bel ki insaf eder el iman desin
Bilirsin inanır onlar Coşarî………….Mikdat Bal
Bilirsin inanır söylenen söze
Güvenir kendine gülen her yüze
Her zaman aldanır gelir kem göze
Hep zarar görüyor binler Mikdatî……..…İbrahim COŞAR
Böyle zalimleri ülke istemez
Bizdeki anane ilke istemez
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Defolsunlar millet gölge istemez
Şeytan çarpsın bir de cinler Coşarî……….Mikdat Bal
Örf ve ananeyi atadan aldık
Bu terbiye ile biz birer baldık
Güvendik zalime zorlukta kaldık
Hep kötü duyuldu ünler Mikdatî……..…İbrahim COŞAR
Mikdatî der çare uyanmamızda
Birbirine sıkı dayanmamızda
Ateş gibi sönüp de yanmamız da
Milleti gerçeğe yönler Coşarî…….. Mikdat Bal
COŞARİ seslenir hep birlik için
Çabası gayesi bu dirlik için
Soysuzun amacı çok varlık için
Bitmiyor onlara kinler Mikdati……..…İbrahim COŞAR
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 11. MSN Atışması
Dedesine yardım ettiğim ülke
İşimize karışıyor ne dersin?
Onlar bize olamazken bir gölge
Düşmanlığa girişiyor ne dersin? ……İbrahim Coşar
Hakkı ile tarihini bir ansa
Tam yüz sene ara vermişti dansa
Ceddimizden ödü kopan Fransa
Karşımızda kırışıyor ne dersin? …………..Mikdat Bal
Yok bunlarda izan, düşünce kesat
Biz dostum dedikçe, düşmanlık hasat
Aleyhte düşünür her türlü fesat
Şeytanlarla yarışıyor ne dersin? …………İbrahim Coşar
Dış düşmanlar yaygarayı bastıkça
Dost söyledik onlar nefret kustukça
Böyle olur bizim beyler sustukça
Düşmanlığa girişiyor ne dersin? ………..Mikdat Bal
Tarih boyu bizi arkadan vurur
Fırsatçı Ermeni kasıp kavurur
Hamisi yanında tehdit savurur
Birlik olup görüşüyor ne dersin? ……….İbrahim Coşar
Anarşistler içimize yerleşti
Kaçanlar da dışarlarda hırlaştı
Bir olarak tüm düşmanlar birleşti
Hakkımızda verişiyor ne dersin? ………..….Mikdat Bal
Ne tez unuttular geçmişlerini
Ermeni hayranı seçmişlerini
Yalanla anarlar göçmüşlerini
Çukurlara erişiyor, ne dersin? ……….İbrahim Coşar
Avrupanın belli oldu planı
Türk yurduna vermek ister talanı
Uydurmuşlar kocaman bir yalanı
Hiç tanıksız duruşuyor ne dersin? ………Mikdat Bal
Ermeni ağzıyla konuş Fransa
İnsanlar alıştı artık bu dansa
İşiniz kalacak her zaman şansa
Hep çukurda vuruşuyor ne dersin? ………İbrahim Coşar
Artık belli oldu altı üstümüz
Sadece dostluktu bizim kastımız
Avrupada yoktur bizim dostumuz
Birbirine sürüşüyor ne dersin? ………..Mikdat Bal
Avrupa kölesi siyasetçiler
Yoksulluk görmemiş hepsi etçiler
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Arada kalıyor siz gurbetçiler
Nasır eller buruşuyor ne dersin? ..…..İbrahim Coşar
Mikdatî der dert çok çile dolmuyor
Ne söylersek hedefini bulmuyor
Yeter artık ses verelim, olmuyor
Sabır sona varışıyor ne dersin? ...........Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 12. MSN Atışması (Köroğlu)
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/35/www_antoloji_com_570635_503.MP3'>
Bizden selam olsun civanmertlere
Eli kalem tutan sarılmalıdır
Bir haber yollayın, tüm namertlere
Ettiği zulümler sorulmalıdır……………...Mikdat Bal
Gürledin Koçyiğit Köroğlu gibi
Zalimin ezdiği mazlumla sabi
Sözümüz her zaman zalime tabi
Zalimin kellesi yarılmalıdır………İbrahim COŞAR
Köroğlu adına taş atalım gel
Eski ruhu yine yaşatalım gel
Ülkeyi zalimden boşaltalım gel
Hedef on ikiden vurulmalıdır……………...Mikdat Bal
Köroğlu bir destan halkın dilinde
Yenilmez bir kılıç vardır elinde
Yüreği bir sevda arar gülünde
Gülü kesen eller kırılmalıdır………İbrahim COŞAR
Her yer güllük olsun gülü kırmak yok
Gülistana girip destur sormak yak
Zalimi taşlayıp artık durmak yok
Vatanını seven yorulmalıdır……………...Mikdat Bal
Babası kör olmuş bir at uğruna
Bolu’da zulüm var inat uğruna
Nice canlar gitti azat uğruna
Gidip Çamlıbel’e varılmalıdır………İbrahim COŞAR
Kör olan biri var, millet görmeli
Gaddarın sultası sona ermeli
Zalimler, caniler hesap vermeli
Sinede mahkeme kurulmalıdır……………...Mikdat Bal
Çağlamış dereler sel olmuş gibi
Fırlamış atları yel olmuş gibi
Sanki bütün dostlar el olmuş gibi
Bulanmış sularda durulmalıdır………İbrahim COŞAR
Baskıdan dehşetten bıkıp bezenler
Bir araya gelsin boşta gezenler
Kökleri kesilsin halkı ezenler
Üremesin diye burulmalıdır……………...Mikdat Bal
Bolu yöresinde gezmiş Köroğlu
Zulme karşı durup ezmiş Köroğlu
Çamlıbel yolunda tozmuş Köroğlu
Zalimler Bolu’dan sürülmelidir………İbrahim COŞAR
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Şair halkın dili, doğruyu söyler
Millet uyanacak azınca beyler
Kılavuz istemez görünen köyler
Artık bu gerçekler görülmelidir……………...Mikdat Bal
COŞARİ anıyor minnetle onu
Köroğlu olmuş bak akşam ki konu
Ne kadar yazsak da gelmiyor sonu
Gönülden gönüle karılmalıdır………İbrahim COŞAR
Mikdatî, Köroğlu adına yazdık
O elinde kılıç, biz kalem sazdık
Tarihi örnekle bu güne kızdık
En azından zalim darılmalıdır……………...Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 13. MSN Atışması
Bunca gün seninle yazdık söyleştik
Her sefer bir konu işler geçeriz
Hep sanalda kaldık orda eğleştik
Canlı atışmayı boşlar geçeriz……..…İbrahim coşar
Sanalda bilgiyi bölüşüyoruz
Çağın şartlarında gelişiyoruz
Buna da çok şükür buluşuyoruz
Biz sanalda bile haşlar geçeriz……....Mikdat Bal
Eskiden ustalar türkü atarmış
Diyar diyar gezer handa yatarmış
Sözün arasına beste katarmış
Bize sıra geldi taşlar geçeriz………...İbrahim coşar
Aynı yol ve izi tepmiyor muyuz?
Eskilerden örnek kapmıyor muyuz?
Biz de aynı işi yapmıyor muyuz?
Notaları tek tek tuşlar geçeriz………Mikdat Bal
Hocam kürsüdesin eyleme hatır
İncele bizleri sen satır satır
Konu çok derindir masaya yatır
İş başardık diye düşler geçeriz.…….İbrahim coşar
Hoşuna gitmezse iade etsin
Eksiğimiz varsa ifade etsin
Rabbim ömrümüzü ziyade etsin!
Yeni bir konuya başlar geçeriz…..….Mikdat Bal
Sazımız yoksa da sözümüz vardır
Topluma çıkacak yüzümüz vardır
Hep gurur duyduğum özümüz vardır
Yad edip ecdadı hoşlar geçeriz………..İbrahim coşar
Ulu ecdadımız kadri pek yüce
Yad edip dururum ben gündüz gece
Vatandan uzağım, hasretim nice
Bu gurbet ellerde kışlar geçeriz……….Mikdat Bal
Dudağa iğneyi takar kocalar
Söze saz katmazsan belki bocalar
Bizi kabul etmez olmuş hocalar
Biz de dilimizi dişler geçeriz………….İbrahim coşar
Şiiri gönülde oluşturunca
Söyleyip sunarak bölüştürünce
Hocayı hocayla buluşturunca
Çaylağı çaylakla eşler geçeriz….……..Mikdat Bal
Bizler MSN de sözü söyleriz
Dost olanı gönüllerde eğleriz
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Gardaş olsa sitemleri ederiz
Zalim olanları şişler geçeriz………….İbrahim coşar
Bu bizim atışma sohbetmiş meğer
Biri kalkıp buna vermezse değer!
Ne söylersen söyle durmazsa eğer
Çok inat edeni çüşler geçeriz……….Mikdat Bal
COŞARİ’im sanalda hep sözlerim
Okur diye dostlarımı gözlerim
Yokuş olur düşmanıma düzlerim
Hepsi bir diyerek Buş’lar geçeriz.…….İbrahim coşar
Mikdatî! , Anlamam sazdan ya telden
Onlar da anlamaz dikenden gülden
Hala ötüyorsa ne gelir elden
Çatlak karga deyip kuşlar geçeriz…….Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 14. MSN Atışması
Gönlüm açık kalem yalın dik durur
Ben bu yoldan döner isem ar olsun
Gönlüm yara bu dert beni götürür
Ben öleyim vatan millet var olsun……..…Mikdat Bal
Kalem dikte sözler keskin olursa
Dost alıngan, düşman pişkin olursa
Gönlümüzde kendine yol bulursa
Kelam ile bu yol ona dar olsun…………İbrahim coşar
Geçek dostlar ufak şeyden darılmaz
Darılsada kin gütmeye sarılmaz
Kolay kolay dostluk yolu daralmaz
Geçen geçmiş ilerisi kâr olsun…………….Mikdat Bal
Unutuldu söylediğim söylenen
Dostluğumuz bu gönülde eylenen
Diğerleri ciddi ciddi paylanan
Tellerine dokunduğum tar olsun…………...İ.Coşar
Seller coşar izi kalır geride
Belli eder akıp giden yeri de
Selzedeler mahzun kalır beride
Artık bunlar birbirine yâr olsun………..…Mikdat Bal
Dostlar dostu kızdığında atarmış
Kıyamazda yar başında tutarmış
Mikdat dostum gönlümüze yar olmuş
Dostum ile oynadığım bar olsun………… İbrahim coşar
Şairlerin gönlü bir âlem gibi
Sevgiyi de işler hep elem gibi
Yazacağız artık dost kalem gibi
Bu yeni sayfamız rengi kar olsun……..…Mikdat Bal
Yarınlara beyaz sayfa açmışım
Sevincimden asumana uçmuşum
Dizeleri sağa sola saçmışım
Yazılan dizeler yadigar olsun………..…İbrahim Coşar
Der Mikdatî dikenlerin zıttına
Fitne fesat ekenlerin zıttına
İpimizi çekenlerin zıttına
Gerçek dost her zaman vefakar olsun…Mikdat Bal
COŞARİ der dizelerde yarıştık
Bayram geldi helalleştik barıştık
Gönül verdik dostluklara karıştık
Seven dost her zaman fedakâr olsun……….İbrahim Coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 15. MSN atışması
Ne olacak ahvalimiz halimiz
Soyuyorlar ses eden yok arkadaş
Sağılıyor halkımız ahalimiz
Soyuyorlar ses eden yok arkadaş…..Mikdat Bal
Bilinçli bir tüketici değildik
Çok imrendik yabancıya eğildik
Dirayetsiz vatandaştık bağıldık
Bayıyorlar ses eden yok arkadaş……… İbrahim coşar
Rahat rahat gezemezsin sokakta
Kapkaçcılar uyuturlar ayakta
Tv gelir seni bulur yatakta
Kıyıyorlar ses eden yok arkadaş……Mikdat Bal
Umursamaz, vatandaşı sürüne
Saygısı yok işçilerin terine
Vatandaşı tümü keriz yerine
Koyuyorlar ses eden yok arkadaş…………

İbrahim coşar

İnek diye arzederler danayi
Gırtlak derdi, gelişmemiş sanayi
Halkımızı hepten cahil, enayi
Sayıyorlar ses eden yok arkadaş……….Mikdat Bal
Esnaf olmuş hep yalancı sahtekâr
Fiyatlarsa etikette can yakar
Aval aval bu vatandaş hep bakar
Uyuyorlar ses eden yok arkadaş…… İbrahim coşar
Sanıyorduk kurtarıcı Uzan’dı
Yalanlarla trilyonları kazandı
Hükümette iddiayı kazandı
Soyuyorlar ses eden yok arkadaş……Mikdat Bal
Canı malı Allah’ıma emanet
Yapılanlar vatanıma ihanet
Siyasinin söylediği kehanet
Duyuyorlar ses eden yok arkadaş………… İbrahim coşar
Sülüklerden kurtulmamız bir düştü
Üstümüze hep keneler üşüştü
Koca çınar içine mikrop düştü
Oyuyorlar ses eden yok arkadaş…………Mikdat Bal
Vatandaşın omuzları pek çökkün
Bak ülkemin aydını da çok suskun
COŞARİ’yse sessiz kalana küskün
Boyuyorlar ses eden yok arkadaş…… İbrahim coşar
Der Mikdati uyaralım durmadan
Soyguncular üstümüze varmadan
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Ne yazık ki çoğu kafa yormadan
Kayıyorlar ses eden yok arkadaş…….Mikdat Bal
Mikdati’yle Coşari’yle konuşsa
Cahil olan ehil ile tanışsa
Zenginlerde fakirine yanaşsa
Cayıyorlar ses eden yok arkadaş
Mikdat Bal
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…………İbrahim coşar

Mikdat Bal İbrahim Coşar 16. MSN atışması
Kuralı, kaidesi, duygusu, imgesi yok
Her kalemin yazdığı şiir olur mu hocam?
Serbest mi hecemidir rumuzu, simgesi yok
Sarı çizmeli ağa şair olur mu hocam? ……………………..İ.Coşar
Nice kalemşorlar var sanal âlemde gezer
Nefsine amadedir, ne hislenir ne sezer
Dilde kemik yok söyler, kalem de yazarçizer
Bu işi bilmeyene kahır olur mu hocam? ………………….Mikdat Bal
Kimisi bir şey bilmez sadece duygu yazar
Kimisi bilse bile kasıtlı üslup bozar
Hangi şekilde baksan şiir kaybolur, tozar
Okuyana bir şiir zehir olur mu hocam? …………………İbrahim coşar
Şiir ne hakarettir ne de üslup bozmalı
Ne çekişmek, ne kavga, ne de küsüp kızmalı
Şair halkın dilidir, duyguyu da yazmalı
Aşk kapıyı çalınca tehir olur mu hocam? …………….Mikdat bal
Yürekte aşk olunca düzgün yazar kalemler
Sevgiler anlatılır, yaşanır tüm elemler
Bazen fırtına olur, bazen hafif meltemler
Yürek serinletince sihir olur mu hocam? ………………İbrahim coşar
Aşk gelip geçicidir kalpte sevgi olmalı
Aşk sona da ererse sevgi ile kalmalı
Aşırıya gitmeden orta bir yol bulmalı
Sevenlerin yüreği mühür olur mu hocam? ………Mikdat Bal
Şairlik bir marifet, bir beceri, bir hüner
Bilgisizce yazanın mumları çabuk söner
Ben şairim deme ha, usta tepene biner
Tevazu gösterenler mahir olur mu hocam? ……………İbrahim coşar
Beceri fıtrattandır verilen emek değil
Karşılıklı paslaşıp gol atıp yemek değil
Alçak gönüllü olmak ustalık demek değil
Ustalık dizelerde zahir olur mu hocam? …………….Mikdat Bal
Siz bu yorumlara da kafa taktınız hocam
Asılsız methiyeden sizde bıktınız hocam
Dik yazan kalemiyle tabu yıktınız hocam
Akıp giden şiirler nehir olur mu hocam? …………….…İbrahim coşar
Haksızca methiyeler dokunuyor asaba
Heceyi kafiyeyi katmıyorlar hesaba
Bunlardan asla olmaz ne köy ne de kasaba
Kervan geçmez, kuş konmaz şehir olur mu hocam? …..Mikdat bal
Coşari der kalemin asla susmasın usta
Daha çok söylenecek sözler var bu hususta
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Böyle şiir gördükçe ustalar olur hasta
Şair olmakla kalem tahir olur mu hocam? ……….İbrahim coşar
Der Mikdatî her gece gaf dağını aşarım
Kalemin sussa bile şiirlerde yaşarım
Bizi tanımayanın edasına şaşarım
Anka kuşu devlere mehir olur mu hocam? ………Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 17. MSN atışması (Ramazan)
Ulaştık çok şükür mübarek aya
Son Ramazan diye tutmak ne güzel
Ömür gelir geçer fani bu dünya
Bu ömre bereket katmak ne güzel............Mikdat bal
Oruca niyetle sahura kalkıp
Gün boyu Tanrı’ya ibadet edip
Akşama dostlara iftara gidip
Huşuyla geceye yatmak ne güzel …….İbrahim coşar
Şahlandı duygular gönüller coştu
İmanlar depreşti kalplere düştü
Şeytanlar bağlandı nefisler şaştı
Gafleti bir yana atmak ne güzel..........Mikdat bal
İnsanlığa giden yoldu ramazan
İbadetle değeri buldu ramazan
Dayanışma ayı oldu ramazan
Yoksullara yardım etmek ne güzel…………İbrahim coşar
Akıl baliğ olan mü’minler reşit
İftar sofrasında açlıkta eşit
Hele heyecanla ezanı işit
Bu ülvi duyguyu tatmak ne güzel.......Mikdat Bal
İnsanlar nefsine hâkim bu ayda
Ayrı bir tad olur yemekte çayda
Ustam faydasını bir bir sen say da
İnkar edenlere çatmak ne güzel……………..İbrahim coşar
Azıtmaya bakar kendi huyunca
Peşinden koşturur sene boyunca
İlahi fermanı bilip duyunca
Nefsi köle alıp satmak ne güzel.........Mikdat Bal
İnançlı inançsız diye ayıran
Bu bizden biridir diye kayıran
Hep kendisi için mide doyuran
Bencili dışarda tutmak ne güzel………..İbrahim coşar
Ramazanın nuru gönülde ziya
Ramazan’a asla sokulmaz riya
Münafıkta olmaz uhrevi rüya
Her zaman Hak yolu gütmek ne güzel.........Mikdat Bal
Nedense bu ayda herkes Allaha
Bir başka sığınır, sanki bu ayda
Kötü yola düşmüş kalmış dünyada
Bunları doğruya itmek ne güzel………İbrahim coşar
Mikdatî mutluluk bulduk bu ayda
İmanla sevgiyle dolduk bu ayda
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Tek yürek tek gönül olduk bu ayda
Topluca mescide gitmek ne güzel.........Mikdat Bal
Coşari’ diyor ki hayırlı olsun
Bu ayda gönüller sevgiler dolsun
Usta kaleminle bize hep yolsun
Doğru bir yürekle bitmek ne güzel………İbrahim coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 18. MSN atışması
Nefsine sahipsiz, olmuş insanlar
Haramın peşinde koşar dururlar
Ekmeği bu yolda bulmuş insanlar
Şeytana uyarlar coşar dururlar…………İbrahim Coşar
İnsanlar değil ki aynı kararda
Bilmiyor zavallı çalan zararda
Vicdan kısa devre insaf firarda
Menfaat uğruna taşar dururlar………Mikdat Bal
Kolay kazanılmış paraya heves
Cazip geliyor bu insanlara, pes
Bunu yasaklamış bak ilahi ses
İkaza uymazlar şaşar dururlar……..İbrahim Coşar
Nesiller yozlaştı kalmadı haya
Kafalar betondur gönüller kaya
İnsanlıkta kaldık hepimiz yaya
Yol yokuş gidilmez şişer dururlar……..Mikdat Bal
Genç kızlar düşmüşler şöhret peşine
Bilmişler karışır her bir işine
Bataklığa düşmüş baksana yine
Berbat bir hayatı yaşar dururlar………….İbrahim coşar
Yüzde yüz halkımız medya’ya kızgın
Kimse memnun değil insanlık bezgin
Asi evlatlardan anneler üzgün
Yaralı sinemi deşer dururlar……..Mikdat Bal
Bana inan usta için sızılar
Saçma sapan olmuş bütün diziler
Çoluk çocuk hepsi bunları izler
Ahlak denen şeyi aşar dururlar………İbrahim Coşar
Boş kafalar neyi görse kaparlar
Ahlaktan, imandan, dinden koparlar
Dul maaşı için plan yaparlar
Evliyken hanımı boşar dururlar…….Mikdat Bal,
Devletin malına el uzatmayı
Haramın koynuna girip yatmayı
Her fırsat bulunca adam satmayı
Gün be gün öğrenir, pişer dururlar…..İbrahim Coşar
Bilmeden vatanı ucuza sattık
Özden vaz geçince zilleti tattık
Biz böyle değildik çamura battık
İçine düşenler eşer dururlar………Mikdat Bal
Coşari ne dese yola gelmezler
Doğruyu yanlışı asla bilmezler
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Bunlar vatan için bile ölmezler
Ayakta duramaz düşer dururlar……..İbrahim Coşar
Der Mikdatî millet canından bıktı
Medya denen meret bizleri yıktı
Ebulehep gibi alimler çıktı
Yollara dikeni döşer dururlar……Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 19. MSN atışması
Özledim diyorsun haberim yok ki
Arkadaş ben gaybı bilen değilim
Sana diyeceğim o kadar çok ki
Dertliyim bu ara gülen değilim......Mikdat Bal
Bilmem ki yarensiz nasıl olursun
Koskoca dünyada yalnız kalırsın
Dertler paylaştıkça huzur bulursun
Yazılan kaderi silen değilim……………İbrahim Coşar
Sevdaya tutuldum düştüm dillere
Feryadım karıştı esen yellere
Kendimi bıraktım, attım çöllere
Ferhat gibi dağı delen değilim.......Mikdat Bal
Sevgisiz yürekler almıyor nefes
Sevmek bir başka da sevilmek enfes
Kulağımda çınlar o nadide ses
Şarkılı türkülü şölen değilim……….İbrahim Coşar
Bir vefasız sevdim terketti beni
Başımda belâlar hep yeni yeni
Ağlatmak istemem derdimle seni
Ben senin dostunum çilen değilim.......Mikdat Bal
Terk edilmek zordur, sabır gerekir
Kullar sıkıştıkça Hızır gerekir
Bağırmak içinse cazgır gerekir
Dostunu dertlere salan değilim …..İbrahim Coşar
Bazen uzak durmak olur gerekli
Hoş görülü olur sevda yürekli
Mazide sevilen sever sürekli
Dostun ayağını çelen değilim......Mikdat Bal
Sen anlat derdini dinlerim her gün
Ben de senin gibi inlerim her gün
Sabırla felaket önlerim her gün
Dostunu sonradan bulan değilim………İbrahim Coşar
Nice dostum vardır yüreğim tektir
Sevgim sonsuz benim saygım da pektir
Dost dedimmi artık sonsuza dektir
Kimseyi kolayca salan değilim.......Mikdat Bal
Belki de ortamı boşa gereriz
Ne varsa hepsini öne sereriz
Biz Türk'üz dostluğa önem veririz
Dostuna riyakar olan değilim………..İbrahim Coşar
Mikdatî bir sal’a biner dururum
Bazen yanar, bazen söner dururum
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Seherlere kadar döner dururum
Boş yere uykumu bölen değilim........Mikdat Bal
Coşarî bu hayat kısadır kısa
Çekilmiyor inan dostluk olmasa
Dostu olmayanlar çekiyor tasa
Sevgisiz yüreğe gelen değilim……İbrahim Coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 2. MSN Atışması
Her şehirde kuruldu Rus pazarı
Ne alırlar ne satarlar belli mi?
Getirdiği her şey eşya mezarı
Ne alırlar, ne satarlar belli mi.........Mikdat Bal
Doksanlarda açıldı sarp kapısı
Bozuldu hep tüm aile yapısı
Yıllar boyu çekilecek sancısı
Ne aldığı,ne sattığı bellidir...............İbrahim COŞAR
Yok mu bunun bir çaresi sorarım
Bu soruma durup cevap ararım
Söylemezsem ben ne işe yararım
Ne alırlar ne satarlar belli mi........Mikdat Bal
Mal gösterip,sanırım et satarlar
Bilinmez ki kimle nasıl yatarlar
Sattığını kendileri atarlar
Ne aldığı ne sattığı bellidir..............İbrahim COŞAR
Dedeleri geldi sürdük buradan
Bize yardım eylemişti Yaratan
Kızlarını gönderdiler oradan
Ne alırlar ne satarlar belli mi......Mikdat Bal
Önceleri sokaklarda kaldılar
Pazar kurup ortalığa saldılar
Neneleri tarihte de vardılar
Ne aldığı,ne sattığı bellidir..........İbrahim Coşar
Yok mu buna dur deyecek bir amir
O veya bu niteliksiz bir zamir
Bunun sonu ya yıkım ya da tamir
Ne alırlar ne satarlar belli mi......Mikdat Bal
Satarken de vermezler ki fatura
Esnaf bakmaz oldu artık hatıra
Bıçak onda,biz kaldık kör satıra
Ne aldığı ne sattığı bellidir…….İbrahim Coşar
Karadeniz namusunu korurdu
Bıraksalar üzerine yürürdü
Buna meydan verenler de görürdü
Ne alırlar ne satarlar belli mi......Mikdat Bal
Fahişelik olmuş burada sektör
Ne müdürü engel olur ne doktor
Sanırım ki derde çare de yoktur
Ne aldığı,ne sattığı bellidir............İbrahim COŞAR
Yıkılıyor nice mutlu yuvalar
Ah ne olur şunları bir kovalar
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Boşanmaktır yüzde elli davalar
Ne alırlar ne satarlar belli mi......Mikdat Bal
Kovulmakla gitmiyor ki nataşa
Atıyorlar kendisini ataşa
Devir döndü,şimdi kızlar sataşa
Ne aldığı,ne sattığı bellidir............İbrahim COŞAR
Kovmak değil gitmemektir tek care
Un yok ise değirmende yok fare
Bunu kimse düşündü mü bir kere
Ne alırlar ne satarlar belli mi......Mikdat Bal
Ruslar Türk’e ekmek kapısı olmuş,
Uçkur için herkes ahlakı bozmuş
Mikdatî ne demiş,Coşar ne yazmış
Ne aldığı,ne sattığı bellidir.......İbrahim COŞAR
Mikdatî’yim sordum sormaz olaydım
Hallederdim buna cevap bulaydım
Gurbet acı biraz daha kalaydım
Ne alırlar ne satarlar belli mi......Mikdat Bal
Önce karadeniz,şimdi tüm yurtta
Suç elmada değil,içteki kurtta
COŞAR anlatır da,o gezer yatta
Ne aldığı,ne sattığı bellidir.......İbrahim Coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 20. MSN atışması
Dil bayramı diye bir şey kutlandı
Söz mü kaldı neyi kutluyor bunlar
Nice sözcük eski diye şutlandı
Yüz mü kaldı neyi kutluyor bunlar.........Mikdat Bal
Dilimize bizler sahip çıkmazsak
Yapılanı yeni diye yıkmazsak
Türkçemizden böyle çabuk bıkmazsak
Öz mü kaldı neyi kutluyor bunlar.......…İbrahim Coşar
Modern dedik dilimize çullandık
Hep yabancı terimleri kullandık
Çağdaş diye bir mechule yollandık
İz mi kaldı neyi kutluyor bunlar........Mikdat Bal
Okullarda öğrense de Türkçeyi
Argo ile doldurdular bahçeyi
Kimse bilmez oldu artık lehçeyi
Göz mü kaldı neyi kutluyor bunlar…İbrahim Coşar
Yabancı dil öğrenilir parayla
Verem olur insanlar bu yarayla
Baskı olur lehçelere sırayla
Laz mı kaldı neyi kutluyor bunlar..........Mikdat Bal
Türkçemize girmiş farsça arapça
Böyle gider sanıyorlar hesapça
Katlettiler Türkçemizi kasapça
Koz mu kaldı neyi kutluyor bunlar……..İbrahim coşar
Asil kana zehir zakkum zerkettik
Kıymetini kaybedince farkettik
Ataların yollarını terkettik
Düz mü kaldı neyi kutluyor bunlar........Mikdat Bal
Yazılanı okumak zor gözlüksüz
Şiirleri anlamak zor sözlüksüz
Her rampaya çıkılır mı düzlüksüz
Cüz mü kaldı neyi kutluyor bunlar………İbrahim coşar
Alaturka ne var ise salarız
Nasıl olur gafletlere dalarız
Hep yabancı parçaları çalarız
Poz mu kaldı neyi kutluyor bunlar..........Mikdat Bal
“Market” deriz aslen bu söz yabancı
Otelcinin adı eskiden hancı
Sözler anlaşılmaz, diller yalancı
Saz mı kaldı neyi kutluyor bunlar……İbrahim coşar
Ey Mikdatî dalma gene derine
Dikkat eyle dokunursun birine
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“Bye bye” deriz güle güle yerine
Haz mı kaldı neyi kutluyor bunlar...........Mikdat Bal
Coşari hiç susmaz konu dil ise
Ateşe aldırmaz sonu kül ise
Durmadan gidecek ona yol ise
Yaz mı kaldı neyi kutluyor bunlar…..İbrahim coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 21. MSN atışması
Eğitim, öğretim içler acısı
Yozlaşıp duruyor yazık değil mi?
Dünya cadırtıyor barut fıçısı
Zalimler vuruyor yazık değil mi? ........Mikdat Bal
Sistemsiz kurulmuş Milli Eğitim
Yıllarca sahipsiz, kalmış bu yetim
Kimseyi suçlamak değil niyetim
Bozulmuş yürüyor yazık değil mi? ......İbrahim Coşar
Sahip çıkamadık lisana, dile
Özen göstermedik özendik ele
Kültür alanında olduk bir köle
Kanımız kuruyor yazık değil mi? ........Mikdat Bal
Ezbere dayanmış eğitim işi
Daracık bilgiyle yetişir kişi
Cahillikten doğar oysa anarşi
Sistemi koruyor yazık değimli? …….İbrahim Coşar
Diziler, seriler çanak tutuyor
Herkes işkembeden bir şey atıyor
Argoya rağbet var millet yutuyor
Arifler görüyor yazık değil mi? ........Mikdat Bal
Araştırın denir işine gelmez
Belirli derslerden yüzleri gülmez
Liseyi bitirmiş coğrafya bilmez
Tarihi soruyor yazık değil mi? ......İbrahim Coşar
Aslını unutan sınıfta kalır
Kendinde olmayan ellerden alır
Dilini kaybeden bir hayvan olur
Nicesi ürüyor yazık değil mi? .........Mikdat Bal
Dört yıl liselerde okur çocuklar
Bozuk müfredat ta kalır çocuklar
Dershaneye muhtaç olur çocuklar
Cevabı arıyor yazık değil mi? .....İbrahim coşar
Yabancı sözcükler günün modası
Bu kadar rezalet kimin hatası
Değişti bilimin yönü rotası
Zevale eriyor yazık değil mi? ........Mikdat Bal
Okul eğitimde sanki amatör
Dershaneler olmuş önemli faktör
Halkı soymak için oluşmuş sektör
Kanına giriyor yazık değil mi? ......İbrahim coşar
Mikdatî eğitim yerli olmalı
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Bilim adamları önlem almalı
Müfredat her dalda Türkçe kalmalı
Kim kafa yoruyor yazık değil mi? ........Mikdat Bal
Bilgi öğrencinin alacağıdır
Eğitim ülkenin geleceğidir
Çareyse âlimin bileceğidir
Coşari görüyor yazık değil mi? ....İbrahim Coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 22. MSN atışması (Kadir gecesi)
Bin aydan hayırlı mübarek gece
Kadir gecesine vardık çok şükür
Yine de kavuştuk mutluluk yüce
Bu kutlu geceyi gördük çok şükür........Mikdat Bal
Günlerce orucuz, gönüller ferah
Manevi olarak ediyor ıslah
Yeni güne başlar insan her sabah
Mübarek geceye vardık çok şükür……..İbrahim Coşar
Yeryüzüne iner bütün melekler
Gök yüzüne kalkar kollar, bilekler
Bu gece makbuldür nice dilekler
Hakkın divanına durduk çok şükür.........Mikdat Bal
Bir medet bekliyor bizim çehremiz
Hak’ka yalvarıyor bütün çevremiz
Bedenler yıkanmış, gönüller temiz
Muhammedî güller derdik çok şükür…….İbrahim Coşar
Şehr-i ramazana veda söyledik
Ya nasip bir daha deyip ağladık
Bütün günahlara tövbe eyledik
Bağışlanmamızı sorduk çok şükür.........Mikdat Bal
Hatamız büyük de olsa fark etmez
Yapılan ibadet boş yere gitmez
Allah’ın lütfu çok verdikçe bitmez
Her şeyi hayıra yorduk çok şükür………İbrahim Coşar
Açlıkta eşitti ünsüz ünlümüz
İmanla nur ile doldu gönlümüz
Teravihde yere değdi alnımız
Başımızı yere sürdük çok şükür.........Mikdat Bal
Gaflete düşüp de yaşanan anlar
Helalden yemeyip haram alanlar
Tövbekâr olalım bu gece canlar
Helal sofrasını kurduk çok şükür………İbrahim Coşar
Ramazan ayında hayır işledik
En büyük düşmanı böyle tuşladık
Yerden yere serdik hepten taşladık
Nefis şeytanını vurduk çok şükür.........Mikdat Bal
Mukabelelerde Kur’an okuduk
Ayetleri tümden kalbe dokuduk
İlahiler ile her gün şakıdık
Günlerce hatimler sürdük çok şükür…..İbrahim Coşar
Yediden yetmişe sarıldık dine
Son verdik bu ayda nefrete kine
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Ne güzel duygular kazandık yine
Günah defterini dürdük çok şükür.........Mikdat Bal
Kalbinde kötülük varsa hemen sil
Hep tatlı söylesin şimdi dönen dil
Kadir gecesinin kıymetini bil
Sevgiyle yüreği sardık çok şükür…….İbrahim Coşar
Der Mikdatî zikir, tekbir getirdik
Şeytan fitne verdi kovduk yitirdik
Gönlümüzden onu sildik bitirdik
Şeytanın belini kırdık çok şükür.........Mikdat Bal
Coşarî bu gece Rab’ba varalım
Akşamdan sabaha secde duralım
Varıp namaz ile beden yoralım
Bu günden yarına kardık çok şükür…..İbrahim Coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 23. MSN atışması
Ne oldu nanköre, ne oldu şimdi?
Dün bizim kapıda çanak yalardı!
Kemik mi, yalak mı ne buldu şimdi?
Dün bizde havlardı, ele dalardı............. Ozan Mikdatî
Yeni sahip bulmuş bak kendisine
Şimdi diş gösterir efendisine
Doları doldurmuş hazinesine
Dün biz ne der isek onu çalardı ….......Ozan Coşarî
Dönüp ABD’ye sırtını yaslar
Bilmezki bu cahil kaya’ya toslar
Şimdi kalkıp bize efelik taslar
Türk’ü duyduğunda benzi solardı.........Ozan Mikdatî
Bilmez ki atası bizle beraber
Cephede savaştı bundan bihaber
Elinde keleşle başında fiber
Saddam’ın şerrinden korkar yılardı…...Ozan Coşarî
Dalmış hayallere akıl yok serde
Şimdilik menfaat arıyor şerde
Saddamın adının geçtiği yerde
Saçını başını durup yolardı..................Ozan Mikdatî
Akıllı sanmışlar demişler mister
PKK yı bize kullanmak ister
Adamsan şu gerçek yüzünü göster
Pişmiş kelle gibi durup gülerdi….........Ozan Coşarî
Yetmiş milyon Türk’ün canını sıkar
İki havlar, iki etrafa bakar
Yerel elbiseyle meydana çıkar
Eskiden taktığı ince fulardı.................Ozan Mikdatî
Sınırları geçen on bin peşmerge
Saddam baskısıyla sığındı bize
Barzani denilen o şerefsize
Biz mendil verdik de yaşı silerdi...…..Ozan Coşarî
Sardık etrafını dönmeyiz geri
Dersini almalı gafil serseri
Aklına vurdukça Türk’ün askeri
Gönlüne, kalbine korku dolardı..........Ozan Mikdatî
Şimdi coni dayı himayesinde
Dağlar bizim diyor it sayesinde
İhanet yatıyor hikâyesinde
Bin çeşit kıbleye namaz kılardı…......Ozan Coşarî
Sözlerimiz küpe olsun arife
Kalleşlik yakışır alçak herife
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mahal kalmamıştır başka tarife
O bizden sürekli medet dilerdi...........Ozan Mikdatî
Şerefsiz geçmişi hemen yutuyor
Koskoca devlete kafa tutuyor
Iraklı kurtlarda vatan satıyor
Birkaç garibana korku salardı…......Ozan Coşari
Der Mikdatî hain her an haindir
Türk gariban değil o bir şahindir
Artık şimdi ferman padişahındır
Rüyasına girsek donun sulardı..........Ozan Mikdatî
Boş yere akıyor damarda kanlar
Kolay kolay çıkmaz bunlarda canlar
Coşari ne desen değişmez bunlar
Şimdi papyon takmış önce yulardı…....Ozan Coşarî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 24. MSN atışması
Gel biraz atışalım bu sabah zinde misin?
Evde mi kafede mi söyle kendinde misin?
Kaçmakda mahir misin bir sıfır önde misin?
Söyle be arkadaşım dünya nasıl dönüyor............Ozan mikdatî
Memleket meselesi egzersiz yapar zihni
Soğanı kıymasıyla şahane olur yahni
Etrafımda olanlar moral bozuyor yani
Bu insanlar kendini acaba ne sanıyor….............Ozan Coşarî
Hiç aklına vurmaz mı turşuların acısı
Biber, sirke, sarımsak bulunmaz mı üçüsü
Dünya alt üst oluyor oldu barut fıçısı
Söyle be arkadaşım memleket mi yanıyor.........Ozan Mikdatî
Adaletsiz bir gelir sarmış bütün vatanı
Yoksul kalsa da halkım vatana feda canı
Şöyle etrafa baktım soğuk tutmuş her yanı
Garip sokakta kalmış her bir yanı donuyor……..Ozan coşari
Yaşın almış başını gönlün döndü bahara
Mecnun oldun bu yaşta nene gerek Sahara
Dünyaya bakışların artık döndü cihara
Söyle be arkadaşım ferlerin mi sönüyor? ..........Ozan mikdatî
İkinci baharda aşk yaşa da al tadını
Unutursun mazide kalanların adını
Öyle bir coşku ki bu duymazlar feryadını
Bu yorgun yüreğimiz bala parmak banıyor…..Ozan coşari
Azrail dolaşıyor uğraşıyor celbine
Kimse karşı duramaz, o meleğin selbine
Korkarım tekleyecek mukayyet ol kalbine
Söyle be arkadaşım, yüreğin mi sınıyor............Ozan Mikdatî
Kalbin yorulduğunu yaşayanlar pek bilmez
Dost kazanmış insanlar yüreklerde hiç ölmez
Azrail denen melek vaktin dolmadan gelmez
Yüreğim dostlarıma sevgisini sunuyor………………..Ozan coşari
Kalbini yormak için sakın etme acele
Azrail korkusuyla arasıra gecele
Ancak aniden gelir hazır mısın ecele
Söyle be arkadaşım, dalına mı konuyor? .........Ozan Mikdatî
Ukala olmuş çocuk büyük sözü dinlemez
Doğru yolu göstersen söyleneni anlamaz
Ölüm aklına gelmez yanlışını sonlamaz
Söyle be ustam söyle kim kimleri tanıyor……..Ozan coşari
Teneşir paklamaz mı kırktan sonra azanı?
Emin misin yarından ödedin mi cezanı?
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Yola getiremezsin ne kızı ne kızanı
Söyle be arkadaşım, yüreğin mi kanıyor................Ozan Mikdatî
Yürek niyet etmişse sevgileri ekmeye
Bazı cezalar vardır razısındır çekmeye
Bazıları kıskanır başlar onu kek meye
Yine her pişmanlık da saçın başın yonuyor……….Ozan Coşari
Der Mikdatî ben sordum bana cevap vermedin
Başka havadan çaldın konulara girmedin
Farkındayım arkadaş muradına ermedin
Söyle be arkadaşım, bizleri kim anıyor? ................Ozan Mikdatî
Biz şairler her zaman doğruları söyleriz
Kötüyü kovalarız iyileri eyleriz
Dünya böyle dönüyor değişmiyor neyleriz
Coşari kalemiyle kötüleri kınıyor…………………..Ozan Coşarî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 25. MSN atışması
Başımız dönüyor bu hızda bizim
Derme çatma oldu payımız gardaş
Şu dede, şu nine, bu kızda bizim
Zilli Fatma oldu bayımız gardaş...........Ozan Mikdatî
Huzurumuz kaçtı, yüzümüz gülmez
Hiç kimse çekilen dertleri bilmez
Çile çekme ile bedenler ölmez
Bardakta soğudu çayımız gardaş……..Ozan Coşarî
Ne müslüman kaldık ne Türk yaşadık
Tükettik ne varsa dıştan taşıdık
Batıya indeksli evler döşedik
Değişti davranış huyumuz gardaş.........Ozan Mikdatî
Türklük unutuldu batı özenti
İthal mallar sardı bak bütün kenti
Sonradan başlıyor ruhta ezinti
Paris’i solladı köyümüz gardaş… Ozan Coşarî
Üçyüz altmış dört gün tuttuk orucu
Kendi ülkemizde olduk yarıcı
Ne bir çoban kaldı ne de arıcı
Balı talan etti ayımız gardaş.........Ozan Mikdatî
Köylü bu ülkenin üvey evladı
Cahile yabana çıkıyor adı
İnan ki kalmadı yaşamın tadı
Anasını geçer tayımız gardaş………… Ozan Coşarî
Çağlar atlanırken sekmekteyiz biz
Eloğluna boyun bükmekteyiz biz
Her şeyi sineye çekmekteyiz biz
Gerilmiyor artık yayımız gardaş.........Ozan Mikdatî.
Oysa bilmiyorlar bizdeki gücü
Seçtiğimiz bile bize der öcü
Adam gibi biri olacak öncü
Yok ki şu dünyada dayımız gardaş….. Ozan Coşarî
Der Mikdatî eğer uyur gezersek
Güçlüyü savunup halkı ezersek
Ecdadı horlayıp şayet üzersek
Bizi mahküm eder oyumuz gardaş......... Ozan Mikdatî
Coşari der dostu koluna taksan
Baskılara rağmen meydana çıksan
Gönüller fethedip sevgiler eksen
Asla kötü değil soyumuz gardaş….. Ozan Coşarî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 28. MSN atışması
Bu güzel vatanın şairi isek
Bizim de diyecek sözümüz olsun
Hece sanatının ahiri isek
İstikbalde parlak mazimiz olsun..........Ozan Mikdati
Elbette şairiz şiir yazarız
Elbette heceyle resim çizeriz
Kelimeler ile cümle dizeriz
Yazdıkça bizimde izimiz olsun….İbrahim COŞAR
Bazen mizah edip güldürmeliyiz
Bazen izah edip bildirmeliyiz
Yabancı ne varsa sildirmeliyiz
Kendi görüşümüz özümüz olsun..........Ozan Mikdati
Öz Türkçe olmalı söylenen sözler
Özenti sözlerden utansın yüzler
Kendi kültürünü görsün de gözler
Sanatta bizim de bezimiz olsun……İbrahim COŞAR
Levhalar yabancı pes bu kadarı
Gençler şimdi moda almış gitarı
El atmazsak sokak dolar soytarı
Bizim de çalacak sazımız olsun..........Ozan Mikdati
Açılsak da kendi kültürümüzle
Kendi şarkımızla düğünümüzle
Dün ile barışık bu günümüzle
Gururla bakacak yüzümüz olsun…..İbrahim COŞAR
Bunların içinden çıktığımızda
Sazları duvara taktığımızda
Ardımıza dönüp baktığımızda
İftihar duyacak pozumuz olsun..........Ozan Mikdati
Şair terbiyeyi alınca usta
Kalem karşısında duruyor susta
Hakça dağıtılsın her yerde pasta
Yürekte sönmeyen közümüz olsun…..İbrahim COŞAR
Der Mikdati artık küçüldü evren
Dur durak bilmez ki yürüyor kervan
Temenniler güzel, değişti devran
Gerçeklere bakan gözümüz olsun..........Ozan Mikdati
Düşmanlar beklerken köşede ciğer
Yetmiş çeşit millet verecek değer
Coşari doğruyu söylersek eğer
Dürüstlük en büyük kozumuz olsun….İbrahim COŞAR
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ibrahim Coşar 29. Msn atışması
Bazı kalem erbabı kalemi kusturuyor
Düştüğü yerden neyi bulursa onu atar
Taaccübe sevkeder zanneder susturuyor
Eşinir, debelenir gittikçe dibe batar...............Ozan Mikdati
Öyle çatlak seslerle susar mı ki bu kalem
Yeter ki edep ile yapılsın bütün söylem
Tutulur yeri yoksa havada kalır eylem
Şaşırmış zavallılar koca kayaya çatar….......İbrahim COŞAR
Doğrudur lakin dostum bazısında yok ciğer
Şımarır hava atar cevap vermezsen eğer
Çamura taş atarsan sıçrar üstüne değer
Manda’ya oha deme bilirsin nerde yatar...............Ozan Mikdati
Şair oldum diyor da edepden haberi yok
Dostlarının yanında beş kuruş değeri yok
Aslında hiçbirinin bu mecliste yeri yok
İşi gücü kargaşa pişmiş aşa su katar……..İbrahim COŞAR
Şiirle meşgaleye edebiyat deniyor
Hal böyleyken şaşarım neden nane yeniyor?
Anlamıyor zavallı uçuyorken iniyor
Yükseklere çıktıkça küçülür sinek kadar..............Ozan Mikdati
Kalmamış ki kimsede büyüğe karşı saygı
Terbiye tükendikçe artıyor bizde kaygı
Ne söylesen faydasız her telden çalar çalgı
O kuş kadar aklıyla bizlere tere satar…………..İbrahim COŞAR
Bazı kalemler hamdır öyle kolayca ermez
Heceyi becerir de ancak önünü görmez
İleri gider lakin bu gidiş uzun sürmez
Osmanlı tokadını sonra ustadan tadar..............Ozan Mikdati
Ne kadar kolay gelir dostu bir anda silmek
Bildikleri tek bir şey bilmediklerini bilmek
Sonradan çözülüyor her biri ilmek ilmek
Bilmezler ki cehalet hepsini birden yutar……….İbrahim COŞAR
Der Mikdati atarken taş yerini bulmalı
Hoş bir seda olarak belleklerde kalmalı
Bu dergahta ilkemiz edep yahu olmalı
Ham sofu bile pişer yeterki iyi kotar..............Ozan Mikdati
Güneşin karşısında buzlar çabucak erir
Sevgiyle söylenen söz meyvesini çok verir
Coşari sözleriyle doğru yolu gösterir
Özür bilen yüreği kendisiyle bir tutar…………İbrahim COŞAR
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 3. MSN atışması
Hayretler içinde çevreme baktım
Dehşet, vahşet, çattık, ne oldu bize?
İnsanlar kaygısız, kafayı taktım
Tökezleyip yattık ne oldu bize? ........Mikdat Bal
Nüfus patlayınca sorumsuz olduk,
Dehşeti vahşeti kucakta bulduk
Bir lokma ekmeğe koştuk yorulduk
Tökezledik bize bir şeyler oldu.......İbrahim COŞAR
İnsanlar bir lider, bir yol tutardı
Eskiler yalandan temel atardı
Olanı korurdu ne de satardı
Ne bulduysak sattık ne oldu bize...........Mikdat Bal
Artık temele de kimse kanmıyor
Sözler tutulmazsa insan tınmıyor
Düzeleceğini kimse sanmıyor
Miras yedik bize bir şeyler oldu........İbrahim COŞAR
O onu paylıyor, bu ona fırça
Üretim yok ancak hazırdan harca
Yanlız faiz için, boğulduk borca
Boğaza dek battık ne oldu bize...........Mikdat Bal
Herkes yapmak için çıkar ortaya
Denizde balık yok,gelmez oltaya
Balık olmayınca başlar fırçaya
Deniz suçlu, bize bir şeyler oldu..İbrahim COŞAR
Müslümanlık ayıp, gülünür şimdi
Her yerde bir rahip bulunur şimdi
Etrafta çanları çalınır şimdi
İçimize kattık ne oldu bize...........Mikdat Bal
Eğitim olmazsa iman zayıflar
Papazda çok yüksek olur keyifler
Hakiki Müslüman tabi hayıflar
İman bitti bize bir şeyler oldu.....İbrahim COŞAR
Müslümanım diyor camiye girmez
Karun kadar zengin zekatı vermez
Zalimler zulmeder, zulümü görmez
Ne acılar tattık ne oldu bize...............Mikdat Bal
Hoca dediklerim haramı yerse
Ateist olanlar dine söverse
Başa gelmek için dindarım derse
Değiştikçe bize bir şeyler oldu....İbrahim COŞAR
Hocalardan da var haram yiyeni
Çok gördüm etrafta zillet giyeni
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Dokuz köyden kovduk doğru diyeni
Yalancıyı tuttuk ne oldu bize..........Mikdat Bal
Yalanı siyaset gemisi yaptık
Helalın içine haramda kattık
Hileyi savunduk,doğruyu attık
Ortada kaldıkça bir şeyler oldu....İbrahim COŞAR
Mikdatî der bunu aklım almadı
El aman diyorum sabrım kalmadı
Bu millet bir türlü iflah olmadı
Her yalanı yuttuk ne oldu bize.....Mikdat Bal
Coşar feryadını her zaman yapar
Kimi dinler,kimi ters döner yatar
Düzen değişmezse bu gemi batar
Alkışa daldıkça bir şeyler oldu......İbrahim COŞAR
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ibrahim Coşar 30. Msn atışması
Değer ölcüleri görecelidir
Kel olan insanlar saçı sayıklar
Şahıslara göre derecelidir
Gurbette olanlar göçü sayıklar........Ozan Mikdati
Birbirine düşmüş durmuş kurumlar
Öyle çok da iyi değil durumlar
Gördüğü rüyayı hayra yorumlar
Kralım der durur tacı sayıklar………İbrahim Coşar
Gençlikte iş görmez yanlış yol tutar
Tembel tembel yatıp kadere çatar
Boş geçen ömrünü hesaba katar
Dermanı tükenen gücü sayıklar........Ozan Mikdati
Gençlik gençlik dedik güvendik durduk
Gün geldi gençliğe haksızca vurduk
Dört genci çağırıp milleti sorduk
Biri uyanıksa üçü sayıklar………İbrahim COŞAR
Yaş kemale ermiş bulmuş doksanı
Dönüp dolaştığı kendi ekseni
Namazdan bir sürü varken noksanı
Zekatı unutmuş hacı sayıklar............... Ozan Mikdati
Gençliğin dilinde müzik ve maç var
Beyinde internet ufuk dört duvar
Bu gaflet içinde yutar canavar
Pazar oynanacak maçı sayıklar……….İbrahim COŞAR
Nasip oldu yine bayram yaklaştı
İki komşu bu gün için bekleşti
İçi riya dolu saçlar aklaştı
Eller görsün diye koçu sayıklar.......Ozan Mikdati
Bir masa bir koltuk bulmuş devletten
Her türlü bağlantı yapılır netten
Sanki para çıkmış ona biletten
Koyunu beğenmez keçi sayıklar……… İbrahim COŞAR
Der Mikdati işte dostum Coşari
Kimisi mütedil kimi haşari
Anladın mı neden gelmez başarı
Yüzüne gülenler öçü sayıklar.............Ozan Mikdati
Coşarı, Mikdati Allah kuludur
Şair yürekleri sevgi doludur
Yolu doğruluktur hakkın yoludur
Kendini düşünmez açı düşünür…….İbrahim COŞAR
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 4. MSN Atışması
Evvvel gurbetçiden döviz gelirdi
Acep gurbetçiyi küstüren nedir
Şimdi aramızda küslük belirdi
Acep gurbetçiyi küstüren nedir..........İbrahim Coşar
Bir pasport verdiler saldılar bizi
Firenkler sahipsiz buldular bizi
Her izin gelişi yoldular bizi
Kabahat bizleri küstürenedir...........Mikdat Bal
Çocuk Avrupa da doğup büyüdü
Bilmem aldımı ki milli öğüdü
Kendi ülkesinden neden soğudu
Acep gurbetçiyi küstüren nedir.....İbrahim COŞAR
Ne öğretmen geldi ne de bir hoca
Neyi anlatayım derler koskoca
İkinci nesili ittiler suça
Kabahat alaka kestirenedir......Mikdat Bal
Eski militanlar hepsi kaçtılar
Gidip Avrupa da zehir saçtılar
Türkün düşmanına avuç açtılar
Acep gurbetçiyi küstüren nedir.....İbrahim COŞAR
Sayım oldu bizi saymadılar hiç
Vatana rüşvetsiz koymadılar hiç
Kaba davranıştan caymadılar hiç
Sözüm bize umut kestirenedir......Mikdat bal
Gitmek istenen yol derler Avrupa
Ancak gemi tekler yapar hep yalpa
Bizi isterler mi,sorarsak halka
Acep gurbetçiyi küstüren nedir....İbrahim COŞAR
Gökyüzü yağmadı bize parayı
Bire on sattılar bize merayı
Bellediler bize akla karayı
Sözüm hep bizleri kıstıranadır......Mikdat Bal
Avrupa birliği girersek eğer
Bize verirler mi acaba değer
Belki arkamızdan hepsi de söver
Acep gurbetçiyi küstüren nedir........ İbrahim COŞAR
Havadan kuş kapsak bizi almazlar
Bunlar bize düşman hiç dost olmazlar
Bizi üzmekten de geri kalmazlar
Dostlukları bayrak astıranadır……….Mikdat Bal
Duyarız orada örgütler faal
Türkler aleyhine çalışma ne hal
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Alırlar mı diye bakıyoruz fal
Acep gurbetçiyi küstüren nedir.....İbrahim COŞAR
Baş köşeyi kaptı Türk düşmanları
Allahsız kitapsız danışmanları
Domuz eti yeyip var şişmanları
Kozlar şimdi Türkü susturanadır......Mikdat Bal
Evvel Türkiye’de hepsi zıttılar
Vurdu birbirini kan akıttılar
Gözler kararmıştı,vatan sattılar
Acep gurbetçiyi küstüren nedir....İbrahim COŞAR
Anavatanımız güzeldir diye
Yatırımlar yaptık özeldir diye
Ekonomi biraz düzeltir diye
Küslük bize zehir kusturanadır.....Mikdat Bal
Dinledim dostları umut azaldı
COŞAR’ın sözleri nerede kaldı
Avrupa rüyası görmek güzeldi
Acep gurbetçiyi küstüren nedir.....İbrahim COŞAR
Mikdatî’ sizi üzmek istemem
Ancak burda yetim gezmek istemem
Bunu vatanımdan sezmek istemem
Sevgim bize sevgi estirenedir…………….Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 5. MSN Atışması
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/89/www_antoloji_com_388989_898.MP3'>
Vatandan ayrılıp ayrı düşünce
Hep ağladım gülemedim, Coşarî
Hasret kazanına düştüm, pişince
Eridim de bilemedim Coşarî..........Mikdat Bal
Bir gün olsun gurbet ele çıkmadım
Vatanıma hasretlikte çekmedim
Dostum oldu yollarını bekledim
Ben gurbetçi olamadım Mikdatî….İbrahim Coşar
Genç yaşımda neler geçti başımdan
Ayrı düştüm ana baba, eşimden
Gözlerim sel oldu akan yaşımdan
Hep çağladı silemedim Coşarî..........Mikdat Bal
Çarşamba’da bende memur olmuşum
Evlenmişim mutlu yuva bulmuşum
Senin gibi dosta hasret kalmışım
Ne mal ne mülk alamadım Mikdatî....İbrahim COŞAR
Dertlerimiz çoktur çare bulunmaz
Balık suda yaşar ayrı kalınmaz
Malla mülkle asla mutlu olunmaz
Vatanımda ölemedim Coşarî......Mikdat Bal
Çoluk çocuk büyüdükçe zorlandım
İsteklerim olmayınca harlandım
Hak istedim, büyüklerce horlandım
Dert büyüdü gülemedim Mikdatî.......İbrahim Coşar
Ters bakarlar çünkü Türktür aslımız
Eşkıyadır gözlerinde uslumuz
Göre göre zayi oldu neslimiz
Bırakıp da gelemedim Coşarî......Mikdat Bal
Çok zor gelir el yanında çalışmak
Rızkım için onla bunla dalaşmak
Burda zordur patronlara yanaşmak
Bende taviz veremedim Mikdatî.......İbrahim Coşar
Bura garip bir yabancı diyardır
Ayrı düşmek cehenneme ayardır
Gurbetçiler nerde olsa seyyardır
Bir yere kök salamadım Coşarî..........Mikdat Bal
Şükür hasret kalmadık biz vatana
Saygı duyduk,hürmet ettik atana
Memleketi beş kuruşa satana
Gönlümde yer veremedim Mikdatî.........İbrahim Coşar
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Mecbur kaldık zor işlerde çalıştık
Zamanla biz her eleme alıştık
Çelik gibi olduk artık geliştik
Başka çare buladım Coşarî.........Mikdat Bal
Lokma artık aslanların ağzında
Ne kışında hayır var ne yazında
Hiç birinin ayarı yok sazında
Akort edip çalamadım Mikdat’i İ.Coşar
Mikdatî’yim işte böyle çekeriz
Hep ağlarız yaşımızı dökeriz
Kader deriz boynumuzu bükeriz
Daha adam olamadım Coşarî......Mikdat Bal
Coşar’iyim dedim şiir yazayım
Kötülerin planını bozayım
Dost edinip, diyar diyar gezeyim
Çok dost buldum,doyamadım Mikdatî......İbrahim Coşar
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 6. MSN Atışması
Memleketin ahvaline haline
Biz bir kaç şey yazalım mı ne dersin?
Anlat dostum ne gelirse diline
Doğaçlama düzelim mi ne dersin? .......Milkdat Bal
Anlatacak çok şey var bu ahvalde
Memleketi yönetenler ihmalde
Acınacak durumlar var bu halde
Bir kaçını anlatalım derim ben.....İbrahim COŞAR
Hangi güçtür bizi ezip bastıran?
Bu millete yediğini kusturan!
Yıllar yılı nedir bizi susturan?
Gizemini çözelim mi ne dersin? .......Milkdat Bal
İktidarlık hırsı almış yürümüş
Kin ve nefret tüm gözleri bürümüş
İnsanların duyguları çürümüş
Yalancıya hep çatalım derim ben……İbrahim Coşar
Fukarayı tavuk gibi yolanın
Hoş görünüp iki yüzlü olanın
Koynumuzda beslenen her yılanın
Kafasını ezelim mi ne dersin? .......Milkdat Bal
Adaleti adaletçe vermeyen
Haksızlığı hiçbir zaman görmeyen
Hâkimlikten nasibini almayan
Zalimlere taş atalım derim ben İbrahim COŞAR
Bir çok insan şaştı yanlış oyladı
Atı alan Üsküdar’ı boyladı
Her adımda dönüp yalan söyledi
Bu gerçeği çizelim mi ne dersin? .......Milkdat Bal
Doğru bilip hiç yanlışa sapmayan
Helâlına asla haram katmayan
Can veripte vatanını satmayan
Kahramanı methedelim derim ben....... İbrahim COŞar
Her köşeyi yakalayan dayının
Torpili kaldırıp kesip payının
Balımızı talan eden ayının
Derisini yüzelim mi ne dersin? .......Milkdat Bal
Yıllar boyu söyleniyor yalanlar,
Göz önünde yapılıyor talanlar
Kırk canlıdır hiç ölmüyor yılanlar
Kırk canı da hep vuralım derim ben
Mikdatî der artık böyle sürmesin
Bu millete Allah zeval vermesin
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İbrahim COŞAR

Aramıza fitne fesat girmesin
Biz el ele verelim mi ne dersin? .......Milkdat Bal
COŞARİ der bu menfaat oldukça
Bu dayılar köşe başta durdukça
Zalim olan bu mazluma vurdukça
Hep el ele verelim biz derim ben………İbrahim COŞAR
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 7. MSN Atışması
Sahile varıp ta nefes aldın mı
Serin derin suya birden daldın mı
Sıcak kum üstünde sen hiç yandın mı
Sende çekermisin deniz hasreti………………….. İbrahim COŞAR
Ayrılıp geleli karadenizden
Böyle bir mutluluk uzaktır bizden
Çok hasretlik çektim hele bu yüzden
İçimi yakıyor deniz hasreti……………………………M.Bal
Azgın dalga olur Karadeniz’de
Herkes gibi bir gün yüzeriz bizde
Sıcacık kumları her zaman gözde
Gel de dostum bitsin deniz hasreti…. İbrahim COŞAR
Böyle bir hasrete dayanmaz yürek
Gerleceğim lakin sıhhat da gerek
İkimiz el ele denize girek
Dilerim son bulur deniz hasreti………Mikdat Bal
Çok da kısa olur bizim yazımız
Göze girer durur uçan tozumuz
Ancak inci gibi bizim kumumuz
Gel de dostum bitsin deniz hasreti….İbrahim COŞAR
Özlerim yurdumun tozunu bile
Yeter ki geleyim bitsin bu çile
Gideriz beraber denize göle
O zaman bitecek deniz hasreti………M.Bal
Karadeniz, kabardıkça kabarır
Deniz rengi girdaplar la kararır
Akıntıya düşen yüzler sararır
Gel de dostum bitsin deniz hasreti…………. İbrahim COŞAR
Bayrağa bakarak çırpınıp durur
Dalgalar yükselir karaya vurur
Ah bu deli gönlüm gurbette çürür
Acep bitecek mi deniz hasreti……..Mikdat Bal
COŞARÎ hep seni bekler de durur
Susuz ağaç olmaz ayakta kurur
Şu Samsun yazları bir başka olur
Gel de bitsin artık deniz hasreti……….. İbrahim COŞAR
Mikdatî gelirim bekle bu yazın
Yüce Allah eğer verirse izin
Sohbete geçeriz elinde sazın
Umarım bitecek deniz hasreti…………………Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 8. MSN Atışması
Hayalin gözümde tütüyor artık
Sanki oldun bize el arkadaşım
Sana gönül kapım her zaman açık
Gel gönül yerini al arkadaşım. ………..İ.Coşar
Az kaldı bu hasret bitiyor artık
Sabret, bundan emin ol arkadaşım
Bunca özlem, hasret yetiyor artık
Geliyorum bekle gül arkadaşım………M.Bal
Bilirim seni de yakıyor hasret
Olmuyor bir türlü kavuşmak kısmet
Seninle bütündür bendeki haslet
Şu zalim gurbeti del arkadaşım. …..İ.Coşar
Küller ateş almaz hasret yakar mı
Yandı benim çıram sakız kokar mı?
Dostlarım sılada yola bakar mı?
Şimdi bekler beni yol arkadaım……M.Bal
O güzel günleri anar yanarım
Kavuşma umudu, kanar yanarım.
Hasreti sabıra banar yanarım
Kokunu getirir yel arkadaşım …..İ.Coşar
Geliyorum artık bileti aldım
Az daha sabreyle geldim ha geldim
Uzun zaman oldu gurbette kaldım
Hasret sorsan bende bol arkadaşım….M.Bal
Hep öğüt, nasihat gelirdi dilden
Şimdi hep yalnızım, ne gelir elden
Dertleşir dururum, diktiğin güllen
Ver artık yüküme bel arkadaşım. …..İ.Coşar
Beşikten mezara eyle nasıhat
Sana saadetle dilerim sıhhat
Ömür baştan sona sürekli cihat
Viran gönüllere dol arkadaşım……Mikdat Bal
Coşari der her an arar gözlerim,
Gelmek istesem de gitmez dizlerim,
Sana hasrettendir sitem sözlerim,
Bekletme kendini, gel arkadaşım…….İ.Coşar
Mikdatî der dostum vuslat yakındır
Selam saygı hürmet bu da hakkındır
Kendine iyi bak dertten sakındır
Seni seviyorum bil arkadaşım…….M.Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Coşar 9. MSN Atışması
Meydana kurulmuş her türlü tuzak
Bu işin içinden çık da görelim
Ne kalemler var ki halkından uzak
Bu hegemonyayı yık da görelim….İ. Coşar
Kalemin hakkını vermek gerekir
Bunları anlayıp görmek gerekir
Teşhir edip yere sermek gerekir
Boş ver deyip boynun bük de görelim...M.Bal
Çalıyor çırpıyor geçinme bilmez,
Fakirle yaşayıp yoksulla gülmez
Çanağa alışmış sofraya gelmez
Kemiğin önünden çek de görelim.....İ.Coşar
Tam isabet ettin hırlaması bu
Tek çabası budur zorlaması bu
Satılmış kalemdir horlaması bu
İlmiğini biraz sık da görelim….M.Bal
Her şeyi saptırır yanlış yazarlar
Bunlar beşinci kol kuyu kazarlar
Biz ses etmedikçe onlar azarlar
Sen kendi işine bak da görelim……İ.Coşar
Vicdan yok bunlarda yok ki imanı
Değil nemelazım deme zamanı
Kalmadı milletin gücü dermanı
Vicdan gözlüğünü tak da görelim…..M.Bal
Fırsat bulsa yutar bütün deveyi
Saç sakal tıraşlı sanki güveyi
Zenginler özü de fakir üveyi
Kapkara tutumu akta görelim….İ.Coşar
Tabiat kuralı değişmez kanun
İktidar kimdeyse parsa da onun
AB mi Kabe mi neredir yönün?
Pusulanı göster okta görelim……M.Bal
Avrupa’da yaşar A.B.istemez
Komşuluk yapmıştır bunu da bilmez
Belki de çağdaşlık işine gelmez
Bu millet şaşırdı bak da görelim…..İ.Coşar
Olmayasın sakın yerdiklerinden
AB’yi çağdaşlık gördüklerinden
Sen de yaz aklının erdiklerinden
Biz de kalemini Hak’ta görelim…..M.Bal
COŞARİ der susmak zamanı değil
Bu küçük yangının dumanı değil
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Çaldığın halk sazı kemanı değil
Ses verip kargayı şokta görelim…..İ.Coşar
Mikdatî der artık yazıp çizelim
Bizi üzenleri biz de üzelim
Yılanın başını bulup ezelim
Yazmaktan çizmekten bık da görelim….M.Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mikdat BAL- İbrahim COŞAR’ın 32.nci atışmaları
Birçoğu sanal olmuş değişmiş dünyaları
Virüsler arasında kaybolup da yitiyor
Gerçekler alabora kalmamış hülyaları
Böyle bir hengamede umudumuz bitiyor................. Mikdadî
Adam rahat ekranın gerisinde eşkâlsiz
Ne aslını bilen var, ne de nesli tutuyor
Dünyadan haberi yok, sanki yurdu işgalsiz
Yüzüne bin kez tükür, şükür deyip yutuyor.................Coşarî
Kişiliği kalmamış dört duvar arasında
Ülke, ülke dolaşır gecenin yarısında
Kahraman kesiliyor klavye gerisinde
Afat-i lisan ile Ona buna çatıyor! .................Mikdatî
Sorarsan en doğru o, her şeyi iyi görür
Yalnızlığa liderdir, sanır ardından yürür
Dinlersen aklı büyük, herkese akıl verir
Ateşi olmasa da ocak sözle tütüyor.................Coşarî
Şaşırıp kalıyorsun mesaj gelir mezardan
Öyle bir haber yayar uydurduğu yazardan
Kimisi dost arıyor aşüfte bir pazardan
Tuşla irtibat kurup, ekran ile yatıyor! ................. Mikdadî
Hiç kimse alınmasın sözüm herkese değil
Bilginin karşısında aklıma derim eğil
Bilmediğini bilmez parmak ucunda siğil
Tuşlara dokunmakta garibime yetiyor.................Coşarî
Cinsiyeti belirsiz, cibilliyet’i bozuk
Virüsü insan sanıp vaktine etme yazık!
Böyle odundan çıkmaz ne kereste ne kazık
Bunların sayesine ne ocaklar batıyor! ................. Mikdadî
Kimi kadın avında kimi erkek peşinde
Gölgeyi aydınlatan ışık yok güneşinde
Sanıyor ki kendi aşk, kalpler mum ateşinde
Akıllım, tereciye gitmiş tere satıyor.................Coşarî
Der Mikdatî cahiller hocalık taslıyorlar
Din adına nefret, kin, düşmanlık besliyorlar
Yollarını şaşırıp bana da tosluyorlar
Beni tanır tanımaz başka çeşit ötüyor.................Mikdadî
Susuzluğu kurumuş, su kalmamış kanalda
Coşarî der ki usta bunlardan çok sanalda
Şeytan diyor ki bana, bunları toptan alda
Gayya kuyusuna at, der desteksiz atıyor.................Coşarî
Mikdatî
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Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Yavuz MSN 10. dertleşmesi
Mikdat Bal İbrahim Yavuz MSN 10. dertleşmesi

Vuslata erdim ancak duygularım karmaşık
Dedim kedi kendime bu yer eski yer değil
Cennet hayal ederken, ne bu diken, sarmaşık!
Büyüklerimiz dermiş; her musibet şer değil.......Ozan Mikdatî
Biz böyle biliyoruz bu kültürle yetiştik
Sözünü tutmayana namert derler er değil
Bir lokma ekmek için kor ateşlerde piştik
Her varlık sahibinin akıttığı ter değil……………….. İbrahim Yavuz
Şişirmiş göbeğini lakin haram gıdası
‘’Ben çalıştım kazandım” kibir dolu edâsı
O’na müzik geliyor miskinlerin nidası
Aklı fikri parada taşıdığı ser değil......................Ozan Mikdatî
Dünya bir gül bahçesi sırrına ermek gerek
Dikenine bakmayıp gülünü dermek gerek
Yaşayan her canlının hakkını vermek gerek
Aslında insanları mutlu etmek zor değil…….….…. İbrahim Yavuz
Şu dünya üzerinde yaşanır tüm elemler
Bir apartman düşünki başka başka alemler
Bir kısmını tasvire açiz kalır kalemler
Bu devirde zenginler miskinlere yâr değil..........Ozan Mikdatî
Rabbim rehber göndermiş yön bulmaya pusula
Biraz düşünsün diye akıl vermiş her kula
Yaşlıya, engelliye, garibana, yoksula
Hüsn-ü zan’la bakmalı kem göz ile hor değil……. İbrahim Yavuz
Marifet, adam kalmak fıtrat bozulmamalı
Günahsız doğmuş iken şakî yazılmamalı
Kaderle barışmalı azıp kızılmamalı
Sonsuz nimet içinde mu’min olan kör değil........Ozan Mikdatî
Ta ademden bu yana akan kanlara yazık
Yıkılan yuvalara çöken hanlara yazık
Anlamsız savaşlarda yiten canlara yazık
Barış içinde olsak dünya bize dar değil…………. İbrahim Yavuz
Tevazu gösterenler halk indinde yücedir
Böbürlenip kasılan du-cihanda cücedir
Etrafına bir bakın gör halimiz nicedir
Nefse köle olmuşuz kimse ondan hür değil.....Ozan Mikdatî
İmtihan için geldik dünya denen bu hana
Akıbetin rıhlettir hükmetsen de cihana
Sen nasıl bakıyorsan öyle görünür sana
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İyimser bakanlara dünya pembe, mor değil….. İbrahim Yavuz
Der Mikdatî söz var ki kulağa belki hoştur
İrşad yoksa uçunda yapılan işler boştur
Kıymetini bilmeli ömür denen bir kuştur
Allah’tan temennimiz sonuç ah-ü zâr değil.......Ozan Mikdatî
İbrahim’in yüreği yanarken için için
Dünya kan gölü olmuş hiç düşündük mü niçin
Sidk ile çalışırsak biz şu insanlık için
Vardığımız son durak cennet olur, kor değil…………. İbrahim Yavuz
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Yavuz MSN dertleşmesi 1.
İpi piçin elinde medyaya uyuyoruz
İzliyor insanımız gel de hayret eyleme
Akla hayale gelmez yalanlar duyuyoruz
Sızlıyor insanımız gel de hayret eyleme......Mikdat Bal
Rüşvet, yolsuzluk, terör, çile üstüne çile
Şom ağızlar açıldı neler geliyor dile
Mutlu günlerden geçtik mutlu bir anı bile
Özlüyor insanımız gel de hayret eyleme….. İbrahim yavuz
Medya star yetiştirir vitrinlerde Fatoşlar
Duygularla oynarlar godoş oğlu godoşlar
Bir tarafta zenginler öte yanda varoşlar
Yazlıyor insanımız gel de hayret eyleme.........Mikdat Bal
Siyaset yalan olmuş hep çamura yatarak
İşleri yürütüyor eldekini satarak
Yinede dertlerini hep içine atarak
Gizliyor insanımız gel de hayret eyleme….. İbrahim yavuz
Bazısı çıkar için kullanıyor dinini
Vatandaşlar sabredip, göstermiyor kinini
Bazen intikam alır talan edip binini
Yüzlüyor insanımız gel de hayret eyleme...........Mikdat Bal
Bak neler anlatıyor meçlisin yılanları
Deliye desen yutmaz söylenen yalanları
Sabırla ve vakurla bütün bu olanları
Gözlüyor insanımız gel de hayret eyleme….. İbrahim yavuz
Vatandaş sinirinden cayır cayır yanarak
Bağrına taş basıyor, deva olur sanarak
Teselliyi buluyor yalanlara kanarak
Hazlıyor insanımız gelde hayret eyleme.........Mikdat Bal
Hiç tat kalmadı artık ne aşı ne işinde
Birinden kurtulsa da bir diğeri peşinde
Ciğerini yakarak her bir dert ateşinde
Közlüyor insanımız gel de hayret eyleme….. İbrahim yavuz
Der Mikdatî zalimler zulüm edip, bezdirir
Halkından kopuk beyler vatandaşı ezdirir
Hiç lazım değil iken, köpek alıp gezdirir
Nazlıyor insanımız gelde hayret eyleme.........Mikdat Bal
İbrahim’im bağrına bastı kara taşları
Irmak ırmak döküldü anaların yaşları
Fikri karaya vurmuş bu kokuşmuş başları
Tuzluyor insanımız gel de hayret eyleme….. İbrahim yavuz
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Yavuz MSN dertleşmesi 2.
Hani nerde demokrasi dediğin
Kendi gitti adı kaldı bizlere
Zehir zıkkım oldu şimdi yediğin
Kendi gitti tadı kaldı bizlere……......İbrahim Yavuz
Demokrasi dedik övündük durduk
Gelişecek diye avunduk durduk
Bir kaç sahtekarı savunduk durduk
Kendi gitti notu kaldı bizlere............Ozan Mikdatî
Hep gittiler kaldı bize şanları
Boşuna mı döktük biz bu kanları
Arıyoruz şimdi yiğit canları
İyi gitti kötü kaldı bizlere……........İbrahim Yavuz
Tarihten çok dersler alırız ama
Bazen bir hizaya geliriz ama
Kuralı çok iyi biliriz ama
Kendi gitti kodu kaldı bizlere..........Ozan Mikdatî
Adım atmaz hep yerinde hoplardı
Lafı sanki bir ok gibi saplardı
Süvarisi düz yolda nal toplardı
Kendi gitti atı kaldı bizlere……..İbrahim Yavuz
Kadayıf kalmadı çörek kalmadı
Yokuşu aşacak yürek kalmadı
Mazot çıktı ata gerek kalmadı
Kendi gitti otu kaldı bizlere.........Ozan Mikdatî
Belâsını verir elbet azanın
Allah der ki çalışarak kazanın
Memleketi soyan sayın uzanın
Kendi gitti yatı kaldı bizlere……..İbrahim Yavuz
Sağından tehlike bunun ölüsü
Soydu memleketi soydu ulusu
Telefon kartları kamyon dolusu
Kendi gitti hat'ı kaldı bizlere............Ozan mikdatî
Bu toprağı kendimize yurt tuttuk
Eme eme iliğini kuruttuk
Doğuluyduk aslımızı unuttuk
Kendi gitti batı kaldı bizlere……..İbrahim Yavuz
Kâr kalır yanında malları kapan
Bizde prim görür haksızlık yapan
Gözümüz tavanda eridi taban
Kendi gitti çatı kaldı bizlere............Ozan mikdatî
İbrahim der hiç tadı yok obanın
Sözlerini dinlemedik babanın
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İmralı’da yatan şaşkın çobanın
Kendi gitti iti kaldı bizlere……..İbrahim Yavuz
Mikdatî’yim açtık gözümüzü biz
Şükür unutmadık özümüzü biz
Belki çalmıyoruz sazımızı biz
Kendi gitti udu kaldı bizlere............Ozan mikdatî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İbrahim Yavuz MSN dertleşmesi 3. (Karadeniz)
Sürekli her gece girer rüyama
Özlemle taşarım Karadeniz’im
Bedenim gurbette sürünür ama
Hep sende yaşarım Karadeniz’im……..İbrahim Yavuz
Okşijen deposu dağların senin
Yüreğimde kopar çığların senin
Yeşilden yeşildir bağların senin
Ağlarım şişerim Karadeniz’im…….Mikdat Bal
Şu garip ömrümde bir günüm kalsa
Seni düşünürüm gözlerim dalsa
Sana gelmek için fırsatım olsa
Dağları aşarım Karadeniz’im…..İbrahim Yavuz
Her mevsim özlemin daha da başka
Obanı değişmem saraya, köşke
Senden ayrılmayıp kalsaydım keşke
Aklıma şaşarım Karadeniz’im……….Mikdat Bal
Şayet değişmemiş eğer ben buysam
Yollara düşerim gönlüme uysam
Bir horon seyretsem bir türkü duysam
Kaynayıp coşarım Karadeniz’im…..İbrahim Yavuz
Sevecen insanlar tatlı bakışlar
Çağlayan dereler ağlayan kuşlar
Yoluna engeller, engin yokuşlar
Çıksa da koşarım Karadeniz’im……….Mikdat Bal
Gurbet elde kalmak çok zormuş meğer
Senin yaylaların her şeye değer
Bu yaz da ben sana varmazsan eğer
Hasrette pişerim Karadeniz’im…..İbrahim Yavuz
Ömre değer hafta ayların senin
Mayısta ne güzel çayların senin
Çıvıl çıvıl olur köylerin senin
Yoluna düşerim Karadeniz’im……… Mikdat Bal
İbrahim’im sabır ver sen kuluna
Her gelen misafir taksın koluna
Kim gelirse gelsin onun yoluna
Halılar döşerim Karadeniz’im…..İbrahim Yavuz
Der Mikdatî sende ölemesem de
Hep sende yaşarım gelemesem de
Ferhat gibi eğer delemesemde
Dağları deşerim Karadeniz’im………Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İhami Albayrak MSN dertleşmesi 3.
Hasbıhal yazdım dosta,okuyalım haberi
Gurbet yabancı diyar,haşındır afetleri
Deşersek yarasını kabaracak dertleri
Yüzü güleç ve serin döşü bir başka idi….İlhami Albayrak
Gurbetçi neler çekti, hal böyleyken küsmedi
İçin için kavruldu boran gibi esmedi
Aklı fikri sılada rabıtayı kesmedi
Gönlü hasret doluyken düşü bir başka idi….Ozan Mikdatî
Duydumki hisse aldı döndürecekti çarkı
Düzende sömürü var anlamalıydı farkı
Maskeler saydam iken farkedemedi şirki
İçten pazarlıklılar dışı bir başka idi…….….İlhami Albayrak
Hoş sohbetler ederdi balı sanki anzerdi
Sakalları uzatmış müslümana benzerdi
Nereden bilecektik hınzıroğlu hınzırdı
Senetleri yaldızlı fişi bir başka idi.........….Ozan Mikdatî
Coşmuş durmaz kalemi,ilham Allah vergisi
Vatan özlemi yakar, acı olur yergisi
Namelerde dinlenir yürek yakar türküsü
Okuyup dinleyenin yaşı bir başka idi…….……İlhami Albayrak
Gelenler bir kaç kemik fırlatıp atmışlardı
İçimizde hainler bizleri satmışlardı
Gözümüzü yalanla onlar boyatmışlardı
Dost diye güvenmiştik, şişi bir başka idi.........….Ozan Mikdatî
Memleket siyasetin olurmu yabancısı
Hoşuna gitmez elbet,ülkemin talancısı
Yüreğini sızlatır terkivatan sancısı
Baharında ömrünün kışı bir başka idi…….……İlhami Albayrak
Özlem sineye düşer yiğit ağlar er ağlar
Kavuşmak ümidiyle bölge ağlar yer ağlar
Altın kafeste bile “Ah vatan’ım” der ağlar
Bu garip diyarların kuşu bir başka idi.........….Ozan Mikdatî
Bak dostum yiyecekler, katil oldu böcekler
Bürokrasi yozlaştı,mazi eski çiçekler
Gündem sanal olunca unutuldu gerçekler
Medyatik kargaların işi bir başka idi…….……İlhami Albayrak
Önümü aydınlatan mazidendir ışığım
Aşarım her engeli her zora alşığım
Kulak asmam kimseye ben yurduma aşığım
Toprağına can kurban taşı bir başka idi...............….Ozan Mikdatî
Der; ilhami yol uzun,bekleyelim sabahı
Atmosferi; delmiştır,çıktı mazlumun ahı
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İnanma yeminine,dese bile vallahi
Hain bakan gözlerin kaşı bir başka idi…….……İlhami Albayrak
Der Mikdatî gurbetçi hep vermeye alıştı
Sevgiyi yarenliği herkes ile bölüştü
Uzakta kalan sevda,kalemlerde buluştu
Acıların yanında hoşu bir başka idi...............….Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İhami Albayrak MSN dertleşmesi 4.
Garbın afakıyız biz boylamışız tunayı
Şarkın arslanlarıyız, keseriz fırtınayı
Müsamahamız bitti bırakın tantanayı
Canımız emanettir koyarız vatan için…....İlhami Albayrak
Kahrolası gafiller yolunu şaştığında
Anarşiye bulaşıp hududu aştığında
Uysalız, uyumluyuz sabrımız taştığında
Dünyayı kanımızla boyarız vatan için…....Ozan Mikdatî
Caniler şehre indi,verir kalleşlik dersi
Ayak oyunumu bu,kimler verir adresi
Sabrımız sona erdi,kabartıyorlar hırsı
Kendimize dönmüşüz ayarız vatan için…...İlhami Albayrak
Ülkeyi baştan başa bayraklarla süsledik
Etmeyin eylemeyin defalarca sesledik
Aziz vatanımızda biz onları besledik
Kargaların gözünü oyarız vatan için………...Ozan Mikdatî
Vatana sevdalıyım,sormam sana dudağı
Satıldın neden kardeş,oysa durur kan bağı
Orhun'dan geliyoruz,burda kurduk otağı
Dağı taşı döşeyip dayarız vatan için…………..İlhami Albayrak
Habil, Kabil kardeşti, kardeşlik yetmiyorki
Ne dersen de caninin aklına yatmıyor ki
Onlara her çağrımız hiç para etmiyorki
Hem barış hem savaşa uyarız vatan için.....Ozan Mikdatî
Bölemezler bu yurdu,örnek alın bu sözü
Canımı acıtmışlar,derin bu yara izi
Sorsam devri erkana,neden besler yüzsüzü
Onlar imha olursa doyarız vatan için…………..İlhami Albayrak
Kurtuluş arıyorsak İmralıdan başlayıp
Kapıda üren iti kovar iken taşlayıp
Müsterih ol arkadaş hainleri fişleyip
Bir gün esamesini sayarız vatan için.........Ozan Mikdatî
Okumazmı cahiller,duymazmı Mete hanı
Türk, kürt kardeş bilirim,öze yazdık destanı
Çanakkale, Yemen’de,diz dize iki tanı
Cihana vayvelayı, yayarız vatan için………...İlhami Albayrak
İman ile fethetti Fatih’im İstanbul’u
Bin yıldır tek ülkeyiz, yurdumuz anadolu,
Vefakar ve cefakar imanlı ana dolu
Ninni’lerde şehadet duyarız vatan için……...Ozan Mikdatî
İlhami Mikdatî’ye, arzu halini yazar
Küfrün son sarayını kalemi ile bozar
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Toprağıma göz koyan alacağı bir mezar
Sersemleri tokatla bayarız vatan için………...İlhami Albayrak
Der Mikdatî yurt için yarden bile geçeriz
Allah'a can borcunu öder öyle göçeriz
Şehadet şerbetini seve seve içeriz
Nikahı ahirette kıyarız vatan için....Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İhsan Şahin MSN atışması 1.
Selamla söze girip ahvalini sorayım
Türkiyeden bir haber ekler misin arkadaş
Nasıl yaşanır yer mi yaşanırsa varayım
Beni de memlekete bekler misin arkadaş……..Ozan Mikdati
Selamın sertac oldu emrin başım üstüne
Dertlerim elvan elvan soruyorsun dostuna
Çakallar tadanıyor girmiş bozkurt postuna
Kara olan bağrımı aklar mısın arkadaş? …………İhsan Şahin
Sahtekarın sözünü bu millet nasıl yutar
Nice kalıplar var ki içinde fitne yatar
Dili bizdendir ancak kalbi el için atar
Böylesi sinsileri haklar mısın arkadaş? ………… Ozan Mikdati
Oğuz han diyarında kaypaklar söz sahibi
Diyalog ayağına yüceltiyor rahibi
Böyle mi olmalıydı Vatan millet muhibi?
Şimdi yayını gerip oklar mısın arkadaş? ………… İhsan Şahin
Perdenin arkasında karagöz hacivatlar
Bilirsin anasını bile satar kavalar
Her tarafta bulunur kiralanmış zevatlar
Etrafını iyice yoklar mısın arkadaş? ………… Ozan Mikdati
Bu cennet memleketi ne hale getirdiler
Helal haram demeden her şeyi bitirdiler
Telekom’u Tüpraş’ı İsak’a yetirdiler
Bu talana birazcık dikler misin arkadaş? ………… İhsan Şahin
Nice badireleri beraberce aşmıştık
Ya ölüm ya istiklal nidasıyla coşmuştuk
Engin bir iman ile cephelere koşmuştuk
Hala o heyecanı saklar mısın arkada? ………… Ozan Mikdati
Kur’an kursunu köle havra’yı hür ettiler
Zina artık suç değil onunla üretiler
Nataşa Monikalar çoğalıp türediler
Bu tür parazitleri paklar mısın arkadaş? ………. İhsan Şahin
Zafer er geç Türk’ündür buna kesin iman et!
Kendine gel vatandaş hellerini duman et!
Biz gurbette yaşarız vatan size emanet
Mesuliyeti bize yükler misin arkadaş? ………… Ozan Mikdati
Tevekkül Allah’adır katlanılmaz zillete
Amerikan piçleri çöküyorlar millete
Beraber diretelim bu şerefsiz illete
Davet etsem acaba tekler misin arkadaş? ………… İhsan Şahin
Der Mikdati gurbette iyi değil durumum
Vatana sahip çıkın budur benim yorumum
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Yabancı melekette budanıyor sürümüm
Uzattığım gülleri koklar mısın arkadaş? ………… Ozan Mikdati
Der İhsani vatan’ım işgaldedir velakin
Hainler saldırıyor Türk milleti pek sakin
Düğün dernek günümüz uzak değil çok yakın
“Sıksaray” horonunu oynar mısın arkadaş? ………… İhsan Şahin
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İhsan Şahin MSN atışması 2.
Sen Arifsin bilirsin, acizane sorayım
Ölümü öldürecek cesur biri var mıdır
Tezden yanına gidip dergahına varayım
Bu sırrı öğretecek acep “pir”i var mıdır……………….İhsan Şahin
İnsanca yaşamaya önce bir çare bul da
Bulduklarını paylaş öğrensin Mikdat Bal’da
Arayan elbet bulur devam eyle bu yolda
Pir’i var mı bilmem de bir’i mutlaka vardır..................Ozan Mikdati
Zevk almadım dünyadan ölüm gelir aklıma
Varlar ile yoklarım denk düşmez hesabıma
Bir çare bulmak için danıştım Üstadıma
Dört kitapta acaba bunun yeri var mıdır……………..İhsan Şahin
Ölüm hatırlandıkça hayat kıymet kazanır
Ebedi hayatımız bu dünyadan bezenir
Umudunu yitiren bir köşede uzanır
Yoklar yoktur varların kiri mutlaka vardır..................Ozan Mikdati
Bir beklentim kalmadı benim hayata dair
Şan şöhret para, cümle dünyalıklar vesair
Edep ile hayayı, maddi dünyadan ayır
Ölenler öldü gitti, kalan diri var mıdır ………….İhsan Şahin
Hayyün, Kayyumun deyip insan Hak’ka yürüyor
İyiler kavuşuyor kötü olan çürüyor
İnsan ölüp gideni gözetliyor görüyor
Feraseti yoksa da feri mutlaka vardır..................Ozan Mikdati
Gün gelir teraziye çekilecek ameller
Rüşvet ile açılmaz orada ki defterler
Ne ana var ne baba ne büyük biraderler
Ayağın cezasını çekmeyen ser var mıdır…….. İhsan Şahin
Ölüm aklıma gelir yok eder ferahımı
Unutmamak gerekir Errahman Errahimi
Ateşe emredince yakmadı İbrahimi
Cehennemde yanmayan deri mutlaka vardır..................Ozan Mikdati
İhsan Şahin derim ki sakın bozma ihlası
Kul azmayınca asla, bela yazmaz Mevla'sı
Bu hayatın mutlaka bir de bundan sonrası
Mükafatı olmayan alın teri var mıdır…….. İhsan Şahin
Der Mikdati amele riya karıştığında
Kul çalımlı gezipte şayet kırıştığında
Yalnız desinler için kişi yarıştığında
Mükafatını bilmem nari mutlaka vardır..................Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Mikdat Bal İhsan Şahin MSN atışması 3.
Geçim derdinden mi susar bu millet
Nedir bu sessizlik yaz be arkadaş
Ne zaman feryadı basar bu millet
Bence çektikleri az be arkadaş…………Ozan Mikdati
Bu millet cahildir devleti fakir
Yöneten avamı görüyor hakir
Kolay unutuyor değildir zakir
Damarına basıp ez be arkadaş………….İhsan Şahin
Nasıl kazanırsın dostum aşını
Takip etmezmisin işin peşini
Havale eyledin bana işini
Sende kolu bağlı gez be arkadaş…………Ozan Mikdati
Sorarsan çareyi çeşitlenmeli
Yoklukta bu millet eşitlenmeli
Din iman kitabı herkes bilmeli
Kalplere Allah’ı yaz be arkadaş………… İhsan Şahin
Çareler tükenmez demişti biri
Kafası kalındı dudaklar iri
Din iman duygusu bizde dip diri
Kitaptan bilinen cüz be arkadaş…………Ozan Mikdati
Milletin günahı yok mudur desem
Ortada ki suçu kime yüklesem
Kim haksız kim mazlum onu bir bilsem
Dağlara çıkarım söz be arkadaş............İhsan Şahin
Sen ben derdik şimdi üçlüyüz bizler
Eğer birleşirsek güçlüyüz bizler
Yediden yetmişe suçluyuz bizler
Hepsini sıraya düz be arkadaş………….Ozan Mikdati
Bin nasihatten bir musibet evladır
Kapı kapı çaresini aratır
Bu gidişat bize büyük yaradır
Kendi siperini kaz be arkadaş…………..İhsan Şahin
İlla bir belaya kalmak gerekmez
Belalardan dersler almak gerekmez
Anlayana davul çalmak gerekmez
Sivri sinek olur saz be arkadaş………….Ozan Mikdati
Kan beynine basmıyor ruh kalmamış
İlim Çin de! ! ! ! iken gidip almamış
Devletin işine merak salmamış
Suçlarını bir bir çöz be arkadaş…………İhsan Şahin
Der Mikdati dertler bitsin dilerim
Hele şu despotlar gitsin dilerim
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Çektiğimiz artık yetsin dilerim
Yazışırken aldım haz be arkadaş………….Ozan Mikdati
İhsan Şahin acizane derim ki
Milli Devleti güçlü isterim ki
Yaradan'dan bir dilek dilerim ki
Kalpten kalbe yol var sez be arkadaş…………İhsan Şahin
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Mustafa Hoşoğlu ülke meseleleri dertleşmesi
Uzaktan kirli bir el, o elde paslı maşa
Güzelim ülkemizi, karıştırıp duruyor!
Ektiği fitne fesat beklediği kargaşa
İçte ki hainleri barıştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Sahte dost bayrağıyla yanaşıyor limana,
Dalganın asabını soruşturup duruyor,
Fitne sinmiş içine, kini var Müslüman’a.
Kardeşi kardeşine vuruşturup duruyor.………Mustafa Hoşoğlu
Türlü, türlü kumpaslar her hileyi düşünen
Dehlizlerde dolaşan çamurlarda eşinen
Tavada keklik görür neticeyi peşinen
Kaybedince yüzünü buruşturup duruyor! .......Ozan Mikdadi
Hırlamadan görünmez dudak arkası dişi,
Diyalize bağlatıp sonra çekiyor fişi,
Kendi girmez ateşe, düğme iledir işi,
Aşüfte personeli sürüştürüp duruyor.………Mustafa Hoşoğlu
Mazlumun çığlığını vicdansız hissetmiyor
Onca zulmü görüyor ketumdur ses etmiyor
Sürekli sendeliyor yine de pes etmiyor
Atacağı çelmeyi araştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Atıp tutmak meziyet, elit bir soydan gelir,
Yüzün kızarmaması belki de huydan gelir,
Aslını tanımamak karmaşık boydan gelir,
Nefsini şeytan ile yarıştırıp duruyor………Mustafa Hoşoğlu
Düşünmez, akıl etmez ezileni ezeni
Siyonist uşağıdır mason olur kuzeni
Akıllanmaz bir türlü hiç değişmez düzeni
Sürekli aynı role giriştirip duruyor! .......Ozan Mikdadi
Ahmak gün için yaşar, hedefi asır değil,
Dil kemiksiz yapıda, her cümle nesir değil,
Düşmanın düşmanını dost bilmek kusur değil,
Kapılar arkasında görüştürüp duruyor………Mustafa Hoşoğlu
Hesap kitap bilmiyor hayaline aldanıp
Ne kadar düşüncesiz o kuş beynine kanıp
Şerde ittifak yapıp geçeceğini sanıp
Eşeğini kıratla yarıştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Küfür yeni doğmadı, hep vardı hep olacak,
Saçılan şer tohumu zayıf kalbe dolacak,
Tedbir alınmaz ise hedefini bulacak,
Çözümü arayanlar soruşturup duruyor, ………Mustafa Hoşoğlu
Daha dün düşman iken bu gün hepsi barışık
Bet cehrelerde nur yok, ne ziya ne bir ışık
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Her çeşit kumpaslarla, hayırla şer karışık
Yasak her melanete eriştirip duruyor! .......Ozan Mikdadi
Namert, iki yüzlüdür; hakikatten nem kapar,
Ne kendine inanır, ne de yanlıştan sapar,
Merdin yüzüne karşı rolünü iyi yapar,
Gidince arkasından veriştirip duruyor. ………Mustafa Hoşoğlu
Der Mikdadi: uyanıp tehlikeyi görelim
Oynanan oyunlara tuzağa son verelim
Satılmış hainlerin defterini dürelim
Baksana karşımızda kırıştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Hoşoğlu der ki onu gören gülmesin diye,
Ormanda sessiz yürür aslan bilmesin diye,
Sığındığı dağlara kurtlar gelmesin diye,
Korkudan çakalları ürüştürüp duruyor.………Mustafa Hoşoğlu
Ozan Mikdadi + Mustafa Hoşoğlu
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Nermin Aydın Önbaş MSN dertleşmesi 4.
Tam kırk bir sene olmuş gurbet ele çıkmışım
Sen de gurbetçi misin, önce selam vereyim
Dönüşüm muhal olmuş gemileri yakmışım
Sen bana bir yol göster muradıma ereyim…………Ozan Mikdati
İnsanoğlu hayattan bıkar bıktığı kadar
Gurbetçi göz yaşını döker döktüğü kadar
İnsan dertle müptela çeker çektiği kadar
Aynı dertten mustarip zavallı biçareyim…………Nermin Aydın Önbaş
Yaş kemale ermiştir bir ayağım mezarda
Ruhum daralmaktadır sanki tenim hızarda
Hollanda garip vatan gezerim lalezarda
Hevesim kalmadı ki güzelliği göreyim…………….Ozan Mikdati
Avrupa yavaş yavaş bizleri eder uyuz
Ah vatanım ah canım yokuşu bana dümdüz
Bazen hayal ederim dalarım küpe gündüz
Yurdumda bir kuş olup dikenliğe gireyim…………Nermin Aydın Önbaş
Adını söyle bana ey güzeller güzeli
Seni tanır gibiyim ülfet sanki ezeli
Bir şey soracağım da okumazsan gazeli
Yanıt ver hep gülleri yollarına sereyim……….Ozan Mikdati
Adım Nermin’dir benim ey ozanlar ozanı
Gönlünde hile varsa Allah verir cezanı
Anında terkederim bulursam arızanı
Söyle meramın ne ki defterini düreyim…………Nermin Aydın Önbaş
Diyecektim beraber gel dönelim vatana
Hep böyle parlar mısın her elinden tutana
Al benden de o kadar rastlarsam bir hatana
Atarım oklarımı önce yayı gereyim……………….….Ozan Mikdati
Kusura bakmayasın ithamım pek ağırdı
Ben değil, parlamayı yapan yanmış bağır’dı
Sütten ağzım çok yanmış üflüyorum yoğurtu
Tedbir almak gerekir duvarımı öreyim…………..…Nermin Aydın Önbaş
Der Mikdati beğendim senin dik duruşunu
Açık yüreklilikle söyledin görüşünü
Dostluklar baki kalsın severim barışını
Dostluk bağına girdim güllerinden dereyim……………….….Ozan Mikdati
Nermin der ki üstadım gönlümü abad ettin
Benim gibi çırakla iyi ki sebat ettin
Ne beni azarladın, ne beni kubat ettin
Seni üzenler ölsün sevmeyeni yereyim…………..…Nermin Aydın Önbaş
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Osman Şahin bilmem kaçıncı atışması
Edelim bir atışma
Yüze gelir bakarsın
Taş atıp da sataşma
Füze gelir bakarsın! ......Ozan Mikdadi
Şiir seven yarenler
Buna önem verenler
Salih kullar, erenler
Bize gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Dillensin elemimiz
Dünyamız, alemimiz
Korkarım kalemimiz
Göze gelir bakarsın! ......Ozan Mikdadi
Sağda solda yazanlar
Yalın kalem tozanlar
Gıpta eden ozanlar
Gaza gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Biz eskidik burada
Olduk birer kurada
Belki bekler sırada
Taze gelir bakarsın! .........Ozan Mikdadi
Güzel eserler ölmez
Gençler kemençe bilmez
Dansı bırakıp gelmez
Caza gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Sitemim ele değil
Bu müzmin hale değil
Taşlarım kele değil
Daza gelir bakarsın! ......Ozan Mikdadi
Neler çektik kel baştan
Hisse alsın her taştan
Hoşlanmazsa yavaştan
Hıza gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Görmezler zulümleri
Riyakar alimleri
Adalet, zalimleri
Eze gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Hiç hoşlanmam züppeden
Hem halka hem küpeden
İnsanları tepeden
Süze gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Yolcudur hem seferi
Eşit tut her neferi
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Hoş karşıla Çafer’i
Beze gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Su doldur maşrapa’ya
İş düşmüş marabaya
Tahtadan arabaya
Mazı gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Belirtelim merkezi
Çağıralım herkesi
Es geçerse Çerkez’i
Laza gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Gelenler bulmasa da
Misafir kalmasa da
Sürekli olmasa da
Bazı gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Ne demek gelir bazı
Gelsinler dizi, dizi
Beğenmez belki bizi
Size gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Belki sevmez kalmayı
Bizlere yük olmayı
Beğenmezse elmayı
Muza gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Çizelim hudutları
Savalım haydutları
Budayalım dutları
Koza gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Bir yakın ölebilir
Hatim çok gelebilir
Az bir şey bilebilir
Cüze gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Ben tetikte kalayım
Gidip bir şey alayım
Hazırlıklı olayım
Bize gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Taşlama şu eniği
Her seferin yeniği
Beğenmezse kemiği
Çöze gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Kimi sever zengini
Herkes arar dengini
Ne bilirsin rengini
Boza gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
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Unuttuk kalayları
Horonu halayları
Önemli olayları
Çize gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Dalını sarkar söğüt
Saygılıdır her yiğit
Verelim biraz öğüt
Söze gelir bakarsın! .........Ozan Mikdadi
Etme ona tafrayı
Dar eyleme kofrayı
Biz kuralım sofrayı
Meze gelir bakarsın! .......Osman ŞAHİN
Garibana aç kucak
Kaçmasın bucak, bucak
Belki istemez sıcak
Buza gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Harsın kültürün zengin
Dünyada yoktur dengin
Söndükten sonra yangın
Köze gelir bakarsın..............Osman ŞAHİN
İnceliktir aslolan
Sevgidir kalbe dolan
Notası kalın olan
Tize gelir bakarsın........Ozan Mikdadi
Yanlıştan ders almayan
Edep adap bilmeyen
Üç mevsimde gelmeyen
Yaza gelir bakarsın............Osman ŞAHİN
Rabbimden rahmet yağar
Ümmet yeniden doğar
Beklediğine değer
Teze gelir bakarsın........Ozan Mikdadi
Batı deyip tekledi
Günahkarı akladı
Kabukta çok bekledi
Öze gelir bakarsın....Osman ŞAHİN
Zalimleri kim aklar?
Elbet alınır haklar
İstikbal neler saklar
Gize gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Hukuk denen terazi
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Haramiler arazi
Herkes hakkına razı
Razı gelir bakarsın...Osman ŞAHİN
Caz dan danstan bıkanlar
Şenliklere çıkanlar
Kavaldan sıkılanlar
Saza gelir bakarsın..........Ozan Mikdadi
Keşke’den ve belkiden
Korktum yanlış algıdan
Çekinirken tilkiden
Tazı gelir bakarsın...Osman ŞAHİN
Geçmişi yok sayanlar
Ömür kısa diyenler
Doksanlık bay-bayanlar
Yüze gelir bakarsın........Ozan Mikdadi
İstikbali beklerken
Günlere gün eklerken
Aksak topal teklerken
Mazi gelir bakarsın………..Osman ŞAHİN
Ekmek çıkar mı taştan
Vazgeçilir mi aştan
Yuvarlanıp yokuştan
Düze gelir bakarsın........Ozan Mikdadi
Kutsalına ver değer
Davan için ol heder
Sağlamsa bastığın yer
İze gelir bakarsın............Osman ŞAHİN
Gemi çıkar limana
Gavur gelir imana
Yasaklı Müslüman’a
Vize gelir bakarsın..........Ozan Mikdadi
Mazlum zalime karşı
Ahlar inletir arşı
Karışır sonra çarşı
Kaza gelir bakarsın! ............Osman ŞAHİN
Zalim görmez başarı
Gözü kör hem haşarı
Söz meclisten dışarı
Yoza gelir bakarsın! ........Ozan Mikdadi
Okundu ezan, kamet
Muvakkattir ikamet
Çiçekler demet, demet
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Vazo gelir bakarsın! ............Osman ŞAHİN
Mikdadi + Osman Şahin
Mikdat Bal
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Mikdat bal Osman Şahin MSN dertleşmesi Gurbetçi gözüyle ÇAYKARA
Özlem ile yad eder için için yanarak
Vuslatını umarak gece gündüz anarak
Kışın köz gibi yanıp ağustosta donarak
Hasretin dayanılmaz yandı çıram Çaykara'm………Ozan Mikdati
Doyduğum yer değilde doğduğum yerdir ora
Sonra bozuldu mertlik icad olunca para
Hasret ve özlem ile halini sora sora
Sensiz geçti seneler bahtı karam Çaykara'm.. Osman ŞAHİN
Köyleri ikiz gibi berisiyle karşısı
İki dere arası hiç büyümez çarşısı
Yaz kış başka bir lezzet lahanası turşusu
Bereket fışkırtıyor tarlam sera’m Çaykara'm……….Ozan Mikdati
Sade okuyan değil çalışan da terk etti
Yatırım alanı dar işadamı çark etti
Yalnızca tatil için mercedesi park etti
Doğa -kültür deryası gönül yaram Çaykara'm...Osman ŞAHİN
İpini koparanlar gitti daha gelmedi
Cennetten bir bahçeyken kıymetini bilmedi
Oradan ayrılalı Mikdat Bal hiç gülmedi
Seni unutanlarla yoktur aram Çaykara'm………Ozan Mikdati
Toprakların verimsiz insan kaynağın engin
İlimde siyasette yoktur ülkede dengin
İdarede markasın zeka genlerin zengin
Sensiz geçen yılların hepsi haram Çaykara'm...Osman ŞAHİN
İlimde hem irfanda yakalanmaz payen var
Mahzun olma Çaykaram her tarafta üyen var
Yücelmek hak’kın senin çok ulvi bir gayen var
Seni seven herkeste budur meram Çaykara'm………Ozan Mikdati
Cezaevi olmayan tek ilçedir orası
Esnaf kepenk indirmez açıktadır parası
Hak etmiş ve gelmiştir "yüksek okul" sırası
Açılsın ilim koksun buram buram Çaykara'm.....Osman ŞAHİN
Sende sukün bulurum yüreğimin sılası
Yemyeşil ormanların gözlerimin cilâsı
Yedi düvel dolaştım yoktur senden alâsı
Kutsalısın gönlümün sensin Hira’m Çaykara'm………Ozan Mikdati
Senin bağrından çıkan reis-i cumhurun var
Nice bakan müsteşar ve genel müdürün var
Atom alimi gibi bir dizi gururun var
Sana çok şey borçluyum sızlar şuram Çaykara'm.....Osman ŞAHİN
İlimde ahenk olur asla olmaz uymazlık
Duraklama olmuşsa bitmeli bu aymazlık
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Çağıralım herkesi umarım yok duymazlık
Son nefesim son sözüm sensin nara’m Çaykara'm………Ozan Mikdati
Osman derki ey vatan 40 yıl senden ırağım
Bensiz akar solaklı bensiz çağlar ırmağın
Çok ihmal ettim seni ey sevgili toprağım
İşte ben geliyorum geldi sıram Çaykara'm....Osman ŞAHİN
Der Mikdati hasretin bitmiyor, merağın da
Çok seneler bekledim şu gurbet durağında
Ya uçağın altında ya ön oturağında
Yakında geleceğim çıksın kuram Çaykara'm………Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Osman Şahin Regaip kandili
Bu gecede yapılan dua kabul olunur,
Ya Rabbim mübarek kıl Ramazan’a ulaştır!
Yüce Rabbim bu gece ikramlarda bulunur
Ya Rabbim ihsan eyle, cennetinde dolaştır! ........Mikdadi
Regaip üç ayların ilk mübarek gecesi
Ya Rabbim başımızı seccadeye iliştir!
Zayi olmaz itaat ne harfi ne hecesi
Amel defterimizi hasenatla doluştur! .......Osman ŞAHİN
Ramazana hazırlık bu günler bir ganimet
Rabbim sana çok şükür bahşettin nice nimet
Bize merhamet eyle gösterelim azimet
Yüce Rabbim bizleri rahmetine dalıştır! ..........Mikdadi
Regaip "rağbet" demek bunda lütuflar çoktur
Boş vermeyesin sakın çünkü tekrarı yoktur
Büyük günden kaçış yok ölüp dirilmek haktır
Ya Rabbim nefsimizi terbiye et geliştir...........Osman ŞAHİN
Kulluğuna kabul et dinin ile dinlendir!
Samimiyet ihsan et gönlümüzü şenlendir!
Kur’andan uzaklaştık, tekrar ona yönlendir!
Ya Rabbim Sen bizlere yüce dini alıştır! ..........Mikdadi
İman bilinci için vesiledir kandiller
Kul Rabbine yalvarır, af diler aman diler
En güzel esmasıyla zikreder, söyler diller
Ya Rabbim dilimize alışkanlık oluştur.....Osman ŞAHİN
Dua edin vereyim buyurdun Kur’anında
Bizleri gafil kılma senenin her anında
Senin yolunda olan has kulların yanında
Rabbim bizi yolunda, ihlas ile çalıştır! ..........Mikdadi
Günah kullar içindir öyle duyurur Allah
"Tövbe et affedeyim" diye buyurur Allah
Günahkarı müşrikten mutlak ayırır Allah.
Kapına geldik Ya Rab Cemaline gülüştür! ...............Osman ŞAHİN
Der Mikdadi ikram et uzanan elimize
Bizlere merhamet et, rahmet et ölümüze
Lütufların sonsuzdur hamd olsun halimize
Verdiğin nimetleri yoksullarla bölüştür! ..........Mikdadi
Yüce Rabbim, Üç aylar vesile olsun bize
Muzaffer kıl hilali, batıl haç gelsin dize
Osman ümmetten yana küffara verme vize
Divanında bizleri Resulünle buluştur...............Osman ŞAHİN
Mikdat Bal + Osman Şahin
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Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ozan Fedai 1. MSN Atışması
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/10/www_antoloji_com_555510_361.MP3'>
Dört yanımız düşmanlarla çevrilmiş
Uyumanın zamanı mı gardaşım
Çınar içten oyularak devrilmiş
Uyumanın zamanı mı gardaşım? .............Mikdat Bal
Yıllar yılı duyulmadı feryadım
Tehlike yaklaştı hep adım adım
Ne yüzümüz güldü ne murad aldım
Uyanmanın zamanıdır emmoğlu! .........Ozan Fedai
Konuşurken ukalalar ne düşler
Kem küm nutuk, çok yanlıştır bu işler
Ramaznda içimizde keşişler
Uyumanın zamanı mı gardaşım? ............Mikdat Bal
Reva mıdır bunun bize yaptığı
Yakışır mı Avrupaya taptığı
Ayıp oldu el eteği öptüğü
Uyanmanın zamanıdır emmoğlu! ........Ozan Fedai
Sevgi saygı denen bir şey kalmadı
Kargaşalar bizi rahat salmadı
İnsanımız liderini bulmadı
Uyumanın zamanı mı gardaşım? ............Mikdat Bal
Yalan yanlışları verip hızara
Bizden olmayanı sürüp pazara
Şimdiki liderleri atıp mezara
Uyanmanın zamanıdır emmoğlu! ........Ozan Fedai
Kaygan zemin tabanımız oyuldu
Faiz ile hazinemiz soyuldu
Çok söyledik sesimiz mi duyuldu
Uyumanın zamanı mı gardaşım? ...........Mikdat Bal
Evet oydu kazma kürek elindi
Yıllar sonra yanlışları bilindi
Bu yüzden ya milletimiz bölündü
Uyanmanın zamanıdır emmoğlu! …....Ozan Fedai
Avrupaya çok güvendi ne oldu
Nice taviz verdi acep ne buldu
Dört senedir insanımız saç yoldu
Uyumanın zamanı mı gardaşım? ............Mikdat Bal
Avrupaya değil bizler bizlere
Itibar etmeden nursuz yüzlere
Güvenme endamlı hayal pozlara
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Uyanmanın zamanıdır emmoğlu…ozan fedai
Mikdatî’yim uyaralım yine de
Tehlikeyi duyuralım yine de
İyileri ayıralım yine de
Uyumanın zamanı mı gardaşım? ............Mikdat Bal
Fedayim elimizde sazımız
Bıçaktanda keskin olsun sözümüz
Bize el eder bak parlak mazimiz
Uyanmamnın zamanıdır emmoğlu! ….Ozan Fedai
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ozan Fedai 2. MSN Atışması
Çok azdılar ürediler, bu itler
Mantar gibi türediler bu itler
Bir hayalde dirediler bu itler
Başımızda ürüyorlar, değil mi? .........Mikdat Bal
Bu itleri üretene yuh olsun
Mantar gibi türetene yuh olsun
Bu hayalde diretene yuh olsun
Ürene yuh, ürdürene yuh olsun…Ozan fedai
Ah zavallı bir de tehdit savurdu
Ne ukala, bu ne alçak davırdı
Türk olamaz, Kürt olamaz, gavurdu
Göz açanlar görüyorlar değil mi? .......Mikdat Bal
Parmağı var nerde ateş kan varsa
Bu soysuzun işi gücü çınkarsa
Türk, Kürt eğer bu bir adi nankörse
Bu fikrini sürdürene yuh olsun… Ozan fedai
Soyu sopu belli değil, sanaldır
Sözleri hem sivri hem de analdır
Farelerin dolaştığı kanaldır
İnsanları yoruyorlar değil mi? ………Mikdat Bal
Kağnı gölgesinde yatan köpeği
Seyret hele gözlerinde çapağı
Kaldırmalı iyi vurup tepiği
Boşa hayal kurdurana yuh olsun..Ozan fedai
Uyuyorlar ateş varken çatıda
Çoktan yanmış kül oldu alt katı da
Kuzu gibi kesilirler batıda
Bizden hesap soruyorlar değil mi? .....Mikdat
Hem çatıda ateş hemde bodrumda
Ganyan oynar Beyler bak hipotrumda
Deriler yüzülecek son durumda
Batıda da durdurana yuh olsun…Ozan fedai
Diyorlarken yok olmalı pkk
Yaptıkları ters düşüyor hukuka
Meydan verip, fitne fesat şikaka
Robot gibi duruyorlar değil mi? .........Mikdat Bal
Post olurmu söyle domuzun gönü
Avrupalı bile bilirken bunu
Körler sağırlar da anladı yani
Buna akıl erdirene yuh olsun……Ozan fedai
Eşkıyalar girer mazlum kanına
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Bizimkiler, bırakmasın yanına
Ne yazık ki yaptıkları kanuna
Hep aykırı yürüyorlar değil mi? ......Mikdat
Mazlumların ahı dökülen kanı
Yerde kalmaz düşündürür insanı
Bunlar hain cani gelecek sonu
Milletimi kırdırana yuh olsun…..Ozan fedai
Mikdatî’yim, Yeter artık kızgınım
PKKdan zulümlerden bezginim
Bunca şehit verdik buna üzgünüm
Bize hüzün veriyorlar değil m? ........Mikdat Bal
Fedaiyim necip millet işini
Nasıl kırdı asalanın dişini
Çeker elbet pkk nın fişini
Bize hüzün verdirene yuh olsun…..Ozan fedai
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ozan Sentezi hasb-ı hali 2013-09-26
Sıla-i rahim deyip geldim anavatana
Gördüm göreceğimi dönerim bundan gayri
Satıldı diyenler var rastlamadım satana...
Yerdim yereceğimi kınarım bundan gayri...............Ozan Mikdatî
Hayatın pazarında paya düşeni aldım,
Verdim vereceğimi sunarım bundan gayri..
Kara bulutlar gibi zerrelerimce doldum...
Kardım karacağımı inerim bundan sonra….............Ozan Sentezî
Tükettik bir çok şeyi üretmeden bekledik
Değerler göreceli suçu asra yükledik
Hafızamız silinmiş çağdaş birşey ekledik
Sordum soracağımı bunarım bundan gayri...............Ozan Mikdatî
Bünyeme giydirilen bütün kalıplar sıktı
Fevaran etti kalbim her zulme karşı çıktı
Gönül göğü gürledi,sürekli şimşek çaktı
Vurdum vuracağımı pınarım bundan gayri….............Ozan Sentezî
Darbeler tarih oldu susturuldu tiran da
Neler değişir neler milletim haykıranda
Gördüğüm bir rüyayı uyandığım bir bir anda
Yordum yoracağımı anarım bundan gayri...............Ozan Mikdatî
İnsanlar aldanıyor nefsi sallanan beşik
Tüm aleme değil mi güneş gibi bir ışık
Gülün dalındayım ya bu sinem delik deşik
Vardım varacağımı tünerim bundan gayri….............Ozan Sentezî
Nefis var irade var ne baskı yap ne dayat
Gönüllü samimiyet öyle buyurur Ayat
Yaş altmışı boylamış sorumsuzca bir hayat
Sürdüm süreceğimi sinerim bundan gayrı...............Ozan Mikdatî
Anlayacak var mıdır anlatsam neresini
Işığa ana olur bekle gör karasını
Gene yaramda buldum yaramın çaresini
Sardım saracağımı kanarım bundan gayri….............Ozan Sentezî
Şiir yazdığım zaman öne çıkmak isterdim
Taşlama, hiciv, yergi sanmıştım bir masterdim
Kirli çamaşırları teşhir ettim gösterdim
Yerdim yereceğimi yunarım bundan gayri...............Ozan Mikdatî
Pişirdi yüreğimi kemiklerim ızgara
Yol yara yolcu serhoş ayak yara iz yara
Bu dünya hasatını harman ettim rüzgara
Serdim sereceğimi binerim bundan gayri….............Ozan Sentezî
Der Mikdatî; yıllardır gurbet denen kazanda
Baharım heba olmuş hasat’ta yok hazan’da
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Hasreti tasvir eder edip, yazar, ozan da
Durdum duracağımı konarım bundan gayri...............Ozan Mikdatî
Aşık Sentezi'yim oy..iç sıladır dış gurbet
Gerçeği sundu bana beklediğim harabat
Hamd olsun nefesim aşk, tek sermayem muhabbet
Erdim ereceğimi donarım bundan gayri….............Ozan Sentezî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Ozan Sentezi MSN Atışması
Şair edasıyla bu meydanlarda
Emek aşırana ne dersin Usta?
Insanlık var mıdır bu şeytanlarda,
Yolu şaşırana ne dersin Usta? ............Ozan Sentezi
Kafası çalışmaz, izanı yoktur
İçinde şairi ozanı yoktur
Hududu, ölçüsü mizanı yoktur
Yazık derim yazık, ben bu hususta……..Mikdat Bal
Bağnazlığın mor postunda yatarak,
Huzurun içine nifak katarak
Milletimin inancına çatarak
Sabır taşırana ne dersin Usta? ............Ozan Sentezi
İnandığı gibi yaşıyor mu ki?
Yüreğinde iman taşıyor mu ki?
Girip doğru yola koşuyor mu ki?
Kazık derim kazık ben bu hususta………..Mikdat Bal
Yiğidin işi ne namert pistinde
Samimiyet olur adam kastında
Dedi kodu kazanının üstünde
Insan pişirene ne dersin Usta? .......Ozan Sentezi
Uzaktan da gelir onun kokusu
Yoktur şahsiyeti, yoktur logosu
Kompleksli insanın alçak egosu
Ezik derim ezik ben bu hususta……..Mikdat Bal
Hayvanlar koklaşır,insan konuşa,
Dil elci olsun ki bilip,tanışa,
Ülvi maksat için içten yanışa,
Leke düşürene,ne dersin Usta? ................Ozan Sentezi
Gülerim aklıma geldikten sonra
Ben böyle birini bildikten sonra
Onu defterimden slidikten sonra
Çizik derim çizik ben bu hususta………..….Mikdat Bal
Benim için güzel,doğru olanı
Sana da düşünmek iman ilanı,
Muflis değil midir,geri kalani,
Bunu başarana ne dersin usta? ......Ozan Sentezi
Dine saldırana karşı koyarım
Hiç olmazsa açı sözler sayarım
İmanı olana saygı duyarım
Nazik derim nazik ben bu hususta……..Mikdat Bal
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Sentezi´yim özüm sevda gözesi,
Bağrımda çatladı dost’un kozası
Altın topu görmez inat bazısı,
Balon şişirene ne dersin Usta? ....................Ozan Sentezi
Mikdatî’yim gönlüm hasretle yanar
Dostları andıkça yüreğim kanar
Balon şişirenler sabrımı sınar
Bozuk derim bozuk ben bu hususta……..……Mikdat Bal
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mikdat Bal Süleyman Baştürk atışması
Despot, zorba zalimler
Kahrolsun “var” olmasın!
Bilimciler, âlimler
Onlara “yâr” olmasın! ..........Mikdadi
Dosttan bir sevda seli,
Gerek uzatmak eli
İnsanlık endişeli
Sevmeler “zor” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Hoş hasletler yiterken
İnsanlık bin beterken
Hepimize yeterken
Bu dünya “dar” olmasın! ..........Mikdadi
Kayıp olmuş değerler,
Dünya dolmuş fitneler.
Kardeş kardeşi keser,
Kalp gözü “kör” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Nutuklarla, ağıtlar
Belgelerle kağıtlar
Yapılan boş vaatler
Fanyalı “tor” olmasın! ..........Mikdadi
Şu günlerde revaçta,
Gıybet hakaret başta,
Mevki için savaşta
Seçenler “mor” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Sahtekârlar ve şerler
Uydurup neler derler!
Gezindiğimiz yerler
Uçurum “yar” olmasın! ..........Mikdadi
Gençlik elden uçmuştur.
İpin ucu kaçmıştır.
Örfte şafak atmıştır.
Mekânlar “bar” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Gece gündüz hep içen
Yanlış dostları seçen
Ey genç iş işten geçen
Pazarın “Bor” olmasın! ..........Mikdadi
Uzak kalmış bilime
Önem vermez ilime
Duyacağı kelime
Niğde’ye “sür” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Arşa çıkan feryatlar
Derdimize dert katlar
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Yediğimiz tokatlar
Ellere “kâr” olmasın! ..........Mikdadi
Uyuduk olduk tulum
Bu dünya dolmuş zulüm
Her zaman zordur ölüm
Geç olsun “er” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Ölür hırsız, hırlısı
Yabancısı yerlisi
Allah’tan hayırlısı
Akıbet “ar” olmasın! ..........Mikdadi
Ömre bereket olsun
Neden barikat olsun
Emir hareket olsun
Sürekli “dur” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Öz nefsinin kulları
Düzeltseler yolları
Elin köhne malları
Bulunmaz “zer” olmasın! ..........Mikdadi
Bizim dertten ele ne?
Yan bakmazlar ölene
Varsalar bir bilene
Cahile “sor” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Dine olan ilgisi
Hepsi medya algısı
Şu gençlerin bilgisi
Yalnız “vur” kır olmasın! ..........Mikdadi
Yaradan Bir, Hak da Bir
Ölen, öldüren hep bir,
Bir anda söyler tekbir
İslâmlık “par” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Çıplaktır baldırı da
İslam’a saldırıda
Yorumda bildiride
O kadar “hür” olmasın! ..........Mikdadi
Ateş çemberindeyiz.
Biz kimin izindeyiz.
Bilmem nasıl beşeriz.
İnsanlık “çor” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Hüküm sürsün adalet
Son bulsun şu sefalet
Savaşılsın cehalet
Aşılmaz “sur” olmasın! ..........Mikdadi
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Ne ölçü var alimde,
Ne insaf var zalimde.
Heves olsun ilimde,
Akılsız “ser” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Din yaşansın özünde
Yayılsın yeryüzünde
Yabancılar gözünde
Dinimiz “hor” olmasın! ..........Mikdadi
Her şeyi mubah saydık,
Çokça manadan kaydık.
Ne olur uyansaydık.
Bu gidiş “şer” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Allah rızası için!
Ne nefret kalsın ne kin
Ahir zamanda bu din
Avuçta “kor” olmasın! ..........Mikdadi
Yıllardır dış odaklı,
Aklımız nerde saklı?
Yobaz diyor pasaklı
İslâmlık “tür” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Ta ezelden ebede
Bağlanmışız mabede
Tavaf olsun Kabe’de
Batılda “tur” olmasın! ..........Mikdadi
Hoş değildir bu gidiş,
Didiş ey İslâm didiş.
Sanma hesapsız bu iş,
Kuran hiç “sır” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Ne ağanın fuları
Ne boğanın yuları
Ne gavurun doları.
Derdimiz “kur” olmasın! ..........Mikdadi
Gör ki ahval hoş değil,
Feryatların boş değil.
Ey insanlık bir eğil.
Cesette “ter” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Nerde kalmış ilkemiz
Talan olur mülkümüz
Çıvarımız, ülkemiz
Yaşanmaz ”yer” olmasın! ..........Mikdadi
Ya RAB affeyle bizi,
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Saptık rehberimizi
Hurafe dizi, dizi
Yerimiz “nâr” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Saliki ol Hak yolun!
Gelin tövbekar olun!
Tövbe eden her kulun
Mekanı “har” olmasın! ..........Mikdadi
Bilirim çok günahım
Allah Gafur ve Rahim
Şimdi durumlar vahim
Son ahu “zar” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Mikdadi sözde mahir
Sen de öylesin zahir
Mü’min temiz ve Tahir
Hasılat “kir” olmasın! ..........Mikdadi
Yazmadık hoş söz ûstat,
Gönülde yatar vuslat.
Sevmeyi gel bende tat,
Arada “hır” olmasın! …….Süleyman Baştürk
Mikdat Bal + Süleyman Baştürk
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Şahin Yılmaz'ın 4. MSN Atışması (Ramazanda türeyen
istismarcılara hiciv)
Kutluyorum, yine geldi Ramazan
Kapımızı geldi çaldı Ramazan
Düşünceye derde saldı Ramazan
Sadece bu ayda cübbe giyen var.............Mikdat Bal
Lügatinden dürüstlüğü sildirip
Toptan namus kavramını kaldırıp
Yıl boyunca dinimize saldırıp
Ramazanda insanları soyan var....................Ş. Yılmaz
Hem cübbesi sahte hem de sargısı
Bazısında yoktur Allah korkusu
Bencilliktir yalnız onun yargısı
Aldığım kâr, çarptığım kâr diyen var.......Mikdat Bal
Ne oldum delisi, yakmış kofrayı
Bir de reklam yapıp atar tafrayı
Zengin kurar zenginlere sofrayı
Komşusu aç ne görüp, ne duyan var…….Ş. Yılmaz
Zenginliğe nasıl ermiş bak hele
Torpil ile almış idi ihale
Ne yazık ki işte düştük bu hale
Açlar varken çatır çatır doyan var.............Mikdat Bal
İnsana benzemez duygusu yoktur
Gerçek dünya diye kaygısı yoktur
Müslüman olana saygısı yoktur
Oruçlu yanında içip, yiyen var……….. …Ş. Yılmaz.
Zikirden ayrılmaz bir ay boyunca
Sapıtır bazısı karnı doyunca
Her şey asla döner huylu huyunca
Bayram günü namaz kılıp tüyen var..........Mikdat Bal
Her gün çıkıp kelli felli yazarlar
Yeni yazma kitabını pazarlar
“İşkembeden attın” desem kızarlar
Müslüman’ı enayiden sayan var…………Ş. Yılmaz.
Kıyamet sabahı olmaz selamet
İşlenir dünyada türlü melanet
Bu olanlar değil hayra alamet
Bu devirde imam olmuş bayan var............Mikdat Bal
Emir almş parçalayıp, bölmeye
Uğraşır ülkemden dini silmeye
Çıkarlar medyaya akıl çelmeye
Medyum, cinci, papazlara uyan var……….Ş. Yılmaz.
Ara sıra kitapcıya uğranıp
Okuyuyup da dinimizi öğrenip
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Medyum papaz, cincilerden iğrenip
Bilmek lazım hem yılan hem çıyan var........Mikdat Bal
Bazıları oruç tutar yatarak
Sahurda kaymağı, balı yutarak
Açken sadakaya niyet tutarak
İftar edip niyetinden cayan var…………… Ş. Yılmaz.
Mikdatî bu dini kolay sanmayın
Sadakayı sahtekâra sunmayın
Sakala cübbeye sakın kanmayın
Akrabaya verin böyle beyan var................Mikdat Bal
Şahin der ki artık, böyle olmasın
Yetimlerin boynu bükük kalmasın
Güçlü, garibanın ahın almasın
Gariplerin gözlerini oyan var……………Ş. Yılmaz.
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Şahin Yılmaz'ın 5. MSN Atışması ()
Uyardık uyardık dinlemediler
Ezeli düşmanlar, azdı yuh olsun
Ne kadar söyledik tınlamadılar
Fransa bizleri üzdü yuh olsun....................Mikdat Bal
Hem erkek konuştu, hem de karısı
Tetikte bekliyor daha yarısı
Sustukça kudurdu haçlı sürüsü
Meydanı boş buldu tozdu yuh olsun……. Şahin Yılmaz.
Daha başlamadan bizi sattılar
Gittiler geldiler Türk’e çattılar
Bunlar AB deyip kalkıp yattılar
Bu millet onlardan bezdi yuh olsun..........Mikdat Bal
Bizimkiler sandı Avrupa cennet
O yüzden ettiler kafire minnet
Ermeni belli ki geçirdi cinnet
AB ellerinde kozdu, yuh olsun…........….Şahin Yılmaz.
Ölçeriz mutlaka boyunlarını
Bozkurtlar boğacak koyunlarını
Bunların bu kahpe oyunlarını
Sağır sultan bile sezdi yuh olsun.............Mikdat Bal
Katil pkk ya destek çıktılar
Ermeni’yi arkasına taktılar
Dostuz diye sırıtarak baktılar
Bu ne utanmayan yüzdü, yuh olsun ……Şahin Yılmaz.
Daha dün Fransa, Cezayir’deydi
Sorarım insanlık o an nerdeydi
Müslüman milletin kanı yerdeydi
Bu zulüm sinede közdü yuh olsun...........Mikdat Bal
Düne kadar bize secde yapanlar
Verdiğimiz sadakayı kapanlar
Dedemizin eteğini öpenler
Şimdi itlerini çözdü yuh olsun...........…..Şahin Yılmaz.
Bir yandan Hollanda şımarıp durur
Kahpeler birleşip hep Türk’e vurur
Nerde bilincimiz, nerede gurur
Düşmanlar bir kuyu kazdı yuh olsun..........Mikdat Bal
Bilinci kaldırıp suya attılar
Geleceği üç kuruşa sattılar
Kılavuzu kötü yerden tuttular
O hep Avrupa’yı gezdi yuh olsun……..Şahin Yılmaz.
Bunun hesabını sormalıyız biz
Kim demiş ki sakin durmalıyız biz
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Onları misliyle vurmalıyız biz
Bu temennim asil sözdü, yuh olsun...........Mikdat Bal
Kendimize gelmek zamanı geldi
Vatan için ölmek zamanı geldi
Dost düşmanı bilmek zamanı geldi
Bu çağrım belki de yüzdü, yuh olsun.......Şahin Yılmaz
Mikdatî dostumuz yok Türk’ten gayri
Çünkü gavur ayrı Müslüman ayrı
Kafirin hiç bize olur mu hayrı
Asil milletimiz kızdı, yuh olsun..................Mikdat Bal
Şahin’im bir şeye karar verelim
Gidişat yanlıştır, artık görelim
Birlikte bunlara hesap soralım
Bunlar hepimizi ezdi yuh olsun……….Şahin Yılmaz.
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Tahir Bulut Hasbıhali
Senin için ölürüm diyor aptalın teki!
Bu denli bir yalanı, yutan varsa eyvallah!
Hadi öl de ispat et yolunda duran ne ki?
Mani olup ensenden tutan varsa eyvallah! ....Mikdadi
Aşk denilen olgunun alnındaki ter idim
Sevdandan ölüyorum, yandım, bittim eridim
Varlığımın sebebi, canım,aslım,suretim
Bu sözle aşkına aşk katan varsa eyvallah! ......Tahir Bulut
Yaşamayı bilmeyen ölmeyi de bilemez
Sevgi sözü ölümle bir araya gelemez
Yaşayan Ferhat lazım, ölen dağı delemez
Böyle bir sevdalıyı, çatan varsa eyvallah! .......Mikdadi
İman hassas terazi,kıl ölçen bir mizandır.
Aklın yolu yine de akıl ile izandır
Aşıkların sürgünü ya çöldür ya fizandır
Başka bir gidilecek vatan varsa eyvallah.......Tahir Bulut
Seven kişi delirir hem onda kör olur göz
Karşısında olanı hem cahil sanır hem yoz
Kopyala kes yapıştır işte yaldızlı bir söz
Aşkını böyle ucuz satan varsa eyvallah! .......Mikdadi
Nefsine köle olur gönüllerin taşkını
Şimdi aşka inanan şaşkının da şaşkını
Güverteden ambara yükleyerek aşkını
Okyanusta gemisi batan varsa eyvallah……Tahir Bulut
Haram murdar lokmadır,mideleri kaldıran
Kudurmuş köpek gibi sağa sola saldıran
İslam öğretisinde hem yasak hem baldıran
Ağzına helal lokma atan varsa eyvallah! ........Mikdadi
Bu sorun aslında tam, bir kişilik sorunu
Aşk yolunda unutur evladıyla torunu
Boşa nefes tüketme,boşalttın şarjörünü
Yedeğinde hazır bir kıtan varsa eyvallah.....Tahir Bulut
Der Mikdadi aşıklar, sevenler olur bir hoş
Gözü hiçbir şey görmez dostluklar olur mayhoş
Ölürüm dememeli eğer değilse sarhoş
Dolaştığı yerlerde metan varsa eyvallah! ...........Mikdadi
Tahir der çektikleri baştan başa çiledir
Suyu yok kösrelerde kör bıçaklar biletir
Akıl her gün firarda hep vesvese iledir
Aşık olup bu dertle yatan varsa eyvallah……..Tahir Bulut
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Tahir Bulut üç ayları karşılama Hasbıhali
Recep, Şaban Ramazan üç mübarek aydır ki:
İlahî müjdelerin bol olduğu aylardır!
Müminin hediyesi öyle büyük paydır ki
Her türlü sıkıntının hal olduğu aylardır………. Mikdadî
Nefsin cenderesinde beyindeki buhranın
Korkunç dalgalarına sal olduğu aylardır
Sırat-ı mustekım'in,Hakk kitabı Kur'an'ın
Cennet'e vardıracak yol olduğu aylardır..........Tahir Bulut
Dileyen dilenilen mağfirete gark olur
Bu öyle bir mikyas ki mümin kafir fark olur
Mutat olan ekseri seyyiatlar terk olur
Gözlerin pişmanlıktan sel olduğu aylardır………. Mikdadî
Berat,Miraç ve Kadir,Şaban'dadır Regaip
Leyl'in feyzi safi nur,gökte yıldızlar kayıp
İmanını kuşatan karanlıklardan cayıp
Müminin amperinin ful olduğu aylardır........Tahir Bulut
Anlatmak mümkün değil gönüller diller naçiz
Manevî atmosferi yazmaktan eller aciz
Buna güç getiremez mufassal ne de veciz
Yazar ve ediplerin lal olduğu aylardır………. Mikdadî
Dinleyip imanından o İmam-Hatibini
Sağ taraftan istemek Kirâmen Kâtibin'i
Bir şevk ile kavrayıp itikat’ın ipini
İslam’ın tutunacak dal olduğu aylardır........ Tahir Bulut
Ayet ve hadislerle belirtildi önemi
İşlediğim hatalar yaralıyor sinemi
Feyizli, bereketli, bu manevî dönemi
Asilerin duada dil olduğu aylardır…….………. Mikdadî
Kimi Uhuttan şehit, kimisi Hendek-Bedir
Cennetin ortasında kurmuşlar sırca çadır
Gülzarın esintisi misk-ü amber-ü ıtır
Dört yanın kokusunun gül olduğu aylardır....Tahir Bulut
Sevinçle heyecanla hep aynı heves ile
Regaip Berat Kadir kandilleri vesile
Bilinçli ihya ettik biz nesilden nesil’e
Müminin yana, yana kül olduğu aylardır......Mikdadî
Ezeli Kenz-i Mahfi,ardından Kalü Bela
Sonra Ademle girdi insan denen kıbal’e
Dünyaya sırt çevirip bakarak istikbale
Kulların gerçek muhlis kul olduğu aylardır......Tahir Bulut
Yüce Rabbim gafiliz ilim öğret, alıştır!
Recep, Şaban ayını mübarek kıl, çalıştır
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Bizlere nasip eyle Ramazana ulaştır
Mikdadî’nin günleri Bal olduğu aylardır………. Mikdadî
Varlığını derinden duyarak yüreğinde
Yalnız Rabb'in sancağı çekilmiş direğinde
O'na aşkından gelen bir duygu gereğinde
Tahir'in gözyaşının Nil olduğu aylardır.............Tahir Bulut
Mikdat Bal + Tahir Bulut
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Ali Rıza Malkoç MSN dertleşmesi 1
Kar yağdı kesildi kömür ocaktan
Kimileri kebap olmuş sıcaktan
Ümidimiz dibe vurmuştu çoktan
Nerelerde kaldın Mikdati baba? ..........Ali Rıza Malkoç
Hasret kalmış yurdum bahara, yaza
Kömür naz mı etmiş gelince gaza?
Ayaklar uymuyor bu kadar hıza
Üşürken gönüller har mı acaba? ...............Mikdat Bal
TÜM AVRUPA, senin eline bakar
Anadolu ise, yoluna bakar
Susamış gönüller, diline bakar
Nerelerde kaldın Mikdati baba? ..........Ali Rıza Malkoç
Salmıyor ki gelsem şu garip eller
Haykırışa devam, susmasın diller
Yerini bıraksın borana yeller
Susmanın faydası var mı acaba? ...............Mikdat Bal
Madden avrupada, manen dünyada
Kimi hayal eder, kimi rüyada
Yıkıldı değerler, sıra hayâda
Nerelerde kaldı Mikdati baba? ..........Ali Rıza Malkoç
Dünya’dayız değil onun dışında
Kimi rüya kimi hayal peşinde
Yapısına göre herkes işinde
Ölen insanlık mı, âr mı acaba? ...............Mikdat Bal
ERLERİN başında paşa gerektir
Sürme dile değil, kaşa gerektir
Düşman izi sürer, tuşa gerektir
Nerelerde kaldın Mikdati baba? ..........Ali Rıza Malkoç
Sizin gibi ben de garip bir erim
Selâmınız gelsin bellidir yerim
Cümlenize candan selam ederim
Kaldığınız mekan kar mı acba? ...............Mikdat Bal
Seni baba bildik, şiir yolunda
Sağında Sentezi, ben’se solunda
Allah kuvvet vermiş, işte kolunda
Nerelerde kaldın Mikdati baba? ..........Ali Rıza Malkoç
Varolun sağolun sizlerle varım
Gurbette ah eden bir cefakarım
Sizi çok severim gönüldaşlarım
Herkes sizin gbi der mi acaba? ...............Mikdat Bal
Çaykara, Sürmene, Of’ta ünün var
Koyun sürüsünde tonca yünün var
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Seninde dünyada biten sonun var
Nerelerde kaldın Mikdati baba? ..........Ali Rıza Malkoç
Üzerime gelme yaralıyım ben
Asla sorgulamam nereliyim ben!
Gurbette de olsam oralıyım ben
Dünya gurbetçiye dar mı acaba? ...............Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Aşik Ahmet Şahin 1. MSN atışması
Etrafıma baktım türlü rezalet
Bunları gördükçe susamam dostum
Ne hale düşürdü bizi cehalet
Bunları gördükçe susamam dostum.......Mikdat Bal
Rezalet çoğaldı yürek yakıyor,
Bunları gördükçe susulmaz dostum.
Cehalet sel gibi oldu akıyor,
Bunları gördükçe susulmaz dostum……..Ahmet Şahin
Sorumsuz kalınmaz vatana yazık
Uyarmamız lazım cemiyet bozuk
Yürekler yaralı gönüller ezik
Bunları gördükçe susamam dostum.......Mikdat Bal
Halkını sevenler sessiz kalamaz,
Bozuk cemiyette huzur olamaz,
Ezilir vatandaş yüzler gülemez,
Bunları gördukçe susulmaz dostum……..Ahmet Şahin
Yıkmak istiyorlar eskiden beri
Fesatı ektiler hep kaldık geri
Savaşsız ölüyor Türk’ün askeri
Bunları gördükçe susamam dostum.......Mikdat Bal
İçimizde nifak saçan oldukça,
Yüze gülüp arda geçen oldukça,
Hain kurşunuyla asker öldükçe,
Bunları gördükçe susulmaz dostum. ……..Ahmet Şahin
Başka mezhepleri müslüman görmez
Sunniyim der ama camiye girmez
Namazını kılmaz zekatı vermez
Bunları gördükçe susamam dostum.......Mikdat Bal
İnancı gereği iman etmeli,
Mezhebi gereği yola gitmeli,
Kızmadan bozmadan ikaz etmeli,
Bunları gördükçe susulmaz dostum.. ……..Ahmet Şahin
Bölmek istiyorlar aziz vatanı
İçimizde hain düşmanı tanı
Hain satılmışlar döküyor kanı
Bunları gördükçe susamam dostum.......Mikdat Bal
Bölemezler benim aziz yurdumu,
Haninler geçemez şanlı ordumu,
Tanırım duşmanı dönmem ardımı,
Bunları gördükçe susulmaz dostum... ……..Ahmet Şahin
Mikdatî’yim millet uyansın derim
Kendine güvensin dayansın derim
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Kim hainse yalnız o yansın derim
Bunları gördükçe susamam dostum.......Mikdat Bal
Ahmet im der Türkiyeme kurbanım,
Uğrunda veririm kıymetli canım,
Hainlere mezar olur vatanım,
Bunları gördükçe susulmaz dostum.... ……..Ahmet Şahin
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Fatma Biber MSN 2. Dertleşmesi
Bir zamanlar bilirdik komşuluk adabını
Kalmadı gidip gelen, nereye gidiyoruz?
Küçükler bilirlerdi büyüğe hitabını
Kalmadı yüze gülen, ne oldu bu millete? ..............Ozan Mikdatî
Nerde eski komşuluk, nerde eski insanlık?
Kalmadı gönle dolan, ne oldu bu millete?
Küçüğümüz saygısız, büyükte sevgi anlık
Kalmadı mutlu ölen, ne oldu bu millete? ...............Fatma Biber
Bilmezdik doktor nedir, bozulmazdı kafamız
Kuzinemiz yanarken şenlik idi sofamız
Güçlüydü dostluk bağı, kesin idi vefamız
Kalmadı kıymet bilen, ne oldu bu millete? ..............Ozan Mikdatî
Doğa bize doktordu, kafamız ise mutlu
Kuzine de pişen aş; tatlıydı, dostla tatlı
Sıkıntım var bilseydi, koşardı yaya, atlı
Kalmadı yaşım silen, ne oldu bu millete? ..............Fatma Biber
Babam “komşuda pişer bize de düşer” derdi
Pişirdiği bir şeyi tek başına kim yerdi!
Şimdiyse çok bolluk var, Allah çoğuna verdi
Kalmadı bir şey bölen, ne oldu bu millete? ..........Ozan Mikdatî
Komşu komşuyu tanır, yediğini bilirdi
Misafirliğe gider, yatıya da kalırdı
Sevincini paylaşır, derdi varsa alırdı
Kalmadı neşe salan, ne oldu bu millete? .............Fatma Biber
Aklımdan hiç çıkmıyor, o şanlı çağlarımız
Ölüyü andırıyor ne yazık sağlarımız
Komşuluk unutuldu, kesildi bağlarımız
Kalmadı zili çalan, ne oldu bu millete? ...............Ozan Mikdatî
Atatürk’üm, önderim; esaretimi çözdü
Dişiyle tırnağıyla yeni bir devlet dizdi
Çoluk çocuk kadınla tarihe destan yazdı
Kalmadı ibret alan, ne oldu bu millete? ................Fatma Biber
Der Mikdatî yozlaştık cehalettir nedeni
Vahşette yaşıyoruz sorsan olduk medeni
Sevgi nedir bilinmez sevdalık olmuş denî
Kalmadı dağlar delen, ne oldu bu millete? ...............Ozan Mikdatî
Ülkemi yönetenler bir gafletin içinde
Toprağımı sattılar, acısı var içimde
Sıra sulara geldi, ümidimiz seçimde
Kalmadı çözüm bulan, ne oldu bu millete? ...............Fatma Biber
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Hüseyin Kara MSN dertleşmesi 1.
Hocam derim ki sana gel biraz atışalım
Kimseyi incitmeden birazcık sataşalım
Bu yalancı Dünya’da yaşadık gidiyoruz
Şöyle geriye dönüp azıcık yatışalım............Hüseyin Kara
O halde gel ikimiz serelim postumuzu
Yere çökmek yakışmaz kirletir üstümüzü
Dünya’yı üç talakla boşadık gidiyoruz
Muhabbet tatlı olsun kırmadan dostumuzu.........Ozan Mikdati
Desene güzel yere serdik biz postumuzu.
İncitmez hiç üzmeyiz elbette dostumuzu
Hiçte kolay olmuyor bu zamanda dost bulmak
Öyle dost görülenler kirletir üstümüzü............Hüseyin Kara
Dostlara ihtiyaç var yarensiz kalamazsın
Duvara konuşursan bir cevap alamazsın
Gerçek dostun iç yüzü kara günde bellidir
Sahtesini o zaman yanında bulamazsın.........Ozan Mikdati
Acı günümde dostu ben baş tacı yaparım.
Konya'ya gonderirim yarı hacı yaparım.
Dost dosttur benim için karşıt cins olsa dahi.
İstersen bayan olsun onu baci yaparım......Huseyin KARA
Allah acı vermesin, dost ile sınamasın
Herkes kendine baksın kimseyi kınamasın
Kusursuz dost bulunmaz idare etmek gerek
Konya Turistlik bir yer hac ile anamazsın.........Ozan Mikdati
Acı gününde dostun yarasına merhem ol.
Ne kayıbın olacak atacaksan at bir kol.
Hatasız dost ararsan baska dost bulamazsın.
Sakın unutma bunu gercekçi en doğru yol....Huseyin KARA
Aranan hoşgörüdür maddiyata bakılmaz
Buna dayalı dostluk ebediyen yıkılmaz,
Bu yalancı dünyada eğer dostun yok ise
Evde yalnız kalırsın sokağa da çıkılmaz.........Ozan Mikdati
Sevgi sevkat hosgoru olsun insan ozunde.
Dosdogruyu soyler hep gizem vardir sozunde.
Aramakla bulunmaz dost dedigin candan dost
Her zaman yanindadir sempati var gozunde....Huseyin KARA
Elli dört yıl bekedim ancak sana kavuştum
Nice dostlarım vardı tanıyınca savuştum
İflas bayrağı çektim, dostlar tanımaz oldu
Başıma gelenlerle tek başıma dövüştüm.........Ozan Mikdati
Bir sorgula kendini neden geldik Dünya'ya.
Eller cıkıyor aya acep biz neden yaya.
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Türk'ün Türk'ten başkası asla olamaz dostu.
Kördüğüm söyler bunu yıkmaz ne taş ne kaya.......Huseyin
Der Mikdati bu sefer dostluğu aldık ele
Yazarız bundan böyle kağıtı vermem yele
Gelecek sefer sözü ben alırım olmaz mı?
Bakalım ses verir mi bunu asalım hele.........Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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KARA

Mikdat Bal ve Hüseyin Kara MSN dertleşmesi 2.
İnsan fark edemiyor kendine ettiğini
Kazanırken herşeyin elinden gittiğini
Nefes nefes an be an ömrünün bittiğini
Bilebilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Ozan Mikdatî
Her şey ateş pahası her şey olmuştur akkor.
Gençlikte goz açılmaz genclerimiz gezer kör.
Nasıl fark etsin insan ayakta durmak çok zor.
Kalabilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Hüseyin Kara
Hayatın stresini üzerinden atıp da
Kederinden uzakta mutluluğu tadıp da
Alanlara dünyayı iki pula satıp da
Salabilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi.................Ozan Mikdatî
Öz vatandan uzakta o özlemi çekipte.
İki ayak bir pabuç çambaz gibi bir ipte.
Günün yorgunluğunu üzerinden atıpta.
Gülebilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Hüseyin Kara
Tat kalmadı gurbetin ne aşı ne işinde
Bir dertten kurtulursa bir diğeri peşinde
Cigeri kül olurken yalnızlık ateşinde
Ölebilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi.................Ozan Mikdatî
Yaşın ilerleyince çekilmez olur gurbet.
Kültürün dahi uymaz her gün okursun lanet.
Sıcak kanlı insanız gurbette yok merhamet.
Bulabilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Hüseyin Kara
Her türlü melanetler etrafında işlenir
Her şeye kafa takıp yüreğin ateşlenir
Aşılmaz engin dağlar kafes diye düşlenir
Delebilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi.................Ozan Mikdatî
Kısmetin açık ise işi yola koyarsın.
Her şey yolunda gider elbetteki doyarsin.
Kendini ara sıra memlekette sayarsın
Gelebilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Hüseyin Kara
Kendine dert etmeden zenginlerin forsunu
Kanaate sarılıp gemleyerek hırsını
Çektiği gam kederden hayatının dersini
Alabilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi.................Ozan Mikdatî
Gurbet elde olmanın bir bedeli olmalı
İşini kuranları her an örnek almalı
Ayakta kalmak icin sağdan soldan dalmalı
Dalabilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Hüseyin Kara
Gurbet acıyla dolu çoktur bedel vereni
Kendi gözümle gördüm nice derde gireni
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Tehlikeyi anlayıp zamanında sireni
Çalabilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi.................Ozan Mikdatî
Gurbet elde calışıp alamazsın balını
Yad ellerde bir görsen gurbetçinin halini
Dişinden artırarak yemediği malını
Bölebilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Hüseyin Kara
Der Mikdati memleket gurbete salsa bile
Gönlümüzde yaşıyor uzakta kalsa bile
Dostlarla ekmeğini bir lokma olsa bile
Dilebilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi..................Ozan Mikdatî
Der Hüseyin çekilir gurbetin acıları
Asla bitip tükenmez çekersin sancıları
Bu yolda sen yolcusun neyine hancıları
Olabilse gurbetçi bu kadar üzülmezdi................Hüseyin Kara
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Coşar'ın 27. MSN dertleşmesi
Gel seninle arkadaş bir yolculuk edelim
Çıkalım şu dar yerden seyredelim alemi
Vicdanın bulunduğu bir mekana gidelim
Benlikten sıyrılarak oynatalım kalemi...........Mikdatî
Dünya bozulmuş dostum herkeste bir ikilem
Bilinmez ne gün biter yürekteki bu çilem
Vicdanın olduğu yer bizde kalemdir kalem
Vicdansız yazan kalem mala mülke köle mi? ……….Coşarî
Maddeden uzak olsun yazacağımız destan
Bu şiir başka olsun her şey dönsün tornistan
İlacı mana olsun tedavi olur hastan
Doğru her yerde doğru olamaz ikilemi...........Mikdatî
Bin bir kılığa girmiş insanlar ortalıkta
Ne tad kalmış ne de renk baştan kokan balıkta
Oğul saygı göstermez sevgi yok babalıkta
Böylesi bir dünyada nefes almak çile mi? ……….Coşarî
Bunun için varız biz gidişatı bozalım
Nasıhat ederekten müşkülatı çözelim
Bellidir bütün dertler biraz çare yazalım
Saymakla tükenir mi bu dünyanın elemi...........Mikdatî
Zaten derdin büyüğü güvenin kalmaması
Ben adamım dense de adamın olmaması
Yürekteki sevginin yerini bulmaması
Yüzde beliren gülüş acaba bir hile mi? ……….Coşarî
Zan ile hükmedilir ilim olmayan yerde
İnsan cahil olunca nefsi dolaşır şerde
Kandırır saf insanı yüzdeki kalın perde
Sahtekar maskelerle kandırır el alemi...........Mikdatî
Seçtik gönderiverdik baştaki büyükleri
Halka attıramadık görmeyen gözlükleri
Yeni diye sundular kokuşmuş çöplükleri
Ormana diye çıktık yoksa bu yol çöle mi? ……….Coşarî
Bizde işi bırakmak asla olmaz zor diye
Uğraşma gözlüklerle hepsini say kör diye
Gösterme, yalnız çağır kulağına kor diye
Ben böyle öğrenmişim alırken meşalemi...........Mikdatî
Ne köylüyü beğenir ne işçiyi beğenir
Gariban sofrasında bulunur mu ki peynir
Böylesi büyüklere Hollanda da ne denir
Bunların hepsi böyle ayrı bir sülale mi? ……….Coşarî
Der Mikdatî kötüler kardeştir birbirine
Aklım ermiyor zaten Hollanda kültürüne
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Kötü her yerde kötü al da çal öbürüne
Okuyanlar hak verir görünce makalemi...........Mikdatî
Coşarî yazar durur, kendi der kendi dinler
Herkes çıkar peşinde, mazlum her gece inler
İstense dökülür mü sokaklara yüz binler
Bunca söylenen sözün hepsi de nafile mi? …………..Coşarî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Coşar'ın 28. MSN dertleşmesi
Eşkıya ulu orta vahşet dehşet saçarken
Seyredip ses etmeyen hissizlere kırıldım
Kalabalık bir yerde vurup kırıp kaçarken
Enayi gibi bakan ruhsuzlara darıldım..........Ozan Mikdati
Önümüzde binlerce iyi örnek dururken
İnsanlar medeniyet yollarında yürürken
Zavallı bir kadını saçlarından sürürken
Bu vahşi sahneleri seyrederken yoruldum……Coşari
Vurdumduymaz olmuşuz herkes kendi derdinde
Sanki ruh kalmamıştı herhangi bir ferdinde
O kadar kişi bakmış eşkıyanın ardında
O kadar üzüldüm ki yüreğimden vuruldum..........Ozan Mikdati
Neden baş gösteriyor bizde vurdumduymazlık
Yakışmıyor insana bu çılgınca aymazlık
Medeni insanlara yakışmaz yaramazlık
Yerimden fırlayacak bir yay gibi kuruldum………Coşari
Uyu uyu yat uyu diye başladık söze
Konuşma ve karışma her zaman dendi bize
Bu kadar uyuşukluk inan ki gitmez yüze
Bize hiç yakışmadı kalemime sarıldım..........Ozan Mikdati
Öyle zor ki bu hayat herkes ekmek peşinde
Kimisi sahtekâr olur kimi her gün işinde
Adamlık hiç kalmamış yüreğinde döşünde
Sinirliydim, seninle atıştıkça duruldum……Coşari
İnsanlık hiç kalmadı bencil oldu bu millet
Vicdanlardan sorarsan bil ki öldü bu millet
Sevgi saygı bulunmaz nefret doldu bu millet
O kadar üzgünüm ki gerildikçe gerildim..........Ozan Mikdati
Polisin arasında başını eğmiş köpek
Mademki sen adamsın baş eğmeye ne gerek
İşkence ırza geçme nasıl dayanır yürek
Kızdıkça yüreğimin ortasından yarıldım….Coşari
Der Mikdati bu millet kanunları bilmiyor
Bilse de ses etmeye hesabına gelmiyor
Gördüğümüz vahşetti bunu aklım almıyor
Ahvali manzaraya kırıldıkça kırıldım..........Ozan Mikdati
Coşari’yim her zaman sen gibi kalemim dik
Atalarım dediler kötü kaleleri yık
Kalemdir sözdür silah zalimin üstüne sık
Yazdıkça taşlamayı ne andım ne soruldum …….Coşari
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Coşar'ın MSN 25. Ramazanı uğurlaması
Kur’an ile hatim ile
Sürdü, gidiyor Ramazan
Tövbe ettik nadim ile
Sardı gidiyor Ramazan …………Mikdat Bal
Sıkı tuttuk nefisleri
Tekrar ettik hadisleri
Dağıttık ruhta sisleri
Dürdü gidiyor Ramazan ……..İbrahim COŞAR
İnanana yok zahmeti
Şiar ettik merhameti
Mü’minlere bol rahmeti
Serdi gidiyor Ramazan …………Mikdat Bal
Bedenleri son takatla
Mal ve mülkü hem zekatla
Ruhumuzu itikatla
Ördü, gidiyor Ramazan ………İbrahim COŞAR
Bilen bildi kıymetini
Hak’kın bize himmetini
Muhammedin ümmetini
Gördü gidiyor Ramazan …………Mikdat Bal
Sofralarda bereketle
Kasalarda hareketle
Konuşmada nezaketle
Kurdu gidiyor Ramazan ………İbrahim COŞAR
Hakka döndük yüzümüzü
Cilaladık özümüzü
Açtı bizim gözümüzü
Sürdü gidiyor Ramazan …………Mikdat Bal
Bağışlattı suçumuzu
Yok eyledi acımızı
İyilikle içimizi
Bürdü gidiyor Ramazan………İbrahim COŞAR
İhya ettik dinimizi
Sebil ettik canımızı
Allah için tenimizi
Yordu gidiyor Ramazan…………Mikdat Bal
Şahidiydi zikirlerin
Sabunuydu tüm kirlerin
Ahvalini fakirlerin
Sordu gidiyor Ramazan………İbrahim COŞAR
Der Mikdati rahmet ayı
Her canlının olmuş payı
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Evimize bir ay boyu
Girdi gidiyor Ramazan…………Mikdat Bal
Koş Cosari beradına
Kalkan olsun Sıratına
Umarımki muradına
Erdi gidiyor Ramazan………İbrahim COŞAR
Dost kalemlerden dökülenler
Oruç zekât dinin farzı
Cömertliktir mü'min tarzı
Aşk doldurdu arşı arzı
Sırdı gidiyor ramazan..........Âşık Cinasî
Gösteriyor yamuk,düzü
Huşuya çekiyor izi
Paklamaya kalbimizi
Kardı gidiyor ramazan
Anlatıp hevesimizi
Kıstı dünya sesimizi
Aynasından nefsimizi
Yerdi gidiyor ramazan...... Ozan Sentezi/Gültekin Toga
Oruçluya helal olsun
Gönüllere huzur dolsun
Bayramınız kutlu olsun
Derdi gidiyor ramazan......Fatma Biber
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Yavuz 7. MSN dertleşmesi
Ne pişireyim diye anamız şaşırırdı
Hazır yemektir diye zırıhta pişirirdi
Akşamdan hamurunu mayayla şişirirdi
Toz şeker bulunmazdı ey gidi eski günler.........Ozan Mikdati
Kıtlık senelerinden bak ne günlere erdik
Biraz iç yağı bulsak ya Rabbi şükür derdik
Fasulye turşusuyla mısır ekmeği yerdik
Beyaz un alınmazdı ey gidi eski günler …….İbrahim Yavuz
Dokuz kardeş bir tarla mısır bile yetmezdi
Ahşap evler soğuktu bazen baca tütmezdi
Fakirlik hat safhada bir türlü dert bitmezdi
Sebebi bilinmezdi ey gidi eski günler.............Ozan Mikdati
Kadınların önünde dize gelirdi dağlar
Kimi gazele gider kimisi otluk bağlar
Tarla bir yanda bekler bebek bir yanda ağlar
Beşiği salınmazdı ey gidi eski günler ……...İbrahim Yavuz
Kimi tarlada idi kimi çayır biçerdi
Kimi yaylada idi kimi gurbet seçerdi
Borç alırdı bir çoğu ama yıllar geçerdi
Kapısı çalınmazdı ey gidi eski günler...........Ozan Mikdati
Fakirlik vardı ama herkes mutlu yaşardı
Kara üzüm pekmezi kazanlardan taşardı
Birisi hasta düşse komşular hep koşardı
Çaresiz kalınmazdı ey gidi eski günler ……...İbrahim Yavuz
Neler çekti hanımlar çocuklar kollarında
Sırtlarında bir sepet bir bakraç ellerinde
Kimi yuvarlanırdı patika yollarında
Kazasız gelinmezdi ey gidi eski günler..........Ozan Mikdati
Kavgasızdı komşular düzgündü araları
Gönüller zengin idi yoksa da paraları
Ne de derin olurdu o gönül yaraları
Yürekten silinmezdi ey gidi eski günler ……...İbrahim Yavuz
Der Mikdati dedemin elleri yarık idi
Ayakkabısı yoktu giydiği çarık idi
Zıpka derlerdi ona pantolon körük idi
Yırtılıp delinmezdi ey gidi eski günler...........Ozan Mikdati
İbrahim der erkekler hiç caka satmazlardı
Haramdan uzak durur süte su katmazlardı
Kadınlar her ortamda kahkaha atmazlardı
Mecliste gülünmezdi ey gidi eski günler ……...İbrahim Yavuz
Mikdat Bal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mikdat Bal ve İbrahim Yavuz’un MSN dertleşmesi 6.
Böler uykularımı bir hasret sarar beni
Dünyanın meşakkati sürekli yorar beni
Nerede bir dert varsa yoklayıp arar beni
Tecrübeyle sabittir dünya’da rahat olmaz…..Ozan mikdati
Baharda açan yaprak güz gelince soluyor
Hayallerle düşlerle ömür böyle doluyor
Güneş nasıl doğuyor gece nasıl oluyor
İşaretler çok ama hiç kimse hisse almaz….İbrahim Yavuz (Yavuzca)
Ahiret tarlasına ektiğimiz hep günah
Koca ömür sonunda tek kelimeyle eyvah
Gönül hasretle dolu hicran olmuş sol cenah
Sevelim sevilelim bu dünya baki kalmaz……Ozan Mikdati
Baş edilmez virüsler üredikçe üredi
Her işte görüyoruz şeytan denen mereti
Dostluklar sahte oldu çıkarcılar türedi
Cebinde paran yoksa kapını kimse çalmaz…İbrahim Yavuz (Yavuzca)
Ciddiye almak gerek dünya’nın yok şakası
Birden kabusa döner azgınların cakası
Cepleri yok bulunmaz son gömleğin yakası
Buradan göndermeyen orada bir şey bulmaz……….Ozan Mikdat
Dostluklar olmayınca bu dünya neye yarar
Fezana gitse bile dost dostu yine arar
Eğer amacın yoksa hayat insanı yorar
Şartlar çetin olsa da ülküsü olan yılmaz………İbrahim Yavuz (Yavuzca)
Soluyor bu dünyada rengarenk ne var ise
Başka bir dert yakalar hastalık savar ise
Nefis ferdi bırakmaz şeytanı kovar ise
Kaçış yok ne edelim kötülük bizi salmaz………….Ozan Mikdati
Sanma ki hiç birimiz bu dünyada kalacak
Kim bilir hangimizi nerde nasıl alacak
Her şeyden önemlisi kafan rahat olacak
Aklı başında olan fazla derine dalmaz………İbrahim Yavuz (Yavuzca)
Der Mikdati ölüm hak hazırlıklı olalım
Hoşgörü muhabbetle araları bulalım
Alçak gönüllü olup gönülere dolalım
Sevgi cennet gülüdür, o gül ebedi solmaz……….Ozan Mikdati
Kiminin gönlü rahat kiminim gönlü harda
Rabbim hiçbir kulunu koymasın yine dar da
Her derdin bir çaresi her yolun sonu var da
İbrahim’in çilesi ölünceye dek dolmaz………İbrahim Yavuz (Yavuzca)
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Yavuz'un 4. MSN dertleşmesi
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/25/www_antoloji_com_1077725_42.MP3'>
Gene geldi aklıma çok merak ediyorum
Oftaki yaşlı kavak acaba duruyor mu?
Ah dostum Trabzonda şimdi olsam diyorum
Muhlamanın kokusu aklına vuruyor mu? …….. İbrahim Yavuz
Hasretle geçiririz gurbet elde çağları
Özleriz gece gündüz yaylaları dağları
Arada gitmek gerek pekiştirir bağları
Oturup da ağlamak bir işe yarıyor mu? ........Ozan Mikdati
Eskiden yaylalara yaya giderdik yaya
Dağlar yemyeşil idi dere boyları kaya
Çaykara’dan ayrılıp göç ettin Avrupa’ya
Zalim gurbet ellerde dostların soruyor mu? …….. İbrahim Yavuz
Mahrumum yaylalardan gurbette yazlıyorum
Her aklıma vurdukça oturup sızlıyorum
Ne güzeldir bayırlar komları özlüyorum
Benim gibi acaba rüyana giriyor mu? .........Ozan Mikdati
Şehitlerin mekanı göğün birinci katı
Yaylaların yaylası Sultanmurat’tır adı
Hiç aklımdan çıkmıyor kara üzümün tadı
Bu yıl yağmur yağmadı asmalar kuruyor mu? ……. …..İbrahim Yavuz
Büyükler çay içerdi yaylanın hanlarında
Dal sigara beş kuruş köyün dükkanlarında
Ne misketler oynardık çeşmenin yanlarında
Zincirli maşrabası paslanup çürüyor mu? ...............Ozan Mikdati
Karadeniz bambaşka ama Trabzon farklı
Buraya cennet diyen inan bana çok haklı
Sümela, Uzungölde bin bir güzellik saklı
Dostların Trabzonu gidip da görüyor mu…….. İbrahim Yavuz
Dertleşmek güzel ama yine içim yanıyor
Köyünden ayrılanlar hep orayı anıyor
Göç eyleseler bile göçmen kuşlar dönüyor
Memleketten çıkanlar geriye varıyor mu? ........Ozan Mikdati
Yazın sahiller güneş yüksek dağlar hep kardı
Yine aklıma geldi beni bir hüzün sardı
Caminin kapısında büyük bir kiraz vardı
Eskisi gibi meyve acaba veriyor mu? …….. İbrahim Yavuz
Yakıyor içimizi ah memleket demekler
Bağlarda bahçelerde verdiğimiz emekler
Mısır ekmeği ile, türlü yerel yemekler
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hatırladığın zaman gönlünü yoruyor mu? ..........Ozan Mikdati
İbrahim Oftan çıktı hasret dolu yaşları
Yaz gelir çiçek açar Ayazmanın başları
Sende hatırladıkça eski arkadaşları
Yüreğin titredikçe yağları eriyor mu…….. İbrahim Yavuz
Mikdati Çaykara’yı terk edeli gülmedi
Ağladı hasretinden göz yaşını silmedi
Ne yazık zamanında kıymetini bilmedi
Seni de benim gibi bir hasret sarıyor mu? ........Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Yavuz'un 5. MSN dertleşmesi
Seyre dalmış insanlar katliamı izliyor
Oluk oluk kan akar dur diyecek kimse yok
Bu kadar mı naçarız? vicdanımız sızlıyor
Yahudi yakıp yıkar dur diyecek kimse yok! .......Ozan Mikdati
Bir bahane uydurup Gazze’ye giriyorlar
Ne hastane ne okul demeden vuruyorlar
Çoluk çocuk, yaşlı, genç herkesi kırıyorlar
Bu ne kanlı bir çıkar dur diyecek kimse yok! ....... İbrahim Yavuz
Topraktan kan fışkırıp gökten ateş yağıyor
Siyonistler Gazze’ye hala silah yığıyor
Bunca zulme insanlık nasıl boyun eğiyor
Dünya şaşkınca bakar, dur diyecek kimse yok! .......Ozan Mikdati
Mazlum bir taş savursa tepesine biniyor
Fırsat bu fırsat deyip yeni silah deniyor
Zalimler insanlığın sabrını mı sınıyor
Bebeğe kurşun sıkar dur diyecek kimse yok! ....... İbrahim Yavuz
Amerika, İsrail ana kız iki dönek
Yeryüzünün mantarı en tahripkâr ağbenek
Ne beklenir bunlardan tapındıkları inek
Demokrasi kan kokar, dur diyecek kimse yok! .......Ozan Mikdati
ABD demokrasi getirecekti hani
Duymaz hastanelerden çıkan feryat figanı
BM demi görmüyor dökülen bunca kanı
Çığlığa kulak tıkar dur diyecek kimse yok! ....... İbrahim Yavuz
Mel’un batı sırıtır soykırımı olurken
Hastanede okulda çoluk çocuk ölürken
Eften püften değersiz bahaneler bulurken
Bombalar bebek yakar, dur diyecek kimse yok! ....... Ozan Mikdati
Her gün ölüm kusuyor toplar, füzeler, tanklar
Ceset tarlası oldu Gazze’de ki topraklar
Sabrın sonuna gelmiş bütün Müslüman halklar
Her gün ya sabır çeker dur diyecek kimse yok! ....... İbrahim Yavuz
Der Mikdati şaşarım şu dünyanın haline
Şaşmamak mümkün değil hali pür melaline
Kıyamet yaklaşmıştır eriyor zevaline
Gök kubbe yere çöker, dur diyecek kimse yok! ....... Ozan Mikdati
İbrahim der kabuslar görüyorum yatarken
Bir kardeş bir kardeşi onursuzca satarken
Firavunlar sadistçe kahkahalar atarken
Mazlum göz yası döker dur diyecek kimse yok! ....... İbrahim Yavuz
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Yavuz'un 8. MSN Dertleşmesi
Yaz gelince gurbetten memlekete koşarak
Yemyeşil yaylalara çıkmak ne güzel olur
Kemence eşliğinde el ele tutuşarak
Meydanları horondan yıkmak ne güzel olur ……..İbrahim Yavuz
En güzel yerde bile yaylaları anan biz
Zaten onca yıllardır hasretinden yanan biz
Kendini yüce dağın tepesinde sanan biz
Köyümüze yüksekten bakmak ne güzel olur........Ozan Mikdati
Güneş bir kolye gibi su üstende yatarken
Balıkçılar denize ağlarını atarken
Seyrine dalacağız güneş ufka batarken
Irmak gibi denize akmak ne güzel olur ……..İbrahim Yavuz
Nasip olmazsa bile çıkarız düşler ile
Belki muhabbet eder orada kuşlar ile
Ateş yakardı dedem eskiden taşlar ile
Taşları birbirine çakmak ne güzel olur............Ozan Mikdati
Hamsi ile muhlama dertlerimin ilacı
Akçaabat’ın köftesi Hamsiköy’ün sütlacı
Kadınlar yufka için ateşe atsın sacı
Diz kırarak sofraya çökmek ne güzel olur ……..İbrahim Yavuz
Çıplak ayaklar ile dolaşıp çayırlarda
Eskiden çay toplardık el ile bayırlarda
Satılır çeşitleri şimdi panayırlarda
Kekik çiçeği gibi kokmak ne güzel olur.............Ozan Mikdati
Nasıl da özlemişim o patika yolları
Yaz gelir meyvelerle dolar ağaç dalları
Yayla çimenlerinde bekleyip de malları
Akşamları ahıra sokmak ne güzel olur …….......İbrahim Yavuz
Dumanlı olsa bile tertemizdir havası
Sakız kokan ormanlar derdimizin devası
Bir demlik bir kaç bardak bir muhlama tavası
Ocağı çıra ile yakmak ne güzel olur...........Ozan Mikdati
İbrahim’in gurbette kimse bilmez halini
Arılar mesken tutmuş çiçeklerin dalını
Şifa kaynağı olan şu Anzer’in balını
Kalaylı sahanlara dökmek ne güzel olur ……..İbrahim Yavuz
Der Mikdati yanıyor gönlümün sol köşesi
Sıladır gurbetçinin mutluluğu neşesi
Kazılmış yüreğime silinmez ki kaşesi
Yakaya beyaz bir gül takmak ne güzel olur...... Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İbrahim Yavuz'un 9. MSN Dertleşmesi(Sanal Aşk)
Aslı yok astarı yok sanalda olan aşkın
Platonik olunca dile düşer sonunda
Konuştuğu hep yalan hem şaşkındır hem taşkın
Elektrikler kesilir pile düşer sonunda…………Ozan Mikdati
Çaresiz kalır insan kalbi küt küt atarsa
Bu tertemiz duyguya riyakarlık katarsa
Umduğunu bulamaz sert kayaya çatarsa
Toplar tas tarağını yola düşer sonunda…… ……İbrahim Yavuz
Bir şeyler karalıyor sadede asla gelmez
Ne şakadır ne mizah okuyan buna gülmez
Mecnun der Leyla söyler ne olduğunu bilmez
Aklını oynatarak çöle düşer sonunda…………….Ozan Mikdati
Sevilen sevdiğini olur olmaz ezerse
Aşık ki maşukundan ihaneti sezerse
Şu iffet dediğimiz elden ele gezerse
Geçmez bir akçe olur pula düşer sonunda…… İbrahim Yavuz
Ne haddini biliyor dur duraktan anlamaz
Bela üstüne gelir görür ama yanlamaz
Ailesi dağılır bu halini sonlamaz
Deli dolu akarken sele düşer sonunda……….Ozan Mikdati
Aşk denen yüce duygu şayet ruhunu sarsa
Bir ömür sürebilir sevgi edep ve arsa
Bence artık yürümez içinde yalan varsa
Ne köz kalır ne ateş küle düşer sonunda…… İbrahim Yavuz
Aşk denmez heves olur içinde varsa yalan
Şeydan kanda dolaşır odur vesvese salan
Hayvani duyguları aşk sanır ahmak olan
Yürekten bağlı iken bele düşer sonunda……….Ozan Mikdati
Toprağa aşık yağmur çiçeğe tutkun arı
Sevgiden üstün değil dünyanın bütün varı
Yüreğine işlerse bülbülün ahu zarı
Elvan elvan açılan güle düşer sonunda…… İbrahim Yavuz
Mikdati bu olaya hemen kafa yormuştur
Yanlış olan her şeyin karşısında durmuştur
Sanki bu ahlaksızlık hüsn-ü kabul görmüştür
Hayasızı taşlamak BAL’a düşer sonunda……….Ozan Mikdati
İbrahim şu dünyada gözünü acar gider
Iyilerle söyleşir Nemrut’tan kaçar gider
Aşkın sonu geldimi havada uçar gider
Kuru bir yaprak gibi yele düşer sonunda…… İbrahim Yavuz
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İlhami Albayrak MSN dertleşmesi
Yürekler karanitleşti virüs sardı akılı
Oluk çamur taşıyor gel çık işin içinden
Satmaya kalkışırlar pirinç diye çakılı
Kazanda taş pişiyor gel çık işin içinden.....Ozan Mikdatî
Yarım ay mehtap güzel,hoş seda sevgi hüzün.
Demin dışarlardaydım.göğe dönükdü yüzüm.
Dostlar okumuyorki,kısa kesildi sözüm.
Gönlüm hasret taşıyor gel çık işin içinden....İlhami Albayrak
Bu millet eskileri rahmet ile anarken
Suçlu işini bilir mazlumları kınarken
Zulümlerden halkımız zemheride yanarken
Ağustosta üşüyor gel çık işin içinden.....Ozan Mikdatî
Bak tertibim diyorum kader kırdı kanadı
Sen orda mahsun garib gurbet yakıyor katı
Zulüm payidar oldu,zalimler tattı tadı
Kene gibi şişiyor gel çık işin içinden..... İlhami Albayrak
Hiç bir şey baki değil akşamın sabahı var
Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı var
Nemelazımcıların çok büyük günahı var
Hortlak gibi yaşıyor gel çık işin içinden........Ozan Mikdatî
Gece gündüz yalanla milleti uyuttular
Mavi boncuk dağıtıp çoğunu avuttular
Yalanı benimseyip gerçeği unuttular
Halk tuzağa düşüyor gel çık işin içinden..... İlhami Albayrak
Sonuca dünden razı oynanmış oyun gibi
Herşeyi kabullenmiş kesilmiş boyun gibi
Bilerek uygun adım kurbanlık koyun gibi
Mezbahaya koşuyor gel çık işin içinden........Ozan Mikdatî
Beyinler mi yıkandı kulaklar mı duymuyor
Uyuyor mu bu millet ne oldu da aymıyor
Demokrasi diyenler o kurala uymuyor
Bütün dünya şaşıyor gel çık işin içinden..... İlhami Albayrak
Der mikdatî bu günler sağduyulu olmalı
Asgari müşterekte orta bir yol bulmalı
Şu despotlara inat demokrasi kalmalı
Tarihimiz ışıyor gel çık işin içinden........Ozan Mikdatî
Der İlhami maksadım uyarmaktı milleti
Bütün dertlerimizin bencilliktir illeti
El ele tutuşarak yok edelim zilleti
Umutlarım yaşıyor gel çık işin içinden..... İlhami Albayrak
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İlhami Albayrak MSN dertleşmesi 2.
Bilirmisin hasreti, tanır mısın özlemi?
Tanımayan, tatmayan nakıs olur izlemi!
Nasıl yazar bir şair, eğer yoksa gözlemi
Atmaya gerek yoktur gurbet canımı yakar…. Ozan Mikdatî
Allah’ım bir ruh verdi, birde can taşıyorum,
Her seven insan gibi gönlümü okşuyorum.
Ben gurbette değilim gurbeti yaşıyorum.
Tatmaya gerek yoktur gurbet canımı yakar…İlhami Albayrak
En iyi ben bilirim içimin yandığını
Nice ağır yüklerin sırtıma bindiğini
Sen nasıl bileceksin kafamın döndüğünü
Çatmaya gerek yoktur gurbet canımı yakar…. Ozan Mikdatî
Bazen resme bakıyor.rengini bozuyorum
Bazen deryaya dalar damlada azıyorum
Bilirim gurbettesin duygunu seziyorum.
Gitmeye gerek yoktur gurbet canımı yakar…İlhami Albayrak
Vasfedilmez bu duygu kafi gelmez heceler
Bazen aklma gelir o eski imeceler
Efkar yoğun olunca bana hicran geceler
Yatmaya gerek yoktur gurbet canımı yakar…. Ozan Mikdatî
İçin yanar bilirim özlüyorken sılanı
Sen mutlu mu sanırsın sılasında olanı
Şiir hayal ürünü olur ama yalanı
Katmaya gerek yoktur gurbet canımı yakar…İlhami Albayrak
Gurbette kandırıldık yuttuk nice zokayı
Hayali holding kurduk yazdım bir kaç vakayı
Fabrikatörüm diye şimdi kalkıp cakayı
Satmaya gerek yoktur gurbet canımı yakar…. Ozan Mikdatî
Akıllı sandım seni yalana kanıyorsun
Orasını ben bilmem derdini tanıyorsun
Kendi düşen ağlamaz yürekten yanıyorsun
Tütmeye gerek yoktur gurbet canımı yakar…İlhami Albayrak
Yuh olsun zalimlere ettikleri çok ayıp
Haram halal bakmadan ayılar gibi yeyip
Gurbetçiyi kandırıp sırtı kalındır deyip
Ütmeye gerek yoktur gurbet canımı yakar…. Ozan Mikdatî
Hayret ile okudum eylediğin sitemi
Böyle karışık işler bulandırır midemi
İş işten geçti artık bundan sonra matemi
Tutmaya gerek yoktur gurbet canımı yakar…İlhami Albayrak
Der Mikdatî okusun insanlar öyküsünü
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Dünya için hiç kimse bölmesin uykusunu
Allah bize kafidir intikam duygusunu
Gütmeye gerek yoktur gurbet canımı yakar…. Ozan Mikdatî
Der İlhami yorulduk hep dünya hırsı ile
Gözlerimiz kamaştı zalimin forsu ie
Ele geçen fırsatı elinin tersi ile
İtmeye gerek yoktur gurbet canımı yakar…İlhami Albayrak
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İlhami Arslantaş.1. MSN atışması
Kültür bize atalardan mirastır
Bir gül gibi derelim mi ne dersin
Gönlümüzden akıp giden Arastır
Ummanlara sürelim mi ne dersin.....İlhami Arslantaş
Aramızda olmaz senlik ne benlik
Devam etsin ebede dek bu şenlik
Sevgi saygı muhabbet ve esenlik
Düşmanlığı yerelim mi ne dersin......Mikdat Bal
Artık yansın müspet ilmin çırası
Geçti bile davranmanın sırası
Koruyalım bu nadide mirası
Karanlığı yaralım mı ne dersin…….İlhami Arslantaş
Hem sevelim sevdirelim vatanı
Yad edelim bunca şehit yatanı
Yetimleri bir de matem tutanı
Yanlarına varalım mı ne dersin.....Mikdat Bal
Türkülerle çizilmiştir sınırlar
Tüm dünyada bizi iyi tanırlar
Yeni baştan kazanılsın onurlar
Saatleri kuralım mı ne dersin...ilhami Arslantaş
Ozanların gönlü halktan yanadır
Çömertirler bir sana bir banadır
Ezgileri gönülleri kanatır
Yaraları saralım mı ne dersin......Mikdat Bal
Gel gençliğe açalım şu yolları
Hemen tezden sıvayalım kolları
Kaynaştırıp sağımızla solları
Düşmanları vuralım mı ne dersin…….İlhami Arslantaş
Elbet olur böyle bir şey istesek
Şu geçnlere güzel örnek göstersek
Fesatlara fitnelere sus desek
Biz sırt sırta verelim mi ne dersin.......Mikdat Bal
Der ilhami gözüm gönlüm vatanım
Huzur bulsun sinde şehit yatanım
İşte böyle kardeş benden bu tanım
Bütün yurda saralım mı ne dersin …. İlhami Arslantaş
Mikdat der ilimle ışık saçalım
Cehaletten uzaklaşıp kaçalım
Gel İlhami yeni çığır açalım
Etten duvar örelim mi ne dersin.........Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve İlhami Arslantaş'ın 2. MSN sohbeti
Ne oldu be dostum ses yok seda yok
Hasta mısın yoksa kırgın mısın sen?
Kırgınlığın varsa bende hata yok
Yoksa bu günlerde durgun musun sen? ....M.Bal
Yağmurmu çürüttü dağda darını
Dağıttın elinde olan varını
Bilmedin hayatın gerçek kârını
Bilmem benim gibi yorgun musun sen? .....İ.Arslantaş
Dünyanın peşinde durmaz koşasrsın
O senden kaçtıkça durup şaşarsın
Ne mutlu vatanda kalıp yaşarsın
Sanki benim gibi sürgün müsün sen? ...M.Bal
Sararıp solmuşsun güller misali
Aşınmış, yıkılmış yollar misali
Her gün darbe yemiş kullar misali
Yoksa tüm kullara kırgınmısın sen? …İ.Arslantaş
Yediğim darbeler saymakla bitmez
Üst üste alt alta koymakla bitmez
Yer yüzüne serpip yaymakla bitmez
Bir kara sevdaya vurgun musun sen? ....M.Bal
yoksa sen felekten azar mı gördün
Zamanın çarkında hızar mı gördün
Yakın gelecekte mezar mı gördün
Dalından düşesi ergin misin sen? ....İ.Arslantaş
Mikdatî der artık bitti işlerim
Sona erdi mali hülya düşlerim
Artık bundan böyle göçe başlarım
Hakkın helal eyle dargın mısın sen? ...M.Bal
Der ilhami eğme boynunu sakın
Gözlerini aç da etrafa bakın
Belli olmaz belki mutluluk yakın
Son günlerde böyle gergin misin sen? ...İ.Arslantaş
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Kamil Durmuşoğlu’nun 1. MSN atışması
Coşkum, heyecanım, şenliğim gitti
O eski bayramlar nerde kardeşim?
Ruhum, özüm, hazım, benliğim gitti
Araya çektiler perde kardeşim……….K.Durmuşoğlu
Türkün adı sanı lisanlardaydı
Şimdi Türk insanı darda kardeşim
Eskiden iktidar insanlardaydı
Ama şimdi başka türde kardeşim.........Mikdat Bal
İffeti çarmıha gerenler başta
İmanı, vicdanı sürenler başta
Ecnebiye selam duranlar başta
Bunlar fitne, fesat, şerde kardeşim…..K.Durmuşoğlu
Hep kendi kendine ediyor millet
Her şeyi kenara itiyor millet
Peşine takılıp gidiyor millet
Rehberlik ünvanı körde kardeşim…….Mikdat Bal
Zemheriler vurdu, bilmem baharı
Düzen köhneleşti, tutmaz ayarı
Çürüdü temelim, tartmaz duvarı
Doyurdular bizi derde kardeşim…..K. Durmuşoğlu
Nerde akıllılar kalmadı izan
Çarklarında bizi ezdi bu düzen
Bozuldu ölcüler, bozuldu mizan
Enayi diyorlar merde kardeşim…..Mikdat Bal
Devir cahil devri; okurun değil,
İffetin, namusun, onurun değil
Cumhuriyetimiz cumhurun değil
Bu gidişe gelip dur de kardeşim…..K.Durmuşoğlu
Kamusal alanı keşfetti bunlar
Ordan uzak tuttu iffeti bunlar
Ama canileri affetti bunlar
Şehitlerin kanı yerde kardeşim……Mikdat Bal
Gaflettedir başım, güvenir ele
Dört bir tarafımdan gelmekte bela
Dışardan, içerden dövülür kale
Çok gedik açıldı surda kardeşim…..K.Durmuşoğlu
Yeniden dizgini ele alarak
Bizi satanlara haber salarak
Uyarıp milleti birlik olarak
Sahip çıkmalıyız yurda kardeşim……Mikdat Bal
Kaderimiz teslim birkaç uyuza
Hapsolur gelecek gölgeye, kuza.
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Milletçe vererek omuz omuza
Haydi, buluşalım birde kardeşim…..K.Durmuşoğlu
Gönlümde vatanı yaşar gelirim
Yedi ülke çiğner aşar gelirim
Çağırsalar bu gün koşar gelirim
Kılıç olsa bile serde kardeşim……Mikdat Bal
Durmuşoğlu öfken dinmesin daha
Yurduna kargalar konmasın daha
Hilalimden ışık sönmesin daha;
Yüreğime yürek ver de kardeşim…..K.Durmuşoğlu
Der Mikdatî! Koştum senin çağrına
Doğrumu ekledim senin doğruna
Gerektiği anda vatan uğruna
Varım bu cihata var de kardeşim…….Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Murat Nail Güney MSN1.dertleşmesi
Her ne kadar uçsak yorulmaz kanat,
Yarenlik cihanda en güzel sanat,
Çare olacaksan yaramı kanat,
Derman bulacaksan can feda olsun... Murat
İnsanın bitmez ki arzu hevası
En büyük hastalık benlik davası
Her derdin mutlaka vardır devası
Çare için nice kan feda olsun.........Ozan Mikdatî
Mikdat Bal’ım baldan tatlıdır sözün,
Destan olur gelen kuşağa yazın,
Kırmazsın dostunu, çekilir nazın,
Aranan dostluktur şan feda olsun... Murat
Konuşmadan önce düşünür insan
Mahva sebep olan afati lisan
Beni methedersin sen gene hoş san
Sana harcanan her an feda olsun.........Ozan Mikdatî
Dostum selamını aldık severek,
Memleket Trabzon sanma Siverek,
Bir eline çayın, birine börek,
Besmeleyle ye iç, kan feda olsun… Murat
Ne güzel söylersin hepsi şahane
Sayende şenlendi şu garip hane
Sana dostum derim değsin cihane
Dostun ateşinde yan feda olsun.........Ozan Mikdatî
Büyük lokma yorar zorlar insanı,
Nice eziyete korlar insanı,
Yok diye üzülme sırlar insanı
Köşküm, sarayım yok, han feda olsun… Murat
Geçici dünyada aramam murat
Beni düşündüren o ince sırat
Bir gözüm Dicledir diğeri Fırat
Her gece ağlarım tan feda olsun.........Ozan Mikdatî
Ozanlık zor iştir, sarmaz herkesi,
Bu duvarın aşmak zordur arkası,
Erdem gerektirir sabır hırkası,
Sevgi yumağından yün feda olsun………Murat
Yazarım bir işe yaradığım yok
Yağ çekip zalime uğradığım yok
Ne makam ne şöhret aradığım yok
Tevazu’ olsun da ün feda olsun.........Ozan Mikdatî
Murat arayarak bulmak mesele,
Köküne sarıl ki kaptırma sele,
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Dur dinle sözümü boş ver sen ele,
Ömürden geçecek gün feda olsun… Murat
Mikdati nimetin büyüğü sıhhat
Örnek atışmamız olsun nasıhat
Nefisle uğraşmak en büyük cihat
Kılıcı çekince kın feda olsun.........Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Mustafa Hoşoğlu’nun Dedem sağ olsaydı halimize ne derdi
Atışması
Mikdat Bal ve Mustafa Hoşoğlu’nun
“Dedem sağ olsaydı halimize ne derdi" Atışması
Dedem sağ olsa idi
Bunlar size “az” derdi
Bu halde bulsa idi
Daha acı “söz” derdi…….Ozan Mikdadi
Uçtuk,kalmadık yaya,
Güneşten geçtik aya,
Ne ar kaldı ne haya,
Al hepsini “yaz” derdi…….Mustafa Hoşoğlu
Allah imkan verseydi
Bu zamana erseydi
Şu gençleri görseydi
Bir çoğuna ”kız” derdi…….Ozan Mikdadi
Gezerler açık saçık,
Hepsi bir başka uçuk,
Kime benzesin çocuk?
Muammayı “çöz” derdi…..Mustafa Hoşoğlu
Defterinden silerdi
Görmemeyi dilerdi
Halimize gülerdi
Bu belalar “cüz” derdi…….Ozan Mikdadi
Yeni sayfa açardı,
Kanat takıp uçardı,
Haya eder kaçardı,
Tek başına “gez” derdi…..Mustafa Hoşoğlu
Böylesi berduşların
Bilumum kodoşların
Yarasa baykuşların
Yuvasını “boz” derdi…….Ozan Mikdadi
Estetik yaptıranı,
İmanı kaptıranı.
Ümmeti saptıranı,
Dikkatlice “süz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
Ona sıtma tutardı
Hapları hep atardı
Avuç, avuç yutardı
Az gelir bu “doz” derdi…….Ozan Mikdadi
Kız anlamaz oyadan,
Yüzü batmış boyadan,
Kısmet arar rüyadan,
Ne ahmak bu “kız” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu
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Mesajla tanışıyor
Serseme dönüşüyor
Durmadan konuşuyor
Ağzını bir “büz” derdi…….Ozan Mikdadi
Laf diyemez anası,
İpsiz kalmış danası,
Dövme olmuş kınası,
Bu ne biçim “naz” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu
Odundur kuru gibi
Bomboştur boru gibi
Elinin körü gibi
Bu sahte bir “poz” derdi…….Ozan Mikdadi
Evde yemek pişirmez,
Güya evli, aşermez,
Kısır kalır, düşürmez,
Daha vakit “tez” derdi……Mustafa Hoşoğlu.
Girer de çıkmaz duştan
Bu hepten çıkmış baştan
Maymun ne anlar aştan
At ona bir “muz” derdi…….Ozan Mikdadi
Kendini hiç ezmiyor,
Manitasız gezmiyor,
Allah nikah yazmıyor,
Şimdi mevsim “güz” derdi……Mustafa Hoşoğlu.
Bu keş rehber aramaz
Hedefine varamaz
Hiçbir işe yaramaz
İşlenmemiş “yoz” derdi…….Ozan Mikdadi
Ahırda yok ineği,
Eve dolmuş sineği,
Dört çekerdir bineği,
Hayat memat “hız” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu
Ders vermeli çangala
Atmalı bir kangala
Üfleyince mangala
Zuhur eder “köz” derdi…….Ozan Mikdadi
Güzel söz düşmanıdır,
Nasihat pişmanıdır,
Zamane şişmanıdır,
Hal sorana “giz” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu.
Bu ne hal diye sorup
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Bir iki tokat vurup
Karşımıza oturup
Ne ettiniz “siz” derdi…….Ozan Mikdadi
Sazı omuzda gezer,
Zır çalar vır, vır dizer,
Sesini duyan bezer
Gazeline “tiz” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu.
Baykuştan daha beter
Bir boru gibi öter
Yeter gördüğüm yeter
Bu Laz değil, “kaz” derdi…….Ozan Mikdadi
Sanki yutmuş morfini,
Düşte yapar sörfünü,
Yaşamamış örfünü,
Kemençeye “saz” derdi……Mustafa Hoşoğlu..
Hoşuna gider ağı
Yarattım sanır dağı
Ağır gelir gülyağı
Süründüğü “gaz” derdi …….Ozan Mikdadi
Sanki kilitli kutu,
Giyer yırtılmış kotu,
Dışarı taşmış götü,
Bu ne biçim “bez” derdi……Mustafa Hoşoğlu..
Olmuş uyku çuvalı
Uyarın şu kavalı
Zırlar durur havalı
Neyimize “caz” derdi…….Ozan Mikdadi
Vatan size emanet
Ey gencim gel iman et
Dönüşünü yaman et
Çok üzgünüz “biz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
Bunlar bizim gencimiz
Yok bir zerre hıncımız
Müşterektir sancımız
Uyarım son ”kez” derdi…….Ozan Mikdadi
Gelsin gaflet sonları
Kucaklayıp onları
Yeni baştan bunları
Kazanmamız “haz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
Rahat durmuyor batı
Görme her kabahat’ı
Olma o kadar katı
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Dertlerini “sez” derdi…….Ozan Mikdadi
Genç ihtiyar kadın kız
Kardeşiz hepimiz biz
Bu ne sırdır ne de giz
Üvey değil öz derdi……Mustafa Hoşoğlu
Der Mikdadi Bal’lar var
Nice salih kullar var
Aşılacak yollar var
Hem yokuş hem “düz” derdi…….Ozan Mikdadi
Hoşoğlu sevmez sansür
Bu nesil öyle unsur
Olduğu gibi yansır
Olmaz iki “yüz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
Ozan Mikdadi + Mustafa Hoşoğlu
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Mustafa Usta MSN dertleşmesi 1.(Hasret)
Yokluğun, hicranı başıma yıktı,
Çöktü üzerime, yakıyor hasret.
Bu gün de bedenim canından bıktı,
Bağrıma bir çivi çakıyor hasret...........Mustafa Usta
Gönlüme gurbeti nerden katmışım
İki cehennemi birden tatmışım
Güneşin battığı yerden batmışım
Kara bulut gibi çöküyor hasret...........Mikdat Bal
Bilinmez gidişin, dönüşü var mı?
Sıkıyor bu dünya, bu kadar dar mı?
Başıma ektiğin, boran mı, kar mı?
Gözümden kanları döküyor hasret.........Mustafa Usta
Sizler o tarafta bizler bu yanda
Vatan özlemini duyarım canda
Sevgisi kalbimde dolaşır kanda
Herdem buram buram kokuyor hasret.........Mikdat Bal
Doğduğum toprağın kokusu gelir,
Gurbette yaşayan bu derdi bilir;
Yağlı urgan gibi canımı alır,
Yılardır boynumu sıkıyor hasret......... Mustafa Usta
Gurbetçi gayesiz gezip dolanır
Bir hıçkırık tutar gözler sulanır
Duru duru sular birden bulanır
Yüreği, ciğeri söküyor hasret...........Mikdat Bal
Gurbet esir alır, aşılmaz dağlar
Garip yerde, garip geçiyor çağlar
Bayram kutlanırken oturup ağlar
İnsanın boynunu büküyor hasret......... Mustafa Usta
Hayat zehir olur ömür cereme.
Gurbette eğlenen döner Kerem'e,
Acılar yüzünden düşer vereme,
Ocaklara incir dikiyor hasret...........Mikdat Bal
Gam, kasavet zehir eder aşını
Yakar yüreğini, yakar başını
Tut tutabilirsen kanlı yaşını
Gözlerden sel olup akıyor hasret......... Mustafa Usta
Yalnlızlık hissiyle dünya yüzünde
Memleket sevdası pişer özünde.
Yandıkça gurbetin harlı közünde,
Onulmaz dertlere sokuyor hasret...........Mikdat Bal
Der Mustafa gerek yoktur ağıta
Ağlamak yakışmaz derler yiğite
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Dökülür mısralar beyaz kağıta
Name olup türkü şakıyor hasret......... Mustafa Usta
Der Mikdati bitmez gam ile keder
Ayrılık ateşi ölümden beter
Seven gönüllere sirayet eder
Garibin canına okuyor hasret...........Mikdat Bal
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/35/www_antoloji_com_1076035_819.MP3'>
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Samsunda Yaşayan Şair Ali Koca ile MSN atışmamız
Ben bu dünya ile yarışamadım
Kaderin işine karışamadım
Bir türlü bahtımla barışamadım
Yaşıyormuş gibi görünenim ben………Ali koca
Nereye tutttuysam elim boş çıktı
Dünyanın dertleri canımı sıktı
Bir şey yapamamak boynumu büktü
Koşuyormuş gibi sürünenim ben………….Mikdat Bal
Bildim ki dünya da yok bana rahat
Zehir oldu bana çekilmez hayat
İster yoluna git istersen dayat
Şaşıyormuş gibi yerinenim ben………….Ali Koca
Üç günlük dünyayı etmem gam keder
Kanaat olunca az şey de yeter
Hayatın her anı yaşanan kader
Üşüyormuş gibi bürünenim ben………Mikdat Bal
Hayatı yaşarsan akıllı eyer
Mevla nasip eder güzel bir kader
En büyük zenginlik kanaat meğer
Düşüyormuş gibi sarınanım ben………….A.koca
Şükredip Allah’a eyle itaat
Bekliyorsan rahmet bir de şefaat
Ne kadar yaşarsan ömür bir saat
Taşıyormuş gibi yürünenim ben…………..Mikdat Bal
Ali koca derki bu dünya yalan
Varmıdır burada ebedi kalan
Hiç bir şey istemez imanı olan
Pişiyormuş gibi örünenim ben……Ali Koca
Mikdatî der iman doldurur bağrı
Ne bir derdin kalır ne de bir ağrı
Bu nurlu caddeden Allah’a doğru
Coşuyormuş gibi serinenim ben…….Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Sevinç Atan'ın msn Atışması
Uykunu bölüp de gece yarısı
Kalkıp da etrafa baktığın var mı?
Bir ilaç alıp da başın ağrısı
Geçmeyip de öyle çektiğin var mı¬? .....M.Bal
İlaçla geçmez ki gurbet ağrısı
Bağrımı dağlayan sıla çağrısı,
Bir avuç teselli işin doğrusu
Bulmayıp çileden çıktığın var mı? ..S.Atan
Hayat budur deyip boyun bükerek
Dizlerin tutmayıp yere çökerek
Efkara dalarak bir ah çekerek
Ağlayıp göz yaşı döktüğün var mı? ...M.Bal
Rüzgâr gibi uçup giden yıllara
Hazana ermeden solan dallara,
Dönüşü olmayan bunca yollara
Öylece oturup baktığın var mı? ....S.Atan
Ellerini çizer dikenli güller
Yürek kan ağlarken susarmış diller
Senin gözyaşına bakar mı eller,
İnsanlaradan biraz çaktığın var mı? ..Mikdat
Aldırmam yabanın hoyrat yeline.
Ben meyil verenim gönül diline
Katarım aklımı bahar seline
Seherde kırlara çıktığın var mı? ......S.Atan
Sabretmek gerekir olmalı metin
Bu hayat kısadır bu hayat çetin
Seherde kırlarda gezdin mi dedin
Dünyanın kahrından bıktığın var mı? ...M.Bal
Bıkmıyor divane gönül telaştan
Gülüşüm utanır döktüğüm yaştan,
Nice boran geçti şu garip baştan
Deli çaylar gibi aktığın var mı? ..........S.Atan
Koca ömür geçti görmedim sefa
Gurbet elde geçen her anım cefa
Ah dedim vah dedim günde kaç defa
Akarken mecrandan çıktığın var mı? ...M.Bal
Hesabı tutulmaz yokluğun, hiçin
Bu kısa ömürde gözyaşı niçin
Kış günü kalbini ısıtmak için
Karlı dağda ateş yaktığın var mı? ...S.Atan
Bilmem ki kış günü üşür mü erler
Beni beklemekte sevdiğim yerler
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Umut varlıktan da iyidir derler
Hiç gönül sarayı yıktığın var mı? ...M.Bal
Sevinçler saklıdır her bir hüzünde
En kara gecede en aydın günde
Bahar aylarında dal güldüğünde
Yakana bir çiçek taktığın var mı? ...S.Atan
Mikdatî der yârim çok da uzakta
İki çiçek taktım, oldu mu bak da
Şimdi bir durakta bekler ayakta
Gülistana çiçek diktiğin var mı? var mı.....M.Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Tekfûri (Beytullah Arabacı) MSN dertleşmesi 1.
Siyasî: hülyası, rüyası boş da
Gülüp gülüp erlik diyor yalancı
Foyası, riyasi boyası hoş da
Bölüp bölüp birlik diyor yalancı......Ozan Mikdatî
Berlusconi gibi dostları varmış
Taliban çölünde postları varmış
Vatandaşa meğer kastları varmış
Çalıp çalıp varlık diyor yalancı.............Tekf&#7911; rî
İktidar uğruna her her şey deniyor
Ellerin AT’ına nasıl biniyor
Hiç oralı değil vatan yanıyor
Solup solup dirlik diyor yalancı………… Ozan Mikdatî
Azeri kardeşe bunların kini
Gömleği attı yaşamaz dini
Kendisi sokuyor yüreğe cini
Bilip bilip şerlik diyor yalancı.............Tekf&#7911; rî
Bu işi çok sevmiş görünüş küskün
Apo sayın denmiş bu beyler suskun
Tınmıyor bir zerre keyfine düşkün
Yolup yolup kârlık diyor yalancı………… Ozan Mikdatî
Adaymış gelecek seçim son defa
Baykal’la Bahçeli bilmezmiş vefa
Yıllardır bunların sürdüğü sefa
Kalıp kalıp çarlık diyor yalancı.............Tekf&#7911; rî
Adaletten yana, laf üretiyor
Kardeşin Mikdati hep diretiyor
Partizanca adam hep ver ediyor
Çelip çelip zorluk diyor yalancı………… Ozan Mikdatî
Tekfûri biliyor aslını işin
Olası değildir görülen düşün
Tutmuşken itleri sermiyor leşin
Salıp salıp körlük diyor yalancı….........Tekfuri
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Tekfûrî MSN 2. dertleşmesi
Kazanırsın nerden olsa parayı
Haram varken helaline gelen yok
Çaktırmadan deler de kumbarayı
Orta yerde delil olur bilen yok………..Tekfûrî
Hormon ile besleniyor boğalar
Hep değişti piçe döndü doğalar
Mirasyedi oldu bizim ağalar
Garibanla ekmeğini bölen yok……...Mikdatî
Kandırırlar görsen nasıl yağlarlar
Vatandaşa salya sümük ağlarlar
Sihirbazdan ehil gözün bağlarlar
Fukarnın göz yaşını silen yok………..Tekfûrî
Belâsını versin Allah azanın
Ezilir altında birgün cezanın
Lahanası yenmez böyle kazanın
Onun olsun açlığından ölen yok……...Mikdatî
Kul hakkını bilmez yeyip dururlar
Suç işlese bizden deyip korurlar
Hak divana bunlar nasıl varırlar
Ölenlerden asla bir ders alan yok………..Tekfûrî
Kim durdurur akan bunca kanları
Arıyoruz şimdi yiğit canları
Göç ettiler yalnız kalmış şanları
Bir fatiha ruhlarına salan yok……...Mikdatî
Sokmasınlar yeter artık gözüme
Elbette ki varım hakça çözüme
Tarihim var bağlıyım ben özüme
Sözümde ne hilaf ne de yalan yok………..Tekfûrî
Atalardan ilham alırız lakin
Gereken cevabı biliriz lakin
Onu icraata geliriz lakin
Hep uçlarda orta bir yol bulan yok……...Mikdatî
Tekfûri der bunca cana kıyan kim
El aklına doğru deyip uyan kim
Gizli yapmış diyesiymiş duyan kim
Bir çıt bile kulağıma çalan yok………..Tekfûrî
Der Mikdatî budur bizde durumlar
Birbiriyle didişiyor kurumlar
Sizde başka bizde başka yorumlar
Vatan için aynı safta olan yok……….……...Mikdatî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gurlek.1. MSN atışması Hollanda da yaşayan iki şair
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/56/www_antoloji_com_415056_323.MP3'>
Felek benim kanadımı kırdıysa
Alıp beni yerden yere vurduysa
Bu gurbetin kahrı beni yorduysa
Daha fazla durulur mu Mikdatî? ………..Yaşar gurlek
Hasretim çok yaralama sinemi
Bu dünyanın hiç kalmadı önemi
Acı dolu gurbetin her dönemi
Böyle şeyler sorulur mu Yaşarî? ………Mikdat Bal
Gurbet elde hasret ile kavrulduk
Harmanlarda talazlanıp savrulduk
Devrilmezdik ama şimdi devrildik
Yerde yatan yorulur mu Mikdatî? ………..Yaşar gurlek
Rüyamızı hayra yoran olmadı
Yaralandık gelip saran olmadı
Yıllar yılı bizi soran olmadı
Bunlar basit görülür mü Yaşarî? ………Mikdat Bal
Gurbet ele esir köle olmuşuz
Çok çekmişiz acılarla dolmuşuz
Gonca güller gibi bizde solmusuz
Solan güller derilir mi Mikdatî? ……..Yaşar gurlek
Sırtımıza kim sapladı bu şişi?
Hizmet ettik, patron bildik keşişi
Kendisini köle gören bir kişi
Bundan öte kırılır mı Yaşarî……Mikdat Bal
Vatan diye diye yanar ağlarız
Anam babam deriz anar aglarız
Memlekete selam sunar ağlarız
Böyle hayat sürülür mü Mikdatî? ……….Yaşar gurlek
Bu gurbeti yaşayanlar bilirler
Bir çokları ölü geri gelirler
Nasip işi kader bunu belirler
Canlı geri varılır mı Yaşarî? ....Mikdat Bal
Yasarî der selam olsun duyana
Halkımıza her beye her bayana
Çok hasretiz siz de bakın bu yana
Hasret bizim verilir mi Mikdatî………… Yaşar gurlek
Mikdatî der bekler ana peterin
Kazancından on kat fazla hederin
Çektiğimiz bunca elem kederin
Esrarına erilir mi Yaşarî........................Mikdat Bal
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Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gurlek.2. MSN atışması
Güller açtı bahar ile bağlarda
Sılamıza varıversek olur mu?
Lale sümbül menekşeyi dağlarda
Mikdatî’yle deriversek olurmu? ......Yaşar Gürlek
Gurbet elde ne dağ, ne bağ, ne orman
Ne tarla var, ne öküz var, ne harman
Gel gidelim bizde varken bu derman
Lalezara giriversek olur mu? ......Mikdat Bal
Hiç gülleri kokladın mı dalında?
Hangi lezzet vardır onun balında!
Şaşırırsak lalezarın yolunda
Gülistanda duruversek olur mu? ......Yaşar Gürlek
Gel Yaşarî biz el ele verelim
Çiçeklerin her türünden derelim
Gülistana, Lalezara girelim
İkisini görüversek olur mu? ......Mikdat Bal
Sormayasın dosta bu ask işini
Gurbette de bırakmıyor peşini
Yureğimde pişen sevda aşını
Miktatî’den soruversek olurmu? ......Yaşar Gürlek
Biliyorum desem sana yalandır
Öyle bir şey beklenmeden olandır
Bir sevgi ki kalbe ateş salandır
Bunu hayra yoruversek olur mu? ......Mikdat Bal
Sevdamız varTur dağında Hira’da
Gel gidelim durmayalım burada
Nebilerin izlerine orada
Yüzümüzü sürüversek olur mu? ......Yaşar Gürlek
Nasip işi halis olsun niyetin
Gelir sana haberi bir heyetin
Bu aşk ile yanmak senin diyetin
Küllerini seriversek olur mu? ......Mikdat Bal
Canım kurban aşk yolunda ölürüm
Yanlız onu söyler onu solurum
Çöle düşer onu arar bulurum
Son makama eriversek olur mu? ......Yaşar Gürlek
Bu aşk bizi gör ne hale sokuyor
Her taraf gül, misk-ü amber kokuyor
İki ahbap şiir yazıp okuyor
Birbirini sarıversek olur mu? ......Mikdat Bal
Yaşarî der Haktan budur dileğim
Aşk yolunda devran eder feleğim
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Haramlara uzanmasın bileğim
Uzanırsa kırıversek olur mu? ......Yaşar Gürlek
Mikdatî der hayat gelip geçmeden
Yıllar bizim boynumuzu biçmeden
Tatlı seda bırakalım göçmeden
Nefsimizi yeriversek olur mu? ......Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gurlek.3. MSN atışması
Şu gurbetin ahvalini halini
Haber diye yazar mısın arkadaş?
Hasret büker sevenlerin belini
Acı yazıp üzer misin arkadaş? ....Mikdat Bal
Gurbet bizi yerden yere calarsa
Yardan alıp buralara salarsa
Gönlümüze nari hicran dolarsa
Garip garip gezer misin arkadaş? ….Yaşar Gürlek
Yarım asır neler çektim burada
Nasır olmuş gönlümde ki yarada
Garip kaldık hep ezildik arada
Benim gibi kızar mısın arkadaş? ....Mikdat Bal
Aklımdadır yaylalarım dağlarım
Hep burnumda tüter oldu ağlarım
Denizlere deryalara çağlarım
Sen de böyle yüzer misin arkadaş? ....Yaşar Gürlek
Sıla değil ben gurbeti sormuştum
Yaylaları dün rüyamda görmüştüm
Uyanınca pencereye durmuştum
Sen etrafı sezer misin arkadaş? .....Mikdat Bal
Geze geze canımızdan bıktık biz
Neredeyse insanlıktan çıktık biz
Ananeyi töreleri yıktık biz
Hiç canından bezer misin arkadaş? ….Yaşar Gürlek
Körle yatan şaşı kalkar derler ya
Türk gençleri ne bulsalar yerler ya
Hani gökler ara sıra gürler ya
O gençleri bozar mısın arkadaş? ……..Mikdat Bal
Her günü bir filim olmuş gidiyor
Sevgi hatır ilim solmuş gidiyor
Sanki benim gencim ölmüş gidiyor
Neden böyle çözer misin arkadaş? ….Yaşar Gürlek
Mikdatî der bunda vardır suçumuz
İki katlı oldu bizim acımız
Şimdi artık kalmamıştır gücümüz
Bir ölü mü, mezar mısın arkadaş? …..Mikdat Bal
Yaşarî der kandım dünya balına
Hiç bakmadan kondum haram dalına
Gözüm yoktur şu gâvurun malına
Sen de yığıp düzer misin arkadaş? Yaşar Gürlek
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gurlek.5. MSN atışması
Kış kıyamet kışta karda sokakta
Dolaşarak hayatından bıkan var
İlacı yok kıvranarak yatakta
İnleyerek çok acılar çeken var......Mikdat Bal
Zevkı sefa şatafatın içinde
Müslümandır ama başka biçimde
Dertlerini saklamadan açın da
Gururlanıp insanlıktan çıkan var……Yaşar Gürlek
İmtihandır bu hayat bileni az
İnsanlardan kendine geleni az
Düşünüp de tövbekar olanı az
Hiç durmadan gönülleri yıkan var…….Mikdat Bal
Ömür geçti siyah saç yok başında
Ölüm diye bir olay yok düşünde
Zekat akla gelmiş yetmiş yaşında
Hal böyleyken hala fesat eken var….. Yaşar Gürlek
Geç de olsa gerçekleri görseler
Dinimizin esrarına erseler
Şu zenginler zekatını verseler
Her şeyini Allah için döken var……Mikdat Bal
Memleketi gidip gezdim dolaştım
Sokaklarda vatandaşa ulaştım
Neler gördüm, çok şaşırdım çok şaştım
Ben sordukça hep boynunu büken var……..Yaşar Gürlek
Nasip oldu ben de gidip gezmiştim
Memlekette değişiklik sezmiştim
Gördüğümü not ederek yazmıştım
Yurdumuzda hem gül var, hem diken var……Mikdat Bal
Hayatında Kur’ana el değmemiş
Namaz için hiç belini eğmemiş
Günah yığdı, hiç iyilik yığmamış
Bu milleti birbirine takan var……Yaşar Gürlek
Yurdumuzda kıtlık var bir tarafta
Sosyeteler altın seçer sarrafta
Fukaralar ekmek arar etrafta
Garibanı tepesinden bakan var……Mikdat Bal
Adam gibi salınarak gezerler
Ramazanda bile içip sızarlar
Bu zalimler hep azdıkça azarlar
Nemrut gibi canımızı yakan var……Yaşar Gürlek
Mikdatî’yim kendimize dönelim
Hem şeytan hem nefsimizi yenelim
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Biz neyiz ki yükseklerden inelim
Tek ayakla doğru yolda seken var……Mikdat Bal
Der Yasarî işte gönlümüz harap
Bize doğru yolu salik et Ya Rab!
Yetmişlik dedenin elinde şarap
Her gördükçe yüreğimi söken var…….Yaşar gürlek
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gurlek.6. MSN atışması
Noldu böyle bıçak gibi kesildim
Hüzün değil acı değil ne haldir
Rüzgar olup her seherde esildim
Tufan değil boran değil ne haldir….Yaşar Gürlek
Bende aynı hal var gurbet diyelim
Dökülen yaşlara şörbet diyelim
Gel şu gönlümüze sabret diyelim
Harap değil viran değil ne haldir......Mikdat Bal
Dalımı gülümü kırdılar kökten
Ummadığım anda vurdular yekten
Sanki üzerime taş yağdı gökten
Bu yel değil hazan değil ne haldır........Yaşar Gürlek
Her zaman işlerim geri tepiyor
Neye el değersem eller kapıyor
Yüreğimde bir fırtına kopuyor
Deprem değil kıran değil ne haldir.......Mikdat Bal
Hangi taşa başım vursam taş kırılıyor
Güvenip tuttugum dal kırılıyor
Öptügüm sevdigim kalp kırılıyor
Güz degil kış degil ne haldır..........Yaşar gürlek
Suçu değil ne baharın ne güzün
Dayanılmaz acısına bu közün
Süzreklidir eksilmiyor bu hüzün
Bazan değil bir an değil ne haldir......Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gurlek.8. MSN atışması (sahtekar dostlar)
Deli gönül isyan eder uslanmaz
Sus diyorum, ne edeyim ben buyum
İçim yanar göz pınarım ıslanmaz
His diyorum, ne edeyim ben buyum……Ozan Yasari
Ne ucuzdur hayallerde yaşamak
Pes diyorum ne edeyim ben buyum
Ağır gelir sorumluluk taşımak
Pas diyorum, ne edeyim ben buyum…..Ozan Mikdati
Bu gafletim beni derde salsada
Alıp beni taştan taşa çalsada
Selam veren bir yabancı olsada
Mis diyorum, ne edeyim ben buyum……Ozan Yasari
Neler çattın uyanmadın sen halâ
Sattı seni bir kaç zevzek ukala
Dikkatli ol her an sağlam bir dala
Bas diyorum, ne edeyim ben buyum…..Ozan Mikdati
Düz ovada avlarlar mı kekliği
Çektirmesin Allah yaren yokluğu
Bir insana dostlarının çokluğu
Süs diyorum, ne edeyim ben buyum……..Ozan Yasari
Elin oğlu bakmaz gözün yaşına
Fırsat kollar zehir katar aşına
Bu güne dek ne gelmişse başına
Has diyorum, ne edeyim ben buyum….Ozan Mikdati
Kalan kalmış gidenlere elveda
Seviyorum gerçek dosta can feda
Aradığım dünyada bir hoş seda
Ses diyorum, ne edeyim ben buyum…..Ozan Yasari
Göremezsin çukurların dibini
Tanımazsın bilemezsin tipini
Tanıyınca onlar ile ipini
Kes diyorum, ne edeyim ben buyum…..Ozan Mikdati
Dost sandığım atıyorken satıra
Razı oldum sonunda kırk katıra
Geri kalan o dostlardan hatıra
İs diyorum, ne edeyim ben buyum………...Ozan Yasari
Güvenilmez bir çoğunun ahtına
Göz koyarlar makamına tahtına
Artık bundan böyle kendi bahtına
Küs diyorum, ne edeyim ben buyum……….Ozan Mikdati
Yaşarî’yim şimdi aldım dersimi
Gemlemeli bundan böyle hırsımı
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Yalakalar beş par’ etti forsumu
Yas diyorum, ne edeyim ben buyum…….…..Ozan Yasari
Mikdatî, der ne yüzler var ne yüzler
Bu dünyada neler gördü bu gözler
Yazdığımız, çizdiğimiz tüm sözler
Nas diyorum, ne edeyim ben buyum…………Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gurlek.9. MSN atışması (ahval-i seçim)
Aç kaldılar vah zavallı sülükler
Yalanları görüp tanı, olmaz mı?
Birleşelim diyor özden bölükler
Olanları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Her aç kalan fırınları yıkıyor
Çalanları gördük ne yaptık sanki!
Birlesenler gorduk yolu tikiyor
Falanları gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Asılıyor renkli renkli posterler
Dışarıdan gelip gider misterler
Bizi bize kapıştırmak isterler
Planları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Bunlar hepsi işkembeden sallıyor
Her yeri gül bağı ilen güllüyor
El değmemiş yaralara elliyor
Ulanları gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Ayrık otu doldu onmaz bu bostan
Neler çektik derme çatma mebustan
Uyan millet bu gördüğün kabustan
Yalanları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Devletlimiz geldi devlet başına
Toz kondurmaz toprağına taşına
Bakmaz oldu gözümüzün yaşına
Olanları gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Kulak asma döneklerin laffına
Parmak bassam ben hangi bir gaffına
Dün düşmanım dediğini saffına
Alanları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Çok inandık verdik bütün oyları
Kandırdılar benim gibi toyları
Değiştimi,ki bunların huyları
Kalanları gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Zalim güçlü ses edemez merdi de
Hep çıkardır yoktur başka derdi de
Çete gibi çalışarak parti de
Yolanları görüp tanı olmaz mı? .....Mikdatî
Bulduk dedik işte sağlam çalmazı
Papaz etti bize papaz olmazı
Her camide ayni vakit namazı
Kılanları gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Fakir halkım tarak etmiş yongayı
Ummadığı yerden yedi tongayı
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Hile ile güvenilen bankayı
Çalanları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Mesut dedik mesutlara bağlandık
Ciller ile kardaklara söylendik
Ecevitle senelerce eylendik
Filanları gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Hayra hayır zulme olur onayı
Fırsat geçsin eder daha fenayı
Bilmez sanıp bu milleti enayi
Bulanları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Kim kaldıki denenmemiş bu yolda
Birde kelimiz var şapkası kolda
Deniz arar olduk kuru bir çöde
Verenleri gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Koymak gerek artık eli şakağa
Hız verdiler fitne ile şikağa
Bayrakları istismarla sokağa
Dolanları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Doğruyu bulmadık seneler geçti
Gelene inanıp yanlışı seçti
Sonunda hepsinin maskesi duştu
Gülenleri gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Der Mikdatî, menfaatler yarışta
Maksat yemek ortak nokta var işte
Sağı solu birdir, aynı görüşte
İlanları görüp tanı, olmaz mı? .....Mikdatî
Der Yaşarî, neler gördü bu gözler
Ne maskeler düştü gördük ne yüzler
İnanırız bil ki yine de bizler
Talanları gördük ne yaptık sanki! ……..Yaşarî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal ve Yaşar Gürlek 4.MSN atışması
Hasta oldun abim gittin vatana
Ne haber var yazar mısın can dostum?
Kavuştun mu eşin dostun atana?
Ahbaplarla gezer misin can dostum? …..Y.Gürlek
Hasta isen kimse bakmaz yüzüne
Hasret geçer bürünürsün hüzüne
Acı acı herkes bakar gözüne
Ağlar mısın, kızar mısın can dostum? …..M.Bal
Yazdın da okudum ahın vahını
Mekanında gördün kurdu şahini
Zalim alır mazlumların ahını
Mazlumları üzer misin can dostum? …..Y.Gürlek
İnsanlıktan yana boş haneler var
Yazmadığım daha neler neler var
Kavga çıkartmaya bahaneler var
Sen bu sırrı çözer misin can dostum? …..M.Bal
Yalan dolan, fitne almış yürümüş
Gözlerini nefretle kan bürümüş
Rahmet şevkat duyguları kurumuş
Böyle bir şey sezer misin can dostum? …..Y.Gürlek
Uzaklardan hoştur sesi davulun
Hiç durmadan verin öyle övülün
Bakmaz sana kimse boşsa bavulun
Market misin pazar mısın can dostum? …..M.Bal
Bu Yaşarî ağlar vatan aşkına
Kimse yardım etmez olmuş düşküne
Sözlerini duydum döndüm şaşkına
Doğruları dizer misin can dostum? …..Y.Gürlek
Mikdatî der gerçek acı olsa da
Okuyanlar saçlarını yolsa da
Memleketin hep aklında kalsa da
Yaban elde bezer misin can dostum? …..M.Bal
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Yaşar Gurlek 10. MSN atışması (Kadir gecesi)
Kadrini bilelim ulaştık şükür
Bu mübarek gece hayırlı olsun
Bu gece makbuldür ibadet zikir
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Mikdatî
Bin aydan hayırlı bu kutlu gece
Allah’ın kelâmı dillerde hece
Rahmeti geniştir keremi yüce
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Yaşarî
Bin aydan hayırlı buyruldu bize
Bu gecenin kadri duyruldu bizi
Cennette makamlar ayrıldı bize
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Mikdatî
Olmasın yalanda dünyada gözün
Doğru olki her an dinlensin sözün
Ağlaki nur dolsun o güzel yüzün
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Yaşarî
Ramazan boyunca bekledik durduk
İbadete ihlas ekledik durduk
Amel defterini yükledik durduk
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Mikdatî
Günahlar uçuşup yelle karışsın
Bu kutlu gecede küsler barışsın
Hayır işlerinde herkes yarışsın
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Yaşarî
Samimi tövbeyle Hak’ka dönelim
Kedimize dönüp nefsi yenelim
Allah aşkı ile yanıp sönelim
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Mikdatî
Titresin yürekler Hak’kı andıkca
Kavrulsun gönüller yürek yandıkca
Eksik etme zikri dünya döndükce
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Yaşarî
Der Mikdatî bitsin bütün savaşlar
Samimi dilekle çağlasın yaşlar
Allahı zikreder ağaçlar taşlar
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Mikdatî
Der Yaşarî kadir kıymet bilelim
Hak yolunda insan gibi ölelim
Kimseyi kırmayıp öyle gidelim
Bu mübarek gece hayırlı olsun.......Ozan Yaşarî
Mikdat Bal
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Mikdat Bal Yaşar Gurlek 7. MSN atışması (Kadınlar günü)
Senede bir gün mü ayırabildik?
Bu nasıl anlayış nasıl kutlama!
Bu günü kimlere duyurabildik
Bu nasıl anlayış nasıl kutlama? .........Mikdat Bal
Onlar tacımızdır onlar tahtımız
Bir gün yetmez, her gün onların olsun
Onlar kaderimiz,onlar bahtımız
Bir gün yetmez her gün onların olsun….Yaşar Gürlek
Anamız, sevdamız bacımız iken
Sevinç, kederimiz, acımız iken
Hayatta yaşama gücümüz iken
Bu nasıl anlayış nasıl kutlama? .........Mikdat Bal
Hasta olsam tasta çorbam getirir
Başım alır diz üstünde yatırır
Alır beni düşden düşe götürür
Bir gün yetmez, her gün onların olsun….Yaşar Gürlek
Geceyi gündüze katanlar onlar
Her türlü cefayı çatanlar onlar
Herkesi el üstü tutanlar onlar
Bu nasıl anlayış nasıl kutlama? .........Mikdat Bal
Aşık olsam nice dağlar aşırır
Kimi vezir eder kimi düşürür
Kimi çokça sever kimi şaşırır
Bir gün yetmez her gün onların olsun….Yaşar Gürlek
Ne verdik onlara bunca özveri
Kimisi melektir kimisi peri
Gönlümüzde her an onların yeri
Bu nasıl anlayış nasıl kutlama? .........Mikdat Bal
Ben ağlarsam oda ağlar benimle
Terk eylemez en acılı günümle
Bu günümle yarınımla dünümle
Bir gün yetmez her gün onların olsun….Yaşar Gürlek
Üç yüz altmış beş gün her gün analım
Onlar bize yanık biz de yanalım
Her an için sonsuz sevgi sunalım
Bu nasıl anlayış nasıl kutlama? .........Mikdat Bal
Hakarettir bir gün yetmez onlara
Bu günlere yarınlara dünlere
Kim ettiyse yalan katmış günlere
Bir gün yetmez her gün onların olsun….Yaşar Gürlek
Mikdatî, gene de bu günü kutlar
Kadınlar gününü seneyle katlar
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Sevgiyi azaltmaz geçici putlar
Bu nasıl anlayış nasıl kutlama? .........Mikdat Bal
Yaşarî’yim saygım ebede kadar
Onların sevgisi gönlümde yatar
Anam, bacım, kızım cana can katar
Bir gün yetmez her gün onların olsun….Yaşar Gürlek
Mikdat Bal
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Mikdat Bal'ın ve Şahin Yılmaz’ın 2. MSN Atışması
Vatanı düşünüp kafa yormuşsun
Olanları benden iyi görmüşsün
“Şimdi ne olacak” diye sormuşsun
Kilitli ağızlar açılmalıdır…………….Ş.Yılmaz.
Hepimiz vererek omuz omuza
Ne gürültü olur ne de bir niza
Bu millet bu zulme göstermez rıza
Mutlaka şiddetten kaçılmalıdır........Mikdat Bal
IMF’ye eğil, AB’ye eğil
Sonu yoktur bunun sağıl ha sağıl
İpi başkasının elinde değil,
Hakiki Türk olan seçilmelidir……..Ş. Yılmaz.
Halkımız vefakar hazır her zaman
Lider yok ne yapsın var mı bir güman
Şimdiki liderler hali pek yaman
Onların hepsinden geçilmelidir……..…Mikdat Bal
Ayrı mahallesi, ayrı camisi
Avrupa değil mi bunun hamisi
Lafla yürümüyor peynir gemisi
Şehadet şerbeti içilmelidir………..Ş. Yılmaz.
Değişmemiş asla onların huyu
Kandırıp milleti almıştı oyu
Avrupayı gördü bulandı suyu
Sandıkta kefeni biçilmelidir…….Mikdat Bal
Dert gırtlağa geldi fazlayı almaz,
Ele güvenerek yiğitlik olmaz
Bizim yerimize coniler ölmez
Vatan için ölüp göçülmelidir…….Ş. Yılmaz.
Desene ki balık başından kokmuş
Neler neler dedin haberim yokmuş
Siyasiler bizi dertlere sokmuş
Bu dertlere deva saçılmalıdır…..Mikdat Bal
Doğruyu, yanlışı iyi görerek
Mazlumu severek, zulmü yererek
Hakkın emrettiği yola girerek
Adalet üzere uçulmalıdır………..Ş. Yılmaz.
Mikdatî inleriz zulmün şerrinde
Çaresi bulunur günün birinde
Elbet bu zalimler kalmaz yerinde
Bunların sayısı küçülmelidir……….Mikdat Bal
Mikdat Bal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mikdat Bal'ın ve Şahin Yılmaz’ın 3. MSN Atışması
Mikdat Bal'ın ve Şahin Yılmaz’ın 3. MSN Atışması
Delirdi mi şu katolik papası?
Çatışma mı nedir bunun çabası?
Saldırıyor kabaların kabası,
Ağzının payını vermeyelim mi? .......Mikdat Bal
Kuduz gibi saldırıyor dinime,
Fırsat bulsa kastedecek canıma.
Elimde sopayla, katıp önüme,
Yetişip sırtına vurmayalım mı? …….Ş.Yılmaz
Papazlar dolaşır ücra köyleri,
Neden söylüyorlar böyle şeyleri?
Şimdi bir de görün bizim beyleri,
Bunun hesabını sormayalım mı? .......Mikdat Bal
İçimize ne hainler sızıyor,
Diyaloga hayır desem kızıyor,
Değneksiz köy bulmuş rahat geziyor,
Bunları ülkeden sürmeyelim mi? .......Ş. Yılmaz.
Gerçekçi ol, şakaya son verelim,
Gel dene de kızanları görelim,
Sen sürelim dersen, haydi sürelim,
Şimdi biz AB’ye girmeyelim mi? ...........Mikdat Bal
Biri Vatikan’da birisi burda,
Bana çare söyle kafayı yorda,
Müslüman’ım diyen yanıyor narda,
Olanı biteni görmeyelim mi? ........Ş.Yılmaz.
İngiltere, Danimarka, Vatikan,
Tüyü sarı, soyu bozuk, adi kan.
Boyun büker karşımıza her çıkan,
Böyle şeye kafa yormayalım mı? ........Mikdat Bal
Gel üstadım bir sefere çıkalım,
Roma’yı ve Vatikan’ı yakalım,
Avrupa’yı başlarına yıkalım,
Kafirin defterin dürmeyelim mi? .........Ş. Yılmaz.
Bırakmaz ki şu gafiller el aman,
Çok küstahça saldırılır din iman.
Ellerimiz bağlı kalır her zaman,
Yayların ipini germeyelim mi? .........Mikdat Bal
İyi seçip düşünceden sakatı,
Boğazın sıkalım bitsin takatı,
Yapıştırıp bir Osmanlı tokatı,
Papayı yerlere sermeyelim mi? .......Ş. Yılmaz.
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Ne çare ki sahibi yok vatanın,
Ayrıldılar izlerinden atanın.
Bizi satıp papazları tutanın,
Tutup çenesini kırmayalım mı? ........Mikdat Bal
Çok şükür, bu dine sahip çıkan var,
Susmayarak gürül gürül akan var,
Kuran’ın emrine uyup bakan var,
Hakkın tarafında durmayalım mı? ........Ş. Yılmaz.
İçimizde sinsi sinsi dolaşır,
Dolar ile vatandaşa ulaşır,
Zehirleri hepimize bulaşır,
Yılanın başını yarmayalım mı? ......Mikdat Bal
İnsanları zehirliyen ilimin,
Dinimizi öğretmeyen alimin,
Müslüman’a düşman olan zalimin,
Başına bir çorap örmeyelim mi? …..Ş. Yılmaz.
Der Mikdatî Allah korur bu dini,
Zavallılar satsa bile kendini.
Gerçekleşir Allah tutar vadini,
Biz bunun sırrına ermeyelim mi? ....Mikdat Bal
Şahin derki düşmanım ben papaya,
Değişmem inanki uyuz sıpaya,
Edirne’den başlayıp ta Hopa’ya,
Dayak ata ata varmayalım mı? ..............Ş. Yılmaz.
Mikdat Bal
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Mikdat Bal'ın ve Şahin Yılmaz’ın MSN Atışması
Durup durup yalanları yayarak
Kandıranı görmek lazım değil mi?
Bu ülkeyi talan edip soyarak
Çalanlardan sormak lazım değil mi? ......Mikdat Bal
Bala şeker, süte de su katanın,
Seçim vakti bol keseden atanın,
İktidarda memleketi satanın,
Kafasını kırmak lazım değil mi? .....Şahin Yılmaz
Bu milleti dertten derde salanın,
Kanımızı emip kene olanın,
Başlarını ezmek lazım yılanın,
Bir kaç taşla yarmak lazım değil mi? ........Mikdat Bal
Her gittiği yerde bir çam deviren,
Bunca yıllık birikimi savuran,
Zor görünce dansöz gibi kıvıran,
Adamlara vurmak lazım değil mi? ....Şahin Yılmaz
Bu milleti birbirine çattıran,
Gece gündüz her zilleti tatıran,
Ananeyi töreleri attıran,
Hainleri yermek lazım değil mi? .....Mikdat Bal
Bakmaz menfaate, bakmaz çalıma,
İnanan koşarak gider ölüme,
Bu millete kan kusturan zalime,
Cezasını vermek lazım değil mi? .....Şahin Yılmaz
Halkımızı inim inim inletip,
Bu millete durup masal anlatıp,
Medya ile yalanları dinletip,
Soyanları sürmek lazım değil mi? ........Mikdat Bal
Kuran’a, sünnete, hadise bakıp,
Pislikten arınıp felaha çıkıp,
Yanlış olanları kökünden yıkıp,
Temelinden örmek lazım değil mi? .....Şahin Yılmaz
Üç yıl oldu çok ağırdı başımız,
Arap saçı gibi oldu işimiz,
Bizi bizden etti AB düşümüz,
Yüce divan kurmak lazım değil mi? .........Mikdat Bal
Görmeyenler bilmez akı karayı,
Yıkarsan yapılmaz gönül sarayı,
Modernizmin azdırdığı yarayı,
Sevgi ile sarmak lazım değil mi? ....Şahin yılmaz
Mikdatî der saadede gel hele,
Birlik olup kopartalım velvele,
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Pek yakında kopacak bir zelzele,
Gerçekleri görmek lazım değil mi? ......Mikdat Bal
Şahin der ki aklım fikrim kaç okka,
Dostluğun baki mi olmazsa cukka,
Gönül gözümüzü açıp da hakka,
Hakikate ermek lazım değil mi? .....Şahin Yılmaz
Mikdat Bal
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Mikdat Bal-İbrahim Coşar 31. atışması
Hayatın her safhası mânialarla dolu
Her birini aşarsın, sabrın sonu selamet!
Tek yönlü istikamet, kat edersin bu yolu
Neticeye şaşarsın, sabrın sonu selamet! ......Mikdadî
Usta aldın kalemi bize yolu gösterdin
Yaraları deşersin sabrın sonu selamet
Herkes bahara ersin, bunu sende isterdin
Bırak kendi yeşersin, sabrın sonu selamet! … Coşar
Herkesle iyi geçin zenginle fakir ile
Her şey sevaba döner sabır ve şükür ile
Çektiğin acıları tahlil et fikir ile
Olgunlaşıp pişersin, sabrın sonu selamet! ......Mikdadî
Usta bunlar kimlerdir? Olanlar neyin nesi
Baş olan uzaklaşır, kalınlaşır ensesi
Dünün hatalarıdır bu günün tecrübesi
Öğrendikçe taşarsın sabrın sonu selamet! … Coşar
Ola ki yakar seni yoksulluk kuzinesi
Hisara alsa seni dertlerin düzinesi
Sorarsan Allah’tan sor sonsuzdur hazinesi!
Mutlu, mesut yaşarsın, sabrın sonu selamet! ......Mikdadî
Her şeyi onlar bilir her doğru onlardadır
Bilmezler mi keramet nefeste sonlardadır
Her şeyimi aldılar, sırası donlardadır
Beyhude mi koşarsın, sabrın sonu selamet! … Coşar
Yiğit bir kere ölür her şeyden korkup kaçma!
Başarılı olursan asla yüksekten uçma
Namerde muhtaç isen sakın derdini açma
Gözlerinden düşersin, sabrın sonu selamet! ......Mikdadî
Dert çaresi öğrenmek, Oku dedi Yaratan
Sana sunulan değil, batılı sil aradan
Araştırıp da oku, bilgiyi sil sıradan
Öğrendikçe coşarsın, sabrın sonu selamet! … Coşar
Der Mikdati çaresiz kaldığını sanınca
Kul umutsuz mu olur Allah’a inanınca
Samimi bir dilekle, ihlâs ile anınca
Bedbinliği boşarsın, sabrın sonu selamet! ......Mikdadî
Coşari coştu gene, senin sayende usta
Eşit dağıtılmıyor yalan dünyada pasta
Kim kimdir bilinmiyor, doğru ne bu hususta
Sonuçta bir beşersin, sabrın sonu selamet! … Coşar
Ozan Mikdadî
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Mikdat Bal
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Mikdat BAL-İBRAHİM COŞAR 34 NCİ ATIŞMASI.
Nedir son vaziyet, nedir durumlar?
Halk refaha nasıl ulaşır, söyle!
Nasıl bir haber var, nedir yorumlar?
Gündemimiz nasıl, oluşur söyle! ............Mikdadî
Ortalık pek sessiz, kurtlar meydanda,
Kuzular köşede meleşir Mikdat!
Bir yanda mazlumlar, kalleş bir yanda
Kalleşler kalleşçe dalaşır Mikdat! ………….Coşarî
Peki, bu duruma millet ne diyor?
Böyle şeyi nasıl kabul ediyor?
Yediden yetmişi haram mı yiyor?
Millet buna nasıl alışır söyle! ………….….Mikdadî
Helalden ot yese şu bizim teke,
Eşek mi gerekir bu kadar yüke,
Hırsızlık denilen silinmez leke
Görüp susana da bulaşır Mikdat! ..……….Coşarî
Ret eder imanı vicdanı olan,
Her dinde mel'undur kul hakkı alan,
Şeref haysiyeti olur mu çalan?
Bunlar ne yapmaya çalışır,söyle? .........Mikdadî
Onur nedir desem? O nursuzlara!
Tükürük yağmur mu, onursuzlara,
Paylaşmak, anlamsız gurursuzlara,
Kazancı kendiyle üleşir Mikdat! ………….Coşarî
Asla helal etmem kendi payımı,
Atarım okumu gerip yayımı!
Ben kabul edemem bu varsayımı,
Çalanlar halkla mı, bölüşür söyle? ........Mikdadî
Az içende sarhoş, yol da sızan da,
Kalemler kırılmış, yazı yazan da,
Güç şimdi arkadan kuyu kazan da,
Şeytan köşelerde dolaşır Mikdat! ….…….Coşarî
Kalemler elbette ayrı yazacak!
Ancak adaletle hayrı yazacak!
Kimi doğa kimi seyri yazacak!
Yoksa kültür nasıl gelişir söyle? ...........Mikdadî
Yalakalık, ucu sivri bir oktur.
Hangi yönü batsa bir hayrı yoktur.
Elbette gıybetin vebali çoktur,
Böyle bir günahı kim taşır Mikdat! ……….Coşarî
Dalkavuk olanlar vardır elbette
Sanırlar ki bu bir kârdır elbette
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Der Mikdadî büyük ardır elbette
Bu hal adamlıkla çelişir, söyle! ............Mikdadî
Halkın dertlerini taşısak köşke,
Hepsine bir çare bulunsa keşke,
Coşari diyor ki şeytandan başka,
Kapanmış yarayı kim kaşır Mikdat! ……..Coşarî
Ozan Mikdadî + Coşarî
Mikdat Bal
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Mikdat der varsa paran
Karadır kaşın tüyü
Tuzludur gözün suyu
Bir arkadaşın huyu
Zor günde belli olur
Dikkat eyle her gence
Dost edinmeden önce
Başına hal gelince
Dostluğu belli olur
Kalıbına aldanma
Yalanlarına kanma
Her şeyine inanma
Bazen şüpheli olur
Eline al bir süzgeç
İyiyi kötüden seç
Söz tutmayandan vaz geç
Geçmeyen deli olur
Senin benim der ise
Senden gizli yer ise
Bırakıp gider ise
Dostluk hileli olur
Her şey ortak olursa
Aldığından alırsa
Sana sadık kalırsa
Dostluk temelli olur
Mikdat der varsa paran
Herkesle olur aran
Fakire olmaz varan
Varsa çilveli olur
Mikdat Bal
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Mikdatî-Cinasî ATIŞMASI
Kelâmdan önce selâm, budur benim kural’ım
Esselâm-u aleyküm muhabbete yetiyor.
Bir hasb-ı hal ederek dost köprüsü kuralım
Gönlüm sevgiyle dolu, kalbim aşkla atıyor................Ozan Mikdatî
Ve aleykümü’s- selâm sözü aşkla karalım
Nice yıldız sevdayla doğup doğup batıyor.
Destur deyip bu gece bedestene varalım
Bir görelim bezirgân, neyi kaça satıyor? ...................Âşık Cinasî
Yurt dışında yaşadım özümde hubbu’l-vatan
Otuz altı senedir ayrı kaldım yuvadan…
Sahipsizdim, yalnızdım elimden yoktu tutan
Yurdumda da yalnızlık derdime dert katıyor.............Ozan Mikdatî
Şu ölümlü dünyanın gurbettir dört bir yanı
Bazen bir lokma rızık, tutsak eder insanı…
Âşık olan her gönül, sessiz çeker giryanı
El sanar ki gam ehli baş yastıkta yatıyor……..…….Âşık Cinasî
Dünya mu’mine zindan, kâfirlere cennettir
Bir nefeslik afiyet; Yaradana minnettir.
Onun şükrünü bilmek hem vacib hem sünnettir
Âşıkların sinesi bundan yanıp tütüyor.....................Ozan Mikdatî
Sevenler sevdiğinin daim anar adını
Tatmayanlar ne bilsin muhabbetin tadını.
Gam çekmeyen anlamaz, feleğin feryadını
Bir düşün ki seherde bülbül niye ötüyor.................Âşık Cinasî
Yaradan aşkı ile ciğerleri yanmakta
O’ndan geldi mevcüdat yine O’na dönmekte
Gökte yerde ne varsa her şey onu anmakta
Her şey onunla başlar, her şey onda bitiyor.............Ozan Mikdatî
Sevenin davetiyle kavrulur çölde başlar
Sevgiyle ot bitirir dağdaki kara taşlar.
Suda yüzer semekler, havada uçar kuşlar
Bu sevgidir evreni dengesinde tutuyor…………..Âşık Cinasî
Eski muhabbetlerden bir eser kalmadığı
Nice şeyler gördüm ki hiç de hoş olmadığı
Neler neler işittim aklımın almadığı
Zevat-ı ukelâlar birbirine çatıyor..........................Ozan Mikdatî
Dağda yavru ceylanı türlü çiçek ot ile
Çölde yorgun aslanı od görmemiş et ile
Kuşları kusmuk ile kör kediyi süt ile
Besleyen kara toprak yine kendi yutuyor……..…Âşık Cinasî
Der Mikdatî niyetim hiç kesb-i malda değil
Gönüldedir zenginlik parada pulda değil.
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Hüküm Allah’a ait maharet kulda değil
Dünya güldürse bile nihayette ütüyor.................Ozan Mikdatî
Coştu Âşık Cinasî yazdıkça nûşa geldi
Hal ehlini bulunca kalemi coşa geldi.
Söz vuslata gelmeden ayrılık başa geldi
Anladı ki puşt felek çekip çekip itiyor………..Âşık Cinasî
Mikdat Bal
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Mikdatiyim bilin beni
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/45/www_antoloji_com_380845_7.MP3'>
İnsanlara sevgim sonsuz
Zengin, fakir ünlü, ünsüz
Başta sevgi olmaz onsuz
Mikdatiyim bilin beni
Şiirlerde bulun beni
Şiirlerim dini, milli
Yalın uslüp tatlı dilli
Ad yazmazsam kimin belli
Mikdatiyim bilin beni
Şiirlerde bulun beni
Halktan yana kulağım var
Türkiyeden ulağım var
Kalem tutan bileğim var
Mikdatiyim bilin beni
Şiirlerde bulun beni
Bazen durgun göl olurum
Bazen taşar sel olurum
Bendim yıkar yol olurum
Mikdatiyim bilin beni
Şiirlerde bulun beni
Hak edeni yererim ben
Yerden yere sererim ben
Defterini dürerim ben
Mikdatiyim bilin beni
Şiirlerde bulun beni
Ben yurdumu çok severim
Sevenleri hem överim
Ne acı der ne döverim
Mikdatiyim bilin beni
Şiirlerde bulun beni
Şahıslarla olmaz işim
Bazen kaya gibi taşım
Korkum olmaz geçti yaşım
Mikdatiyim bilin beni
Şiirlerde bulun beni
Mikdat Bal
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Millet bunu mu ister?
Yapacağı işler nedir bilinmez!
Susuluyor millet bunu mu ister?
Yergilerle meydanlara gelinmez!
Kusuluyor millet bunu mu ister?
Tehlikeli bir viraja girildi
Fitne sanki uyuyordu dirildi
Yahu birden neden ipler gerildi
Küsülüyor millet bunu mu ister?
Beni sever beni över sanarak
Onu bunu günahıyla anarak
Bu millete hava cıva sunarak
Kasılıyor millet bunu mu ister?
Ateş görüp ışık sanır kelebek
İmralı’da beslenirken o köpek
Meydanlarda temsil diye bir bebek
Asılıyor millet bunu mu ister?
Biz alıştık havanda su döğmeye
Uğraşırlar boynumuzu eğmeye
Aynı anda bir kaç yerden düğmeye
Basılıyor millet bunu mu ister?
Sucu bucu bağırarak meydanda
Birlik derken bölüyorlar bir yanda
Bütün bağlar dünya ile o anda
Kesiliyor millet bunu mu ister?
Der Mikdatî bitmez yalan modası
Kabul görmez işsizlerin nidası
Duyulmuyor ozanların sedası
Kısılıyor millet bunu mu ister?
Mikdat Bal
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Milletin hakkını, çalan hırsızlar
Hakka hakikata, gitmeyen yolun
Genişliği batsın, alanı batsın
Empoze edilen, sağ ile solun
Vaatleri batsın, yalanı batsın
Milletin hakkını, çalan hırsızlar
Gördükçe, duydukça, yüreğim sızlar
Her nerde olursa, bu insafsızlar
Gidenleri batsın, kalanı batsın
Nerede çalanlar, nerde eşkıya
Bu nasıl bir şeydir, herkes ebriya?
Eğer karışmışsa, gösteriş riya
Beynamazı batsın, kılanı batsın
Yeter bu milletim, bıktı yalandan
Hesap sorulmalı, her kim çalandan
Şucuymuş, bucuymuş, bana ne ondan
Bizden de sizden de, olanı batsın
Politik-acılar, bu halkı ezer
Vurdum duymazlıktan, canından bezer
En büyük hırsızlar, dışarda gezer
Göz yumanı batsın, çalanı batsın
Mikdat der bu millet, hesabı sorar
Kimseye yedirmez, hakkını arar
Kimse bu hesaptan edemez firar
Akrep’i, cıyanı, yılanı batsın
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Milletün vahide değil mi bunlar?
Tağutu övemem tağuttur çünkü
Özgürüm diyemem sırtımda süngü
Bunlar hepsi aynı dünkü bu günkü
Milletün vahide değil mi bunlar?
Rüzgardan doğanlar fırtına eker
Dallarını kırar, yaprağın döker
Ne kadar eğitsen aslına çeker
Milletün vahide değil mi bunlar?
Her zaman kollarlar zayıf anını
Bunlar bilmiyorlar Türk’ün şanını
Fırsatı bulunca emer kanını
Milletün vahide değil mi bunlar?
Onlara güvenme bozar huyunu
Bunlar menfaatçı kazar kuyunu
Demokrasi çıkar, kazanç oyunu
Milletün vahide değilmi bunlar?
Mikdatî der bunlar gavur icadı
Dün bizden görünen bu gün gıç attı
Herkes ona buna çamur suç attı
Milletün vahide değil mi bunlar?
Mikdat Bal
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Milli birlik beraberlik Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Taş atana aş atmayı
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Yaşamayı, yaşatmayı
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
İnsanlıkta yarışmayı
Terk ederek vuruşmayı
Kardeşliği, barışmayı
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Ceddimize övgüleri
Kalbimize sevgileri
Türk’e layık mevkileri
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Birbiriyle dost olmayı
Ayak değil, üst olmayı
Sevgi ile mest olamyı
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Hep beraber gülmemizi
Kendimize gelmemizi
Ayağa dikilmemizi
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Vatana sahip çıkmayı
Herkese eşit bakmayı
Uyanmayı, ayıkmayı
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Hem anane, hem de töre
Bölge bölge, yöre yöre
Her şeyimiz Türk’e göre
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Bizim olmalı ne varsa
Her şey, Edirneden Kars’a
Hoş görü dünyadan mars’a
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Ülkemize birlik, dirlik
Herkese vatanperverlik
Milli birlik beraberlik
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
BAL der Hakkı seçmemizi
Doğru yola geçmemizi
İman ile göçmemizi
Sen nasip eyle Ya Rabbi!
Mikdat Bal
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Miraç Kandili Dua
En büyük saadet Mü’min olmaktır
Hidayet Sendendir Ulu Allah’ım
Ebedi selamet Mü’min kalmaktır
İnayet Sendendir affet Allah’ım!
Rezzaksın biz Sana muhtacız aç’ız
Sen yarattın bizi, zayıf ve âciz
Güç kuvvet Sendedir kulların naçiz
Bitayet Sendendir affet Allah’ım!
Rahmetin yağsın ki yeşersin sine
Son verelim Rabbim nefrete kine
Senden geldik varış Sanadır yine
Nihayet Sendendir affet Allah’ım!
Bizi bu dünyaya iskan eyledin
Hidayeti bize asan eyledin
Hudutsuz nimetler ihsan eyledin
Letafet Sendendir affet Allah’ım!
Namaz Miraç’ımız divana durduk
Affına sığındık, mağfiret sorduk
Basiret nurunla gerçeği gördük
Dirayet Sendendir affet Allah’ım!
Din olarak bize İslâmı seçtin
Engin rahmetini yayarak saçtın
Gönülden gönüle yolları açtın
Sirayet Sendendir affet Allah’ım!
Hak yolu gösterdin sana ulaşdık
Nefsi halkeyledin suça bulaştık
Misafirhanende gezdik dolaştık
Ziyafet Sendendir affet Allah’ım!
Ne büyük zenginlik kapını çalmak
En büyük mutluluk yolunu bulmak
Ne büyük saadet müslüman olmak
Şerafet Sendendir affet Allah’ım!
Sana kavuşunca güleceğiz biz
Ömür takdir ettin öleceğiz biz
Kefene sarılı geleceğiz biz
Kıyafet sendendir affet Allah’ım!
Mikdat Bal
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Miraç KANDİLİ DUASI
Şairler aciz kaldı, dile getiremedi
Edipler bitab kaldı deyip bitiremedi
Alimler hayran kaldı, sırrına eremedi
Miracı Nebevinin, müjdesi hürmetine
Ya Rab ihsanda bulun Muhammed ümmetine!
Bu gece öyle gece, bizlere nasip ettin
Yüce peygamberinle bize müjdeler verdin
Tövbe edicileri affedeceğim dedin
Tövbe ettik, el açtık Yüce azametine
Ya Rab mağfiret eyle Muhammed ümmetine!
Bu gece başka gece, güller seni zikreder
Gönüllerde sen varsın, diller seni zikreder
Rahmetine uzanan eller seni zikreder
Allah’ım sen bizleri gark eyle rahmetine
Ya Rab in’amda bulun, Muhammed ümmetine!
Tevfikin ile bizi doğru yola ilettin
Habibin Muhammede bizi ümmet eyledin
Miraçta ümmetini bağışladım söyledin
Allah’ım nail eyle bizi şefaatine
Ya Rab ikramda bulun Muhammed ümmetine!
Hüsrana düşenlerden etme bizi Allah’ım!
Kulluğundan kovarak atma bizi Allah’ım!
Yolunu sapmışlara katma bizi Allah’ım!
İltica ettik Rabb’im engin merhametine
Ya Rab merhamet eyle Muhammed ümmetine!
Ya Rab ikram etmezsen bize kim yardım eder!
Gamdan kurtulamayız, kablar kasavet, keder
Biz sana kul olalım, bu şeref bize yeter
Ya Rab bağışla bizi, dahil et cennetine!
Miracı mübarek kıl, Muhammed ümmetine!
Mikdat Bal
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Misafirhane
Yerleşmeye yeltenme, dünya misafirhane
Misafirhane güzel, ilk bakışta şahane
Şahane hali yalan, bir gün bulur bahane
Bahane hastalıkmış, maksatı bizi yutmak
Yutmak dünyanın işi,bu dünya ya “yer” derler
Derler ki insanları yediğinden bu yerler
Yerler, yer her canlıyı, tekrar toprak ederler
Ederler elbet bir gün, bunda olmaz unutmak
Unutmak gaflettendir, uyansın uyuyanlar
Uyuyanlar sorumsuz, bari beni duyanlar
Duyanlarla birlikte, bunları okuyanlar
Okuyanlardan ricam, bu şiiri okutmak
Okutmak anlatmaktan, daha çok fayda verir
Verir sözlerim hüzün, insan kendine gelir
Gelir, elbette gelir, taş olsa bile erir
Erirse tek hedefi olsun Hak’ka yol tutmak
Tutmak sa eğri yoldan, doğru yola geçmektir
Geçmektir Mikdat Bal der, ahireti seçmektir
Seçmektir,ahirete, iman ile göçmektir
Göçmektir,uyaralım, yeter bunca uyutmak
Mikdat Bal
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Misyonerler cirit atar her yerde
Misyonerler cirit atar her yerde
Bakıyoruz, görüyoruz ne yazık!
Müslümanım diyen gafiller nerde?
Hep zayiat veriyoruz ne yazık!
Onlar gelir biz onlara sormadan
Cemaatı hazır mabed kurmadan
Dinlerini yayıyorlar durmadan
Biz de öyle duruyoruz ne yazık!
İşin boyutuna bakamadık biz
Tevhit meşalesi yakamadık biz
Şu gençliğe sahip çıkamadık biz
Günden güne eriyoruz ne yazık!
Bir şey dersen derler yaptın siyaset
Her bir sözde aranıyor hamaset
Kukla olduk elden çıktı riyaset
Her boyaya giriyoruz ne yazık!
Dolar gelsin bahşederiz yalıyı.
Vatandaşın ayağına çalıyı
Mösyelere ütülenmiş halıyı
Yollarına seriyoruz ne yazık!
Ajanları baş köşeye koydular
Taşeronla yavaş yavaş soydular
İçimizi fitne ile oydular
Dışımızdan kuruyoruz ne yazık!
Mikdat Bal
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Moralimi bozuyor!
Ömrünü uzatmaya, çalışmasın yalanla
Söz verip de cayanlar moralimi bozuyor
Gözümüzün içine baka baka talanla
Bu milleti soyanlar, moralimi bozuyor!
Diyor ki torpil ile, hiç bir ilgim yok benim
Oğlum ne halt işlemiş, ondan bilgim yok benim
Yoktur bir vukuatım, malım mülküm yok benim
Böyle yalan beyanlar moralimi bozuyor!
Fakirler çöplükleri didik didik ederken
Açlıktan yıkılan var yolda gelip giderken
Bu zalimin yediği on kişiye yeterken
Haram yeyip doyanlar moralimi bozuyor!
Hainler içimizde yeri sezilemedi
Bu nasıl bir gizem ki hala çözülemedi
Araya ne girdi de başı ezilemedi
Yılanlarla, çıyanlar moralimi bozuyor!
Emperyalist güçlerin piyonları olarak
Maskeli hain, sinsi içimizde kalarak
Ülkeyi bölmek icin hayallere dalarak
İnsanlara kıyanlar moralimi bozuyor!
Mikdatî der takarak, yakasına bir oya
Ufak bir ameliyat, iki pudra bir boya
Cinsiyet değiştirir özgürlüğü var güya
Derme çatma bayanlar moralimi bozuyor!
Mikdat Bal
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Mu’min her şey yapar, söylemez yalan!
Rüyadır hayatın, gördüklerin de
Ölmeden rüyanı hayıra yorma
Gerçek malın yiyip, verdiklerinde
Vermişsen ne mutlu, yüzüne vurma
İhsan zor gelirse kötülük yapma
Üç günlük dünya ya aldanıp tapma
Çok büyük zulümdür tevhitten kopma
Annenin, babanın gönlünü kırma
Erimek mevzuysa, öyle kal pişme
Sakın gururlanıp kabarıp şişme
Bilmediğin şeyin ardına düşme
Aklın sarmıyorsa üstüne durma
Mu’min her şey yapar, söylemez yalan!
Nifaktan payı var yalancı olan
Yetimin hakkını haksızca alan
Yeri cehennemdir, dinini sorma
Mikdat der Allah’a güvenmek gerek
Bu da olur doğru yoldan giderek
Kendin değişmezsen, tövbe ederek
Hiç bir şey değişmez hayaller kurma
Mikdat Bal
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Muammanın cilvesi
Anlaşıldı belli oldu sorun çok
Uyuyorum, sorun nedir, yaz getir
Neden çoksa, neden dersin çözüm yok
Sayıyorum sen istersen az getir
Fakir ölmüş benzi solmuş sağ derim
Sağnak sağnak külek külek yağ derim
Sar gönlünü, kaz var işte bağ derim
Yayıyorum, o kazlardan yüz getir
Yüz derede, yüz yalanda yan,yatma
Yandı için, bunun için, yan yatma
Yaramazsın, yalan deyip kanatma
Kanıyorum, dağ başından kaz getir
Bir gülİstan bulMamak’ta tok’sun sen
Sen her zamAn karada da yoksun sen
Sen insaftan yoksun onda yoksun sen
Uyuyorum sanıyorsan, bez getir
Bir yazar’ım, derdim çoktur kızarım
Ara sıra, satır satır, yazarım
Güzel derdim, şimdi uslüp bozarım
Bal der güller derdim sen de yaz getir
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Muhabbet
Muhabbet yüreklerin ölümsüz meyvesidir
Sevenin, sevilenin ortak gönül sesidir
Harcadıkça çoğalan eşsiz sermayesidir.
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene mutluluğu sevgi ile var olur
Sevelim, huzur bulsun, neşe dolsun içimiz
Nefret değil, sevgiye olsun bizim göçümüz
Sevgiyle ne hoş olur bizim bakış açımız
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene bet cehreler en güzel didar olur
Gönül kafesimizde bülbüller ötsün artık
Rengarenk güller açsın, düşmanlık bitsin artık
Yapay, sanal hasımlar kardeşlik gütsün artık
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene hücre bile yaşanır civar olur
Bir kural var bilinir, o kurala uyulmaz
Hani ‘İman etmeyen kul cennete koyulmaz,
Birbirini sevmeyen iman etmiş sayılmaz’
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene her aldığı nefesleri kâr olur
Allah için sevene sevgi geri dönüyor
Gökte melekler onu yad ediyor anıyor
Falanı seviyoruz siz de sevin deniyor
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Sevene yakın uzak kim var ise yâr olur
Sevgi bağı oldukça aramıza kim girer!
Dünya bir cennet olur kardeşlik hüküm sürer
Gönlü geniş olanlar bunun farkına erer
Sevelim sevilelim, onsuz dünya dar olur
Der Mikdati sevene sevgisi medar olur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Muhabbet (Şematik)
Herkes sever.....ancak bilmez.....muhabbet...........sevmek nedir
Ancak bilmez.....herkes bunu......o kalpte..............bir ukdedir
Muhabbet..........o kalpte.............olur, sanma ki.....yer göktedir
Sevmek nedir....bir ukdedir.........yer göktedir........muhabbet
Sevgi denen.......yüce duygu........güzelim................bir diyardır
Yüce duygu........gönlü sarar.........nazlanır...............o bir yârdır
Güzelim.............nazlanır..............seven, üzgün ya...bahtiyardır
Bir diyardır.........o bir yârdır.........bahtiyardır...........muhabbet
Anlamadım.......esrarını................çünkü o................bir alemdir
Esrarını............çözemedim...........hem zevktir..........hem elemdir
Çünkü o...........hem zevktir..........hemde, acılı..........meşgalemdir
Bir alemdir.......hem elemdir.........meşgalemdir.........muhabbet
Sen her hangi...bir nesneyi...........sevmeye................kastın olur
Bir nesneyi.......bir insanı..............farketmez..............dostun olur
Sevmeye..........farketmez............neyse,her şeyden....üstün olur
Kastın olur....... dostun olur...........üstün olur...............muhabbet
Sevgi asla.......hile bilmez.............insanda...................ruhtur, özdür
Hile bilmez......kusur bilmez..........kamildir...................tatlı sözdür
İnsanda..........kamildir.................şaşı, sevgide............elâ gözdür
Ruhtur özdür.. tatlı sözdür.............ela gözdür.............. muhabbet
Mikdatî der.....her insanın...........sevgisi......................birindedir
Her insanın....sevdiği var.............en âlâ......................yerindedir
Sevgisi..........en âlâ....................histir kalptedir..........derindedir
Birindedir......yerindedir..............derindedir................ muhabbet
Mikdat Bal
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Muhatabına
Yanına yardımcı aldığın halde
Gene de hafifsin görmüyor musun?
Ortada zavallı kaldığın halde
Bunun hikmetini sormuyor musun?
Partiler devletten yardım alıyor
Bu da yüzdesine göre oluyor
Trilyonlar böylece size kalıyor
Sen buna hiç kafa yormuyor musun?
Zaten vekil ne ki, el kaldır indir
Kalkanını da al külliyen sindir
Kaç kere söyledin belki de bindir
Ağzını açanı sürmüyor musun?
Kaldırın partiye olan desteği
Buna liderlerin var mı isteği?
Okumayın bize estek kösteği
Sen kendini ele vermiyor musun?
Halkcıyım der halktan çekiniyorsun
Ama şunu bil ki okunuyorsun
Uzlaşmaz bir tavır takınıyorsun
Her sefer ipleri germiyor musun?
Seni taşıyamaz gayri bu saha
Çıkmak istiyoruz artık sabaha
Elindeki harcın bitmeden daha
Sürekli fitneyi karmıyor musun?
Mikdatî ne kalmış, halkı kim sezer?
Yankesici yanı başında gezer
Uslübun ağırdır mü’mini üzer
Bunun esrarına ermiyor musun?
Mikdat Bal
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Muhatabına hiciv...
Şikayetçi herkes aynı şeylerden
Yüreğine sanki ayna tutuyor!
Mızmızı çok çam deviren beylerden
Ara sıra benim tepem atıyor!
Mana bilmez imge bilmez söz bilmez
Hece bilmez nesir bilmez düz bilmez
Hadi bildi, bir bilirse yüz bilmez
Çakar almaz bir silahla çatıyor!
Bir değil ki bunun nane yediği
Sayıyor ki şimdi buldum gediği
Eften püften değersizdir dediği
Konuştukça batıyor da batıyor!
Diyor; “beni dinle ben de şairim
Üstelik ustayım ben çok mahirim
Mansiyona kalmış benim şiirim”
Adam bir de çalım, caka satıyor!
Meymeneti yoktur zaten resminin
Kilosu da belli değil cisminin
Şair yazmış baş kısmına isminin
Bu lüzumsuz sanıyor ki yutuyor!
Der Mikdadi işte budur elemim
Tarzım budur ben başka bir alemim
Bundan sonra değişmez ki kalemim
Pişmiş aşa kalkıyor su katıyor
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Muhatabına (Bu sazan)
Bugün dediğini yarın unutur
Kustuğunu dönüp yalar bu sazan
Önce dostum diye seni uyutur
Güvendiğin anda dalar bu sazan
Dosluk mu kalırmış, fırsat bulanda
Maske yere düşer biter yalanda
İpleri tutarak arka planda
Üstüne bir ordu salar bu sazan
Kendine mal eder bütün davayı
Sıralar peş peşe hava cıvayı
Destek bulduğunda görün havayı
Yalnız kaldığında yılar bu sazan
Kesilir merhaba kesilir bağlar
Birden unutulur çektiği yağlar
Hele bayanları gördükçe çağlar
Renkten renge girip solar bu sazan
Her hocam dendikçe azdıkça azar
Yorumdan yoruma dolaşıp gezer
Hiç kimse sanmasın şiirler yazar
Oyandan buyandan çalar bu sazan
Hesabına giden sözcüğü kapar
Ters yönü gösterip kulisler yapar
Fitne kök salınca fırtına kopar
Urganı boynuna dolar bu sazan
Korkmayın utanmaz yüzü meşindir
Kararını verir hükmü peşindir
Hem suçlu, hem güçlü, hem de haşindir
Etrafı çamura bular bu sazan
Yalan uydurarak fitne güderek
Özel sayfalara gelip giderek
Bayanları bile davet ederek
Böylece kafayı sular bu sazan
Perde arkasında pusuda kalır
Tesir edeceği kişiyi bilir
Yazdığını alıp yanına gelir
Saçını başını yolar bu sazan
Yağ çeker kimseyi tavlayamazki
Ava çıkar ama avlayamazki
Yalnız kaldığında havlayamazki
Tasması boynunda fular bu sazan
Soluya soluya şişer genizi
Kırmaya çalışır iradenizi
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Çok severim diyor Karadenizi
Taka’ma olamaz bilar bu sazan
Der Mikdatî beni sırtımdan vurdu
Bana tanışmadan çeteyi kurdu
Bu ahmak bu işten yarar mı gördü
Şimdi cenazemi kılar bu sazan
Mikdat Bal
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Muhatabına (değil mi?)
Halka rağmen konuşuyor bu zalim
Atar tutar millet yutar değil mi?
Birlik nerde ki oyunu bozalım
Bir olmazsak vatan batar değil mi?
Meymenetsiz hiç suratı gülmüyor
Demokrasi, özgürlüğü bilmiyor
Biliyorsa hesabına gelmiyor
Döner döner dine çatar değil mi?
Konuştukça eriyerek bitiyor
Çoban değil sadece kin güdüyor
Baykuş gibi ciyak ciyak ötüyor
Demogaji tehdit katar değil mi?
Müslümanın onda olmaz hakları
Hedefine ulaşmıyor okları
Eşinecek bulmayınca.okları
Çamur çukur demez yatar değil mi?
Sözcükleri acımasız amansız
Karga gibi ötüşleri zamansız
Görüldü mü böyle zalim, imansız
Duyulmadı onun kadar değil mi?
Mikdat Bal
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Muhatabına (Güncel Kıbrıs)
Vahim durum, Rumoğlu Rum soytarı
Yazık ettin Annan seni kandırdı
Rum’a uşak olmak soysuzun kârı
Tavırları uşaklığı andırdı
İş yapıyor Türk halkını ekerek
Kurtarmıştık kanımızı dökerek
Teslimiyet bayrağını çekerek
Utandırdı içimizi yandırdı
Halk kör olup seçerse bir yavşağı
Elbet olur onun bunun uşağı
Bunun hali uşaktan da aşağı
Kendisini bir çukura indirdi
Hancerledin sırtımızdan şişledin
Vay utanmaz ne büyük iş işledin
Sen Rumlardan afferin mi düşledin
O Rumlar ki başınızı döndürdü
Hainlerin sonu hazin bilesin
Gözümüzde hem hain hem kölesin
Uyanasın benliğine gelesin
Bu gafletin iç dünyanı söndürdü
Mikdat Bal
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Muhatabına (hiç değil)
Kendine bir çeki düzen versene
Bu hallerin güzel değil, hiç değil
Üzüyorsun dostum bunu görsene
Ağzını tut bu o kadar güç değil
Dostlarına ne çok kızar, gülersin
Nasıl olur hep sen özür dilersin
Acı yorum yazar sonra silersin
Sanma sakın yazıp, üzmek suç değil
Ukalası paraziti forum’un
Yerinde dur çok gülünçtür durumun
Sende kalsın bu acemi yorumun
Bu ettiğin iki değil üç değil
Mikdat Bal
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Muhatabına (O bana laf attı hem iri iri)
Kendi taşhanam da taş kırıyordum
İçine uğradı şaşının biri
İçimden ateşler fışkırıyordum
O bana laf attı hem iri iri
Yanlış bu kırışın, yanlış duruşun,
Yanlış bu atışın, yanlış vuruşun.
Yanlış senin fikrin, yanlış görüşün.
Saçmalayıp durdu ileri geri
Dedim ki rahat dur uğraşıp durma
Arkadaşız şurda arkamdan vurma
Bir şey demem sanıp hayaller kurma
Ben her zaman çıktım sözümün eri
Edepsiz söyledi, yokken alaka
Durmadı yerinde bizim yalaka
Artık hakketmişti kıyak falaga
Vurdum mu vururum taşlarım seri
Hem suçlu hem güçlü hem de zırlıyor
Kendi kuyusunu o hazırlıyor
Yorum yazanlara bile hırlıyor
Bunlar hezeyanın bariz eseri
Üzerime geldi hakaret ile
Savurdu taşını cesaret ile
Hicive özendi hararet ile
Halbuki orası değildi yeri
Dostluğu indirdi sıfıra kadar
Tahayyül etmişti küfüre kadar
Harp çanları çaldı sefere kadar
Hazırlıksız nasıl yapar seferi
Tokatı yiyince ağzını bozdu
Mazlum görünmesi elinde kozdu
Herkese laf attı herkesi üzdü
Ağlamak sızlamak budur hüneri
Bayağı siyaset edip duruyor
Böyle boş şeylere kafa yoruyor
Yorum yazanları böyle görüyor
Bu nasıl bir örnek nasıl öneri
Aç kurtlarca nasıl yutuldum diyor
Kavga kendi etti itildim diyor
Üç kuruşa nasıl satıldım diyor
Satılmaz çünkü yok onun değeri
Artık bitti bende onun hatırı
Yazmam onun için başka satırı
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Üzgün de değilim bundan ötürü
Beş para etmezmiş onun çiğeri
Mikdat Bal
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Muhatabına (öyle değil mi?)
Büyük hayale daldı, yanlış bir kapı çaldı
Artık dikeni kaldı, yolunan gülden sonra
Bu ne hayal, ne düş’tü, yandı yandı tutuştu
Çoktan kümeye düştü, yediği golden sonra
Hevesi ne de çoktur, dur diyen altı oktur
Geri dönüşü yoktur, girdiği yoldan sonra
Ondan vize alamaz, başka kapı çalamaz
Artık iflah olamaz, yediği soldan sonra
Şimdi yanıp tütecek, nisanda ne edecek
Vah nereye gidecek, bindiği saldan sonra
Sabreden metin olur, söz hükümetin olur
Yolları çetin olur, bastığı daldan sonra
Herkese açık sorum, yanlış mı ediyorum?
Yazsın herkes bir yorum Mikdatî BAL’dan sonra
Mikdat Bal
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Muhatabına (Ukala dost)
Bilmiyor kendini insan bozması
Fıtratı bozuktur çoktur azması
Pişkin halleriyle yorum yazması
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Boyuna bosuna baksan bir boru
Sanki herkes ile varmış bir zoru
Ağzı salya akar kalmazki kuru
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Yazılan yoruma yorum yazdırır
Gidip gele gele seni bezdirir
Elin şiirini alıp gezdirir
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Bayanlara karşı çoktur zaafı
Kızım ablam söyler işin tuhafı
Zanneder çakmayız ettiği gafı
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
İşi gücü fitne dedikodudur
Bilseniz bu ahlak ne de kötüdür
Isırgan dillidir ayrık otudur
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Yorumuna bakıp adam sanırsın
Bir satır okursan hemen tanırsın
Şimdi derdim boş ver bırak anırsın
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Fitnelik yapmaktan yok başka işi
Maşayla ellere çektirir fişi
Yazmaya değmez ya zavallı kişi
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Sinsidir dikkatli olmak gerekir
Ona hemen bir ip bulmak gerekir
Bağlayıp çayıra salmak gerekir
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Ona inek desem inek darılır
Eşek desem inan o da kırılır
Aynı anda bir kaç yerde görülür
........Ukalalık eder sorsanda haklı
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........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Edepten adaptan söz edip dursun
Bırak zırvalasın, bırak kudursun
Benden uzak dursun, rahat otursun
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Çekiyor aslına ettiği itlik
Arkadan şişlemek değil yiğitlik
Dünya köpek dolu çekmem ki kıtlık
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Ayak takımından ortada gezer
Herkese takılır herkesi üzer
Sen ne yazarsan yaz bir hile sezer
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Yazdığı şiirler hep derme çatma
Oyandan buyandan aşırtıp katma
Ya Mehmet yazmıştı ya kara Fatma
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Yüzüne tükürsen rahmet sanacak
Belkide bal diye içip kanacak
Üflesen kül gibi yere konacak
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Yarın ne yazayım düşünüp durur
Düşmüş bir çukura eşinip durur
İşin aslı şuki kaşınıp durur
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Araştırıp durur kime ne yazdın
Nerelere vardın nereyi gezdin
Ne diye sevindin, ne diye kızdın
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Bir kaç rumuzu var dostuymuş gibi
Sorsan o onların üstüymüş gibi
Yorumu çoğaltmak kastıymış gibi
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Odun kafalıdır yüreği boştur
Ne karga, ne baykuş, ne biçim kuştur
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Sabah aç karnında ötüşü hoştur
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Tanıyan tanıdı resmi var burda
Dikkatli okuyun ismi var burda
Dost bildim şimdi de hasmı var burda
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Der Mikdatî artık noktayı vurdum
Onu bundan böyle çayıra sürdüm
Gerçekten değmezdi kafayı yordum
........Ukalalık eder sorsanda haklı
........Dilinde akrep mi çıyan mı saklı
Mikdat Bal
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Muhatabına (Yahu)
Şamar oğlanına döndü bu davul
Vura vura tozu kalmadı yahu!
Ne verirsen alır koskoca bavul
Devamlı yüklerim dolmadı yahu!
Kaşınır durmadan diyor ki yüklet
Bana kafa tutar bu sinek siklet
Hafif gelir bana sanki bir çiklet
Bunun bu yaptığı olmadı yahu!
Kalkar başkasına kafayı takar
Sanki büyük şair herşeye bakar
Poligon dışına atar bu sakar
Hiç biri hedefi bulmadı yahu!
Bunun atışması bir yere varmaz
Yıkacağım diye bir hayal kurmaz
Beni iyi bilir, yine de durmaz
Başka bir kapıyı çalmadı yahu!
İftirayı küfür deyip basmıştır
Kendi türttü yine kendi küsmüştür
Umarım ki ilel ebet susmuştur
Kendi beni rahat salmadı yahu!
Mikdat Bal
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Muhatabına (yeni)
Hoş görüsüz ufku darsın körsün be!
Bin yanlışın senin varken “bir” deme
Sen görmezsen seni eller görsün be!
Bana kafan, gönlün darken “hır” deme
Kurdu taklit etmiş dağın tilkisi
Çıkar için unutuldu ülküsü
İnadına Ecevit’ti ilgisi
Lideriniz evet derken “hür” deme
Dün’e dündü söylememe gerek yok
Sende dünle yüzleşecek yürek yok
Zırlayana kemik boldur börek yok
İpi kopuk kemik yerken “ver” deme
Meydanlarda başka densin şaşılsın
Çıkar için en çukura düşülsün
Üç yüz altmış yedi hemen aşılsın
O meclise daha ergen “gir” deme
Ebleh olan yanlışlardan alışmaz
Özürlüdür onda beyin gelişmez
Bundan sonra kafan daha çalışmaz
Yaşın geçti saçın karken “kır” deme
Bir çegirge gibi zıp zıp atladı
Nerde çayır bulsa onda otladı
Nasıl oldu birden bire çatladı
Ar damarı ince zarken “sır” deme
Mikdat Bal
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Muhatabına 3
Aklı olan düşünür
Uyuz olan kaşınır
Bazı çene aşınır
Düşer düştüğü kadar
Vurup kırar kolonu
Dağıtarak salonu
Bilirsiniz balonu
Şişer şiştiği kadar
Kalem bakmaz yazana
Sataşılmaz ozana
Kim düşerse kazana
Pişer piştiği kadar
Yazmak kolay sanılır
Anılmazlar anılır
İnsanoğlu yanılır
Şaşar şaştığı kadar
Telef eder geceyi
Yücelterek cüceyi
Becerirse heceyi
Coşar coştuğu kadar
Dikkat etmez yazıya
Sözleri faraziya
Gemi alır azıya
Koşar koştuğu kadar
Kör nefsine uyarsa
Ayıpları sayarsa
Bir de bravo duyarsa
Taşar taştığı kadar
Nefis verir komutu
Biter barış umudu
Tanımazsa hududu
Aşar aştığı kadar
Biraz gaflet olursa
Açığını bulursa
Meydan ona kalırsa
Deşer deştiği kadar
Söyleyip veriştirir
Kafanı karıştırır
Yanlışı araştırır
Eşer eştiği kadar
Mikdat Bal
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Muhatabına Ukalâ!
Elif görse mertek sanır zavallı
Başkasına cahil diyor ukala
Karga görse ördek sanır zavallı
Hem de ona ehil diyor ukala
Bilmediği işe burnunu sokar
İşi bilmez her olaya ters bakar
Yara alır bundan zararlı çıkar
Herkes buna dahil diyor ukala
Kendi yazar yazdığından taş yağar
Ne duruyor ne de bendine sığar
Çoban değil ağzı kevşek bu zağar
Dağ başına sahil diyor ukala
Tarifini bilmez edep sorulsa
İti vardır hangi köye varılsa
Ne olurdu hep değnekle vurulsa
Boş işlere mehil diyor ukala
Mikdat Bal
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Muhatabına -Zavallı!
Arı kovanına sokmuş elini
Yeriniyor geriniyor zavallı
Mikdatîye sarkmış kokmuş dilini
Seriniyor sürünüyor zavallı
Yanlışı savunur gerçekmiş gibi
Her ipte oynuyor köçekmiş gibi
Çukurun içinde böcekmiş gibi
Barınıyor arınıyor zavallı
Kafiye kuruyor yalan sözüyle
Maskesini attı sahte yüzüyle
İthamı bitmiyor, zillet beziyle
Sarınıyor bürünüyor zavallı
Haddi bildirilir böyle davarın
Peşinden ağlamam bu dostsavarın
Harcı olur diye belki duvarın
Karınıyor örünüyor zavallı
Hemen cevap verir çok mahir gibi
Üzerime çökmüş bir kahır gibi
Uzaktan bakana bir şair gibi
Görünüyor yürünüyor zavallı
Mikdat Bal
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Muhatabına! !
Layıklığı korumak görevin olsa gerek
Taraf olursan şayet, bölücü olmaz mısın?
Demokrasi zor bir şey, ister sağlam bir yürek
Taraf olursan şayet, bölücü olmaz mısın?
Mehmetçik şehit düşer, kim sokmuş onu harbe
Sizin düşündüğünüz darbe üstüne darbe
Gelişmemiştir bizde, demokrasimiz körpe
Taraf olursan şayet, bölücü olmaz mısın?
İnsanlar çeşit çeşit sağı var solu vardır
Fikirler çakışırlar, herkesin yolu vardır
Herşey yeşil de olsa dikeni gülü vardır
Taraf olursan şayet, bölücü olmaz mısın?
Putperest ateyist var, dinlisi de olacak
Seven sevmeyen olur kinlisi de olacak
Taklitçi, papağanlar, şanlısı da olacak
Taraf olursan şayet, bölücü olmaz mısın?
Vazifen gece gündüz, nöbet değil mi senin?
Herkesin üstünde ol taraf tutma kimsenin
Tepesinde ol her an fitne fesat esenin
Taraf olursan şayet, bölücü olmaz mısın?
Mikdatî, Bu memleket emanettir sizlere
Silahı ikide bir çevirmeyin bizlere
Millet severek koşsun gittiğiniz izlere
Taraf olursan şayet, bölücü olmaz mısın?
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Muhatabına....yeni
Kendini hainden öte duruma
Düşüncesiz sözü itti değil mi?
Ters düştü biricik milli kuruma
Elindeki kozu gitti değil mi?
Tahminden öteye bilgisi yoktu
Bilmediği işe burnunu soktu
Halbuki yapacak işi pek çoktu
Kabadayı pozu yitti değil mi?
Kendi çıkmazında dolaştı döndü
Mum oldu aniden ateşi söndü
Katılığı gitti çarçabuk dondu
Zemherinin buzu yetti değil mi?
Ne etsin zavallı aklı ermemiş
Herkese “lo” dermiş, buna da demiş
Böyle bir esnada tokatı yemiş
Hoşgörünün dozu bitti değil mi?
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mum olsam yeter-İsmail Doğan'ın Fenerim şimdi şiirine atfen
Dünyaya gelmedim menfaat için
Elmas elin olsun cam olsam yeter
Şu ömür sermayem bir saat için
Akan şu zamanda dem olsam yeter
Haz etmem kendimi övgüden yana
Gözüm yok makama mevkıden yana
Payımı alsaydım sevgiden yana
Bir gönül evinde dam olsam yeter
Taş attım, yakışmaz elim şamara
Bozuldu cihanda alim ümera
Dolu dizgin giden zalim zümera
Şaha kalkanlara kem olsam yeter
Doğrudur bu çizgi doğrudur bu hat
Yazarım boş durmam oldukça sıhhat
Doğruyu söylemek en büyük cihat
Zalime bir zerre gam olsam yeter
Halkıma dil oldum duyguyu yazdım
Sezip de duyduğum kaygıyı yazdım
Hoş görü sevgiyi, saygıyı yazdım
Sevgi çöllereinde kum olsam yeter
Mikdati’yim bir gün bu devran döner
Millet birlik olur bu zulmü yener
Aydın günler gelir ışır bir fener
Yanıp da ışıtan mum olsam yeter
Mikdat Bal
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Musibetler
Düşüne düşüne çıktım aklın dışına
Sonunda anladım, kafa yormam boşuna
Musıbet gelirse bir insanın başına
İkinci musıbet, kafa yormasındadır!
Sabırla sağ duyu eğer unutulursa
Akıl firar edip elinden kurtulursa
Öfkeyle o anda bir tavır tutulursa
Ücüncü musıbet, şiddet sormasındadır!
Dişe diş,göze göz, kör olacak bu millet
Nutuk,sologanlar, bitmeli bu cehalet
Sen aklını kullan, olma kimseye alet
Dördüncü musıbet, hayal kurmasındadır!
Türkün dostu yoktur, anlayalım dünyayı
Gerçeği bilelim, boşverelim hülyayı
Ortak Pazar diye,görülen bir rüyayı
Beşinci musıbet, hayra yormasındadır!
Kıbrısta Rumları, onlar devlet ettiler
Bize de az daha, bekleyiniz dediler
Kıbrıslı Türklerin, haklarını yediler
Aldıncı musıbet, lakayt durmasındadır!
Avrupaya verdik, çok taviz çok hediye
Bu kadar kevşeklik, vurdum duymazlık niye
Bu şiiri böyle, kaleme aldım diye
Yedinci musıbet, ceza vurmasındadır!
Musıbetler bitmez, karışık yazdım öyle
Hoşuna mı gitmez,seni mi üzdüm, söyle?
Benim aklım yetmez, sezerek düzdüm, böyle
Bal der musıbetler, bizi yormasındandır
Mikdat Bal
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Muskacı mı oldun şimdi?
Yaşar Gürlek'in aşağıda ki yorumuna atfen
İbrahim Cosar hocam bırak ıslık çalmayı üflesen bile şiir
olur Mikdat abim vallaha kutluyorum seni eline sağlik
saygilarimla......

Üflüyorsun ey Yaşarî
Muskacı mı oldun şimdi?
Doğruyu demiş Coşarî
Baskıcı mı oldun şimdi?
Coşariyle takıştıran
Bana bunu yakıştıran
Mikdatî’yi sıkıştıran
Kıskacı mı oldun şimdi?
Alışmışım bu huyuna
Düşmem asla ben oyuna
Al oyandan tak buyana
Askıcı mı oldun şimdi?
Gelmeyecek bunun sonu
Aynı ağız aynı konu
Daha önce duydum bunu
Eskici mi oldun şimdi?
Biliyorum kızmazsın sen
Haddin bilir azmazsın sen
Boş ver deyip yazmazsın sen
Iskacı mı oldun şimdi?
Bení iyi sanasın sen
Hem yürek hem canasın sen
Hep zayıftan yanasın sen
Sıskacı mı oldun şimdi?
Mikdat Bal
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Mustafa Eren (Akrostiş)
Muhabbeti tatlı, bakışı güzel
Usta bir yorumcu, bülbüle benzer
Sevilen bir dosttur, ben sevdim özel
Tarifsiz hoş insan, bir güle benzer
Ağabey diyorum o ses etmiyor
Fakat büyüklüğe heves etmiyor
Arada öksürür nefes yetmiyor
Elinde sigara kandile benzer
Resimden tanırım, bir de sesinden
Eserler can bulur her nefesinden
Nefsini korudu aşk fitnesinden
…Der Mikdatî onda virgüle benzer
Mikdat Bal
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Mustehak mı?
Yıllar boyu Avrupa’ da
Kalmak bize mustehak mı?
Kölelerden aş ve örnek
Almak bize mustehak mı?
Neden düştük bu ellere
Köle olduk kölelere
Bizi gönderen beylere
Ahmak demek mustehak mı?
Bizim idi kültür sanat
Bizim idi tek saltanat
Çift sultana dar kainat
Onmak bize mustehak mı?
İstemeyiz o günleri
Fakat kalmayalım geri
En zengindir Türk elleri
Satmak bize mustehak mı?
Vatanımı savunurum
Tarihimle öğünürüm
Halimize yerinirim
Batmak bize mustehak mı?
Mikdat Bal
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Mutlu anlardan sonra
Hiç mi kalmadı sende sevdamızdan bir eser
Unuttun mu attın mı sildin mi yüreğinden
Kızgındın son zamanlar sevenler bile küser
Hasretimi tattın mı bildin mi yüreğinden
Hatırla sahilleri, o uçan martıları
Bu hayatın elbet var eksisi artıları
Hafif mi geldi sana sevginin tartıları
Düşünerek yattın mı güldün mü yüreğinden
Mutlu anlardan sonra hüzün mü dolmalıydım
Reva mı bu yaptığın cefa mı bulmalıydım
Bir varmış bir yokmuşum böyle mi olmalıydım
Beni hepten sattın mı öldün mü yüreğinden
Bu özlem çok uzadı bıktım bıktığım kadar
Ağlayıp göz yaşımı döktüm döktüğüm kadar
Yanarak yaktın beni çektim çektiğim kadar
Ettiğini çattın mı buldun mu yüreğinden
Mikdat Bal
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Mutlu mu olduk?
Yedik, İçtik, şiştik çatlayacağız
Nefsimize düştük mutlu mu olduk?
Tarihten geçtik, çağ atlayacağız
Avrupayı seçtik, mutlu mu olduk?
Çiftçimiz tırmıklı yabalı imiş
Dedemiz hırkalı abalı imiş
Ninemiz, anamız kapalı imiş
Artık açtık, saçtık mutlu mu olduk?
Pantolonu yırttık ''moda'' söyledik
Elin artistini taklit eyledik
İki asır oldu acep neyledik
Kendimizden geçtik mutlu mu olduk?
Bunca gafletlere nasıl dalmışız
İlimden kopunca geri kalmışız
Parayla delilik satın almışız
Bira, viski içtik mutlu mu olduk?
Mirâsyedi olduk her yer satıldı
Kimse çalışmadı hep boş yatıldı
Akraba mefhumu rafa atıldı
Birbirinden kaçtık mutlu mu olduk?
Mikdat Bal
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Mutluluğun iksiri
Sevgi olan bir yerde ne kavga var ne niza
Seven asla göstermez, zulme baskıya rıza
Dünyada zulüm varsa kalplerdedir arıza
Sevgisizlik zulümdür, derdimize dert katar
Mutluluğun iksiri kalpte mevcut ara bul
Hem sever hem sevilir başkasını seven kul
İnsanı insan kılan ne paradır ne de pul
Değeri olanların kalbi sevgiyle atar
Haset, nefret kin bize hayatı zindan eder
Bu hasletler insanı dinden imandan eder
Bir mevtaya çevirir, kişiyi candan eder
Sevmeyen bu dünyada cehenneme yol tutar
Sevgi her derde ilaç kurtulur sarılanlar
Cehennemi yaşarlar küsenler, darılanlar
Sevgiye sarılsınlar her şeyden yorulanlar
Dünya insanoğluna ya geniştir ya da dar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Mutluluk bilmekten geçer
Hilkatını,fıtratını
Takaddümü, fetretini
Zaafını,kudretini
Bildiğin kadar mutlusun
Kalbin sesini duyarak
Bu dünya yı anlayarak
Nefsini hice sayarak
Öldüğün kadar mutlusun
Göstermeden telaşını
Öz nefsinle savaşını
Gizli gizli göz yaşını
Sildiğin kadar mutlusun
Ömür denen ganimeti
Keşfederek saadeti
Elinde ki her nimeti
Bildiğin kadar mutlusun
Nimetin olmaz adisi
Ne manevi ne maddisi
Gönlünde şükür vadisi
Bulduğun kadar mutlusun
Mutluluk bilmekten geçer
Kendine gelmekten geçer
Bazen de gülmekten geçer
Güldüğün kadar mutlusun
Mikdat der ki dünya fani
Zararı yok bil çefani
Dünyadan da al sefanı
Aldığın kadar mutlusun
Mikdat Bal
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Mutluluk küçük şeyde
Bu hayat renkli rüya
Bir çoğu geçer huya
Devam tatlı uykuya
Uyanmak, ölüm demek
Anlayınca gerçeği
Görmezsin gül, çiçeği
Mazlumun göreceği
İşkence zulüm demek
Hem şehirde hem köyde
Hem bayanda hem beyde
Mutluluk küçük şeyde
Çiçeğim gülüm demek
Söyleyemez nicesi
Zehir gündüz gecesi
Mutluluğun yücesi
Allah'a kul'um demek
Mikdat Bal
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Mümin yalan söylemez!
Müminin hatası olur elbette
Yüzü aktır onun yalan söylemez!
Mizah eder söyler güler elbette
Sözü haktır onun yalan söylemez!
Çetrefilli gizli bir niyet gütmez
Sadıktır, sapığın peşinden gitmez
Birinden çekinip takiye etmez!
Gözü pektir onun yalan söylemez!
Aklından hiç geçmez desise hile
Tenakuza düşmez vicdanı ile
Her ne kadar günah işlese bile
Özü paktır onun yalan söylemez!
Allah’ın kuludur, Allaha tapar
Yanlış her huyundan ayrılır, kopar
Üzerine düşen görevi yapar
Nazı yoktur onun yalan söylemez!
Eğer ısrar yoksa kabahatinde
Tövbeyle silinir haddizatında
Sevap bire ondur Allah katında
Azı çoktur onun yalan söylemez!
Der Mikdadi hasmı bilense dahi
İşlediği suçlar dillense dahi
İmanı kavidir küllense dahi
Közü koktur onun yalan söylemez!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Münacat
Gönüllere giren Allah
Kullarını gören Allah
Derde derman veren Allah
Kullara mı dert yanayım
Dünya parsel kare kare
Arıyorum derde çare
Devan da var derde göre
Yollara mı dert yanayım
Yardım eyle Hak yolunda
Gunahlar çok bu kulunda
Bülbül öter gül dalında
Dallara mı dert yanayım
Kullar zalim üzer beni
Yollar uzun ezer beni
Dallar diken çizer beni
Güllere mi dert yanayım
Sensin Şafi sensin Rahman
Senden gelir emir ferman
İhsan eyle bana derman
Ellere mi dert yanayım
Rabbim sana nazım benim
Elindedir yazım benim
Çalar dertli sazım benim
Tellere mi dert yanayım
Mikdatî döndükten sonra
İsmini andıktan sonra
Bu ateş söndükten sonra
Küllere mi dert yanayım
Mikdat Bal
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Münacat 2.
Habibini rüyamızda
Görenlerden eyle bizi
Rahmetine dünyamızda
Erenlerden eyle bizi
Nasip eyle ilimleri
Sevdirt bize alimleri
Zorbaları zalimleri
Yerenlerden eyle bizi
Serkeşliği caydırt bize
Büyükleri saydırt bize
Kardeşliği yaydırt bize
Yarenlerden eyle bizi
Hidayet eyle kuluna
Taptırma dünya malına
Her şeyi Allah yoluna
Serenlerden eyle bizi
Rahmet gelsin ardımızdan.
Keneleri sırtımızdan
Düşmanları yurdumuzdan
Sürenlerden eyle bizi
Sağımızda Kur’an ile
Eksilmeyen güman ile
Son nefesi iman ile
Verenlerden eyle bizi
Peygamberin ümmetine
Sen kavuştur rahmetine
Selametle cennetine
Girenlerden eyle bizi
Rabbim affet kullarını
Sana yönelt yollarını
Cennetinde güllerini
Derenlerden eyle bizi
Mikdat Bal
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Münafıklar utanmaz Şahin Yılmaz'ın İslami sosyete şiirine naziremdir
İslami sosyete mi böyle birşey yok beyler
Ben müslümanım deyip münafıklar çok beyler
İki yol var üç değil, ya batıl ya Hak beyler
El haya minel iman, münafıklar utanmaz
Her kim ne derse desin, İslami yol bellidir
Halal haram bilinir, bazı şey şüphelidir
İslamda reformcular, nifağı temellidir
Şeytanlara eleman, munafıklar utanmaz
Allah için vermezler, sadece gösteriş var
Bir kamera görseler, hayırda ne yarış var!
Her yaptıkları hayrın arkasında bir iş var
Şerlerinden el aman, munafıklar utanmaz!
Dilsizdirler, kördürler, sağırdırlar duymazlar
Nasiihate gerek yok, onlar buna uymazlar
Onlar yedi mideli yerler yerler doymazlar
Gözleri aç her zaman, münafıklar utanmaz
İnanmış olsalardı, fakiri görürdüler
Cimri bile olsalar zekatı verirdiler
Sürünerekte olsa Allah’a yürürdüler
Gittikleri yol şeytan, munafıklar utanmaz
Sadece bu dünyada gördükleri şey madde
Başka ne yaparlarsa, riyadır her şey sahte
Hak hukuk tanımazlar,hakkı çiğnerler lehte
Hemen çıkarlar raydan, Münafıklar utanmaz
Onları mutlu etmez, dünyada varlıkları
Hep stres içindedirler, sonsuzdur darlıkları
Onları beklemekte, közlü mezarlıkları
Kuldan da Allah’tan da, münafıklar utanmaz
Bal der onlar rezildir, kimse sevmez onları
Nefreti celbederler yok sevimli yanları
İslamdan bahsetse de, sahtedir imanları
Ne kuldan ne Allah’tan, münafıklar utanmaz
Mikdat Bal
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Müslüman’ın tarifi
En güzel bir hilkat ile onu cisimlendirdi
Dünya denen bu faninin şahididir Müslüman
Yeryüzünün halifesi diye isimlendirdi
Yüce Rabbin meleklere ahididir Müslüman
Yüce Allah tarif etmiş Müslüman’ı kitapta
İslam olarak halk etti insanı ilk etapta
Der: “Küntüm hayre ümetin” imtiyaz bu hitapta
Gelmiş geçmiş ümmetlerin vahididir müslüman
İyiliği emrederek fenalıktan men eder
Garibe kol kanat olur gönülleri şen eder
Her şeye ibretle bakar her dem hüsnü-zan eder
Adaletin hakikatin cahididir Müslüman
Mallarının bir kısmından yoksula pay ayırır
Çıplak olanı giydirir aç olanı doyurur
Yetime kol kanat gerer zayıfları kayırır
Gariplerin sığınılan muhitidir Müslüman
Dünyanın tümü bir kula verilse yine yetmez
Helal malın mucizesi verdikçe asla bitmez
Mal Allah’ın mülk Allah’ın Mümin taşkınlık etmez
Gönlü zengin insanlığın zahididir Müslüman
Der Mikdadi büyük şevkle farzları eda eder
Tek Rabbine boyun eğer, sırf ona nida eder
Çekinmeden Allah için canını feda eder
Ölürken de milletinin şehididir Müslüman
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Namaz kılıyormuş
Namaz kılıyormuş, vay anasını
Yetişin yetişin nesil gidiyor
Şikayet ediyor bak danasını
Yetişin yetişin nesil gidiyor!
Bitti mi hoş görü, iman mı söndü?
Vicdan mı yok oldu, kalp mi betondu?
Cahiliyet devri geri mi döndü?
Yetişin yetişin nesil gidiyor!
Namaz kılıyormuş kızı alt katta
Bakın şu annenin yediği halta
Ne derdi kızını bulsa alt alta
Yetişin yetişin nesil gidiyor!
Duyunca inanın kurudu kanım
Ne duruma düştü aziz vatanım
Böyle vicdansıza diyemem hanım
Yetişin yetişin nesil gidiyor!
Mikdat Bal
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Namaz'ın hikmeti (Cinas)
Namazın hikmetini, bilebilse beynamaz
Bey namaza başlardı, kılan asla bunamaz
bu namaz ihlas ister gösterişi onamaz
O namaz olur artık her fenalığa mâni
Mani. ruh bozukluğu asla etmez sirayet
Sir ayet’le sabittir inkar etmek cinayet
Cin ayet’ten ne bilir ibliste yok diyanet
Diyanet der cinlerin bir kısmı var imanı
İmanı gevretmeyin dünya için, dinlenin!
Din’lenin dünya fani mü’min diye ünlenin
Ünlenin. şereflenin ahiret’e yönlenin
Yön Lenin’e dönerse o yol vahşet ormanı
Ormanın şahı olsan zararın var bu işte
İş de ibadet dersen, mescitlere geliş de.
Gel işte, ne beklersin bunalım var gidişte
Gidiş de Allah’adır git işte bul Rahmanı!
Mikdat Bal
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Nankör insan!
Yiyerek şişersin, haram kanında
Çalmaktan çırpmaktan kaç, nankör insan!
Sıfıra düşersin deprem anında
Gönlünü gözünü aç, nankör insan!
Allah’ın kitabın,Rahmanın varsa!
Ahret günü haktır, imanın varsa!
Kurtulma ümidin gümanın varsa!
Birazcık malından saç, nankör insan!
Çalıştım kazandım dersin, mal benim
Size ne yememden, şeker bal beni
Ölürsem ölürüm, tabut sal benim
İstersen kanat tak uç, nankör insan!
Her şey geçicidir mal, makam, gençlik
Zenginlik işlemez geçince dinçlik
Makamdan olunca tadımlık hiçlik!
Elinden alınır güç, nankör insan!
Can vererek yere serileceksin
Sadece bir beze sarılacaksın
O sevdiğin maldan ayrılacaksın
Yakındır bekaya göç, nankör insan!
Kıvran hastalıktan hak ettin diye
Rahat yatamazsın tok yattın diye
Sen miden ağrırken çok yedin diye
Komşuların yatar aç, nankör insan!
Yalakalık yapıp kimini övdün
Kimine, iftira kimini sövdün
Kimini çalmışsın kimini dövdün
Bunlar Hak katında suç, nankör insan!
Mikdadi, hayrını vermek istersen
Cenneti âlâyı görmek istersen
İnsanlık saffına girmek istersen
Nefsinle cihat et maç, nankör insan!
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Nasıl beni unutursun?
Neredesin ey evladım?
Senden haber alamadım
Kahır ettim çok ağladım
Nasıl beni unutursun?
Çok kahır çektim gurbette
Seni gönderdim mektebe
Kazandın yüksek mertebe
Nasıl beni unutursun?
El elinden aş yemişim
Çok ağladım yaş yemişim
Yer altında taş yemişim
Nasıl beni unutursun?
Sana güzelbir ad taktım
Uyumadım gece kalktım
Sana gözümgibi baktım
Nasıl beni unutursun?
Öğrettim sana zikiri
Tavsiye ettim şükürü
Zem ettim kötü fikiri
Nasıl beni unutursun?
Mikdat der yavrum büyürsün
Bir gün sen baba olursun
Ettiklerini bulursun
Nasıl beni unutursun?
Mikdat Bal
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Nasılsa Yazılıyor!
Malın-mülkün mirasın başkalarına kalır.
Kaldır bakalım kaldır, nasılsa yazılıyor!
Hesabı sen ödersin, varis helalden alır
Çaldır bakalım çaldır, nasılsa yazılıyor!
“Üç-beş günlük” bir ömür boyamasın gözünü!
Ahdi-Misakı düşün inkar etme sözünü
Sen topraktan ödünçsün biliyorsun özünü
Daldır bakalım daldır, nasılsa yazılıyor!
Gelişigüzel değil İslâm’da bir esas var
Her konu zapt edilmiş baya bir ihtisas var
Hem dünya hem ahiret Hak indinde kısas var
Öldür bakalım öldür, nasılsa yazılıyor!
Bellidir helal haram şüphelilerden kaçın!
Her işi her kapıyı Besmele ile açın
Her lokmayı hakeza, her suyu öyle için!
Doldur bakalım doldur, nasılsa yazılıyor!
İslam mükemmel bir Din baş köşeye koyulur
Kur’an rehber alınır Peygambere uyulur
Mümin hainlik etmez ona güven duyulur
Saldır bakalım saldır, nasılsa yazılıyor!
Der Mikdadi çoğumuz yaramazlık ediyor
Nefsi emare bizi esir almış güdüyor!
Bu yaptığın kılükal hoşuna mı gidiyor?
Güldür bakalım güldür, nasılsa yazılıyor!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Nasip eyle Allah’ım
Ya Rab affeyle bizi
Cemi-i cümlemizi
Yoluna gelmemizi
Nasip eyle Allah’ım
Hidayete ermeyi
Hakikatı görmeyi
Cennetine girmeyi
Nasip eyle Allah’ım
Sana bir yol bulmayı
Hidayette kalmayı
Hayırlı kul olmayı
Nasip eyle Allah’ım
Sevdiklerini sevmek
Yerdiklerini yermek
Övdüklerini övmek
Nasip eyle Allah’ım
Gönlümüzü açmayı
Düşmanlıktan kaçmayı
Kardeşliği seçmeyi
Nasip eyle Allah’ım
Terkedip uykuları
Bize hoş duyguları
Hürmet ve saygıları
Nasip eyle Allah’ım
Senin yolundan gider
Adaletle hukmeder
Türk’e yakışan Lider
Nasip eyle Allah’ım
Mikdat Bal
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Nasipse bir kefen almaya geldim
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Dokuzyüz elli dört şubat ayında
Trabzon Çaykara da dünyaya geldim
Dünya ya göz açar açmaz ağladım
Çünkü muvakketen kalmaya geldim
Ben ağlardım diğerleri gülerdi
Herkes bana uzun ömür dilerdi
Gelen gider bu ne bicim bir yerdi
Düşünce efkara dalmaya geldim
Fikrim zikrim ile hep düşüncedir
Hayat ne zevk sefa, ne eğlencedir
Dünya ya gelmenin sebebi nedir?
Bu soruya cevap bulmaya geldim
İyiyi kötüyü elekte süzdüm
Nefsimi zorladım arada üzdüm
Yaşadıkça bazı şeyleri çözdüm
Herkese faydalı olmaya geldim
Fanidir bu alem fani bu diyar
Görmedim kimseyi gençliğe doyar
Daha dün goncaydım bu gün ihtiyar
Önce açıp sonra solmaya geldim
Allaha ibadet ettikten sonra
Sayılı nefesler bittikten sonra
Mikdat der bu ömür geçtikten sonra
Nasipse bir kefen almaya geldim
Mikdat Bal
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Nataşa ile Temel
Suratıma bakıp bakıp sırıtma
Suratımda elli yetmiş yüz mü var?
Rağbet etmem durup durup kırıtma
Ben de öyle kapılacak göz mü var?
Öz yurdumda emrine mi gireyim
Nikah kıyıp malımı mı vereyim
Hadi yaylan enseni bir göreyim
Üflüyorsun mangalımda köz mü var?
Bulaşıcı hastalıksın bilesin
Nerden geldin başmıza çilesin
Derme çatma baştan sona hilesin
Bu yüzümde ahmaklıktan iz mi var?
Derste kaldın bakmayınca ödeve
Çerçi isen ödemezsin KDV
Pas vermeyen sende olur bir deve
Boyun eğri, bir yerinde düz mü var?
Çok ahmaksın her hileye sarıldın
Soyun bozuk Besmelesiz karıldın
Yüz vermedim kalktın bana darıldın
Sana benden verilmiş bir söz mü var?
Hiç uğraşma sen kendini yakarsın
Boş kafanı belalara sokarsın
Bana öyle durup da ters bakarsın
Hadi göster elinde bir koz mu var?
Mikdatî der Nataşa ya Sükova
Hadi bas git sana gelmez bu yuva
İşin bitti istikamet Moskova
El fatiha, okunacak cüz mü var?
Mikdat Bal
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Navlon
Rampa yukarı almış dikkatli sürüyordu
Bir eşekle bir adam yolunda duruyordu
Kornaya bastı ama yoldan çekilen yoktu
Her an için bir kaza ihtimali pek çoktu
Kamyonu durdurarak çekti el firenini
Acı acı çaldırdı tehlike sirenini
Sordu yol ortasından neden çekilmiyorsun
Saygın yok mudur senin hiç mi sıkılmıyorsun
-“Ağam bağırıp durma eşek inat ediyor
Ne sağa ne de sola ne ileri gidiyor”
Gerçekten de öyleymiş, yükünü indirdiler
Sahibiyle birlikte kamyona bindirdiler
Menzile ulaşınca navlon ödenecekti
Normal bir yolcu değil acep ne denecekti
Sonunda karar verdi on beş lira alacak
Parayı ister iken biraz kafa bulacak
Dedi borcun onbeştir, on senden beş eşekten
Herşey buna dahildir para istemem yükten
-Benim ondan farkım ne aman efendim aman
Sadece farkımız şu ben et yerim o saman
Mikdat Bal
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Nazi gençlerine
Deri kafa geri kafa
Fabrikasyon seri kafa
Hitlerin eseri kafa
Sar kafanı yarılmadan
Çek elini kırılmadan
Kalleşçe pusuya yatma
Sakaklarda nara atma
Türk halkına dil uzatma
Dinle beni darılmadan
Kaba güce sarılmadan
Dedeni dünya biliyor
Tarih okuyan gülüyor
Şimdi sana ne oluyor
Hiç üstüne durulmadan
Saçmalarsın yorulmadan
Nazizm yanlış fikir oldu
Ülken yer ile bir oldu
Yarı halkın esir oldu
Yarı yola varılmadan
Berlin suru kurulmadan
Bırakın şu boş sözleri
Kimse inanmaz sizleri
Anan çağırdı bizleri
Gelirmiydik çağrılmadan
Hakkım komam ayrılmadan
Türkü yahudi mi sandın
Bir kükrerse bil ki yandın
Kaba kuvvete dayandın
Toz ol bana görünmeden
İki kolun kırılmadan
Mikdat der hakkım ararım
Önce güvenlik sorarım
Olmazsa çete kurarım
Halt,halt,başın vurulmadan
Gitmem hakkım verilmeden
Mikdat Bal
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Nazire Tuncay Akdeniz'in 'Efendim' şiirine
Kurunun yanında, yaşı da yanar
Farketmez olsa da farkın Tuncayım
İçinden oyuldu bin yıllık çınar
Yerindedir senin, korkun, Tuncayım
Zalimin zulmünden, ağlar bu millet
Yalancıya umut bağlar bu millet
Uyanıp ta bir gün çağlar bu millet
Gelecek mutlaka, Türk'ün Tuncayım
Zamanın sucu yok insanı zalim
Liderler insafsız, riyakâr alim
Bunu bildirmişti, büyük muallim
Fitnesini Garp'ın, Şark'ın Tuncayım
Yuvası bozulan, üç beyinsizin
Benim yuvam sağlam böyledir sizin
Titreyip kendine gelir ansızın
Necip bir millettir, ırk'ın Tuncayım
Bildiğiyle amil, alimler nerde?
Bir kaç çıkarcı var, öter her yerde
Hak yiyen mutlaka, öder ilerde
Temeli yoktur bu, çarkın Tuncayım
Saygı, sevgi hürmet Allah vergisi
Yoksunu, Allah'tan olmaz korkusu
Bir gün sona erer, türkü, şarkısı
Göklere yükselir şarkın Tuncayım
Tuncayım ben sana yazdım nazire
Ayağı sen verdin kondum hazıra
Üzgünüm, dertlerden halsiz bu sıra
Kardeşin Mikdat Bal, yorgun Tuncayım
Mikdat Bal
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Ne Bekliyorlar?
Dünün köçekleri yeni bey oldu
Dağdaki itlere af bekliyorlar
Feraset kapandı izan tey oldu
Laci elbiseden saf bekliyorlar
Hoşgörü işleyip coştukça coştuk
İmkansız hayalin peşinden koştuk
Taviz vere vere ne hale düştük
Bizden daha büyük gaf bekliyorlar
Edep rafa kalkar saldırı oral
Söylenmez söylenir bozulur moral
Oyun oynanırken değişir kural
Sahanın dışından haf bekliyorlar
Bir fikir söylenir etmez beş kuruş
Sanki bize ait özgün bir görüş
Bu nasıl anlayış, bu nasıl duruş
Müşterek akıldan kof bekliyorlar
Çirkini gizletmez estetikleri
Kalın bir maskeymiş süs dedikleri
Milletten bunların istedikleri
Geceli gündüzlü of bekliyorlar
Kitabım yol vermez nefrete kine
Ama kısas haktır yanmışsa sine
Yıllardır yazdıydım yazarım yine
Taşları bitirdim tüf bekliyorlar
Meğer gizli güçler haşır neşirmiş
Perde arkasında işi pişirmiş
Anladım ki bunlar hepten şaşırmış
Ozan Mikati’den laf bekliyorlar
Mikdat Bal
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Ne beyazdır ne kara
Ne beyazdır ne kara
Rengine akıl ermez
Nasıl bir şey bu para
Zengine akıl ermez
Gök kubbeyi sis örter
Dertler arkadan dürter
Düzde ayaklar sürter
Engine akıl ermez
Parasız hayat sorun
Olunca uzar burun
Tarihte tektir Karun
Dengine akıl ermez
Kimisi ona tapar
Fırtına ondan kopar
Bulanı yoldan sapar
Fingine akıl ermez
Kimi için bitirim
Vicdan bazen kötürüm
İstikbale yatırım
Dünküne akıl ermez
Bir nevi mübadele
Yolunda mücadele
Savaş, harp, mukatele
Cengine akıl ermez
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ne bicim cambazlık bu İbrahim Çoşar'ın 'kolay gelir' şiirine atfen
Yahu Allah aşkına bu adamın derdi ne
Başka bir işi yok da düşmüş turban derdine
Biraz da göz atsaydı sokaklarda sürtene
Ne bicim cambazlık bu iki ipte oynamak
Şair mi avukat mı hakim mi savcı mısın
Ortaya atılmışsın av mısın avcı mısın
Medyadan doldurulmuş bomboş çav çavcımısın
Ne bicim cambazlık bu duygularla oynamak!
Genç kızlardan sana ne, hepsi kızından küçük
Bu işi çok uzatıp, verme bizlere gıcık
Burası Türkiyedir hür değil mi her çocuk
Ne bicim cambazlık bu, iki ipte oynamak!
Hırsızın suçu yok mu sormuş nasrettin hoca
Biraz düşün anlarsın boyun posun koskoca
Yasağı koyanlardır onları iten suça
Ne bicim cambazlık bu iki ipte oynamak
Dini istismar eden, istismar ettirendir
En büyük suçlu bunda yasağı getirendir
Zulüm edip onlara el aman dedirendir
Ne bicim cambazlık bu iki ipte oynamak
Nedir senin mesleğin söyle bize işini
Bu zavallı kızların artık bırak peşini
Gözünü aç kalpte yak, hoş görü ateşini
Ne bicim cambazlık bu, iki ipte oynamak
Kimsin ki Peygamberden misal getireceksin
Bana da bu şiiri tövbe ettireceksin
Turbanlının kökünü sen mi bitireceksin
Ne bicim cambazlık bu iki ipte oynamak
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne bicim şiir yazdın? Hiciv
Okumuş olduğum bir şiire taşlamadır, muhattabı kendini bilir
Ne bicim şiir yazdın yok mu gizli kapaklın
Nerenden ilham aldın, nerede senin aklın?
Her şeyi paylaşmışsın, bir şey kalmadı saklın
Bir insan nasıl iner hayvanlar alemine
Ben böyle yazıların, yuh derim kalemine
Bilerek mi bazısı, yazıyor saçma sözler
Şiiri okuyanlar, sanki bir porno izler
Çatlamış ar damarı, koku saçan delhizler
Cinsel özgürlük başka, bu gencin eylemi ne?
Aşk başka seks başkadır, yuh olsun kalemine
Sevmeye sözüm yoktur, sevsinler var oldukça
Sevenlere saygım var, terbiye ar oldukça
Yazsın duygularını, yazdığı yâr oldukça
Kara sevda çekenin ortağım elemine
Derim ki Allah kuvvet, güç versin kalemine
Mikdat Bal
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Ne biçim şiir yazdın? Hiciv
Ne biçim şiir yazdın yok mu gizli kapaklın
Nerenden ilham aldın, nerede senin aklın?
Her şeyi paylaşmışsın, bir şey kalmadı saklın
Bir insan nasıl iner hayvanlar alemine
Ben böyle yazıların, yuh derim kalemine
Bilerek mi bazısı, yazıyor saçma sözler
Şiiri okuyanlar, sanki bir porno izler
Çatlamış ar damarı, koku saçan dehlizler
Cinsel özgürlük başka, bu gencin eylemi ne?
Aşk başka seks başkadır, yuh olsun kalemine
Sevmeye sözüm yoktur, sevsinler var oldukça
Sevenlere saygım var, terbiye ar oldukça
Yazsın duygularını, yazdığı yâr oldukça
Kara sevda çekenin ortağım elemine
Derim ki Allah kuvvet, güç versin kalemine
Mikdati
Mikdat Bal
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Ne bu ukalalık? !
Çok zaman susarak verilen yanıt
Değildir kusarak verilen gibi
Hoşgörü eserek kendini tanıt
Olma ha! Küserek yerilen gibi
Başka insanlara vermezsen değer
Küserlerse dersin haksızdım meğer
Kaçar sevdiklerin durursan eğer
Suratın asarak gerilen gibi
Görülüp şaşarsın yutmaz sözlerin
Sürülüp şişersin batmaz izlerin
Yorulup düşersin tutmaz dizlerin
Çamura basarak yorulan gibi
Nedir bu çekişmek varken barışmak
Ne bu ukalalık, ne bu yarışmak?
Devamlı her şeye var mı karışmak
Hep ahkam keserek sorulan gibi
Mikdat Bal
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Ne buldun gurbet ellerde
Hasret mangalında yandı ciğerin
Kül oldun ne buldun gurbet ellerde
Satılsan almazlar yok bir değerin
Kul oldun ne buldun gurbet ellerde
Değdi mi acaba çektiğin sancı
Ne yolcu sayıldın ne de bir hancı
Vardığın her yerde kaldın yabancı
Zül oldun ne buldun gurbet ellerde
Dalında bir gonca açmamış güldün
Gurbet koparınca sarardın soldun
Ne hayat yaşadın ne rahat öldün
Ful oldun ne buldun gurbet ellerde
Sözde kaderinle barışan oldun
Kederden tasadan kırışan oldun
Kendini eskittin perişan oldun
Çul oldun ne buldun gurbet ellerde
Öyle bağlandınki kalıp göçmeyen
Kalacağın yeri özgür seçmeyen
Damgayı yemişsin artık geçmeyen
Pul oldun ne buldun gurbet ellerde
Kasavet doldurdun çıkınlarına
Sırt döndün köyünün sakinlerine
Bırakıp geldiğin yakınlarına
El oldun ne buldun gurbet ellerde
Uyum yasasına uyun dediler
Uyana oyandan hain dediler
Adını ketmedip sayın dediler
Bal oldun ne buldun gurbet ellerde
Mikdat Bal
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Ne çare!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/31/www_antoloji_com_542131_650.MP3'>
Ağır yara aldı hasta yüreğim
Atacaktım atamadım ne çare!
Bu dünya da benim var mı gereğim
Batacaktım batamadım ne çare!
Bülbülüm yaralar açtı da gitti
Gönlümü kırarak göçtü de gitti
Kafesini açtım uçtu da gitti
Tutacaktım tutamadım ne çare!
Hem kalbimi çalıp etti talanı
Yüzüme fırlattı geri kalanı
Seviyorum demiş böyle yalanı
Yutacaktım yutamadım ne çare!
Sevenlerin hep böyle mi kaderi
Bazıları der ki vardır beteri
Paketledim gamı, derdi kederi
Satacaktım satamadım ne çare!
Ömrümün kışında çıktı karşıma
Terkedip dünyayı yıktı başıma
Kederlendim diye zehri aşıma
Katacaktım katamadım ne çare!
Mikdatî der artık gülmem hüzünden
Yaralandım, kederlendim sözünden
Bana elem tattırması yüzünden
Çatacaktım çatamadım ne çare!
Mikdat Bal
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Ne çare, derdime derman bulunmaz
Derdim var, çekerim ilacı yoktur
Teşhisi imkansız, yanıldı doktor
Merhemi bulunmaz, yaralar çoktur
Bu derdimden büyük harman bulunmaz
Ne çare, derdime derman bulunmaz
Gönlümde ruhumda, mayalı bir şey
Gözle görülmüyor, hayali bir şey
Acıya, hicrana dayalı bir şey
Onu yok edecek ferman bulunmaz
Ne çare, derdime derman bulunmaz
Bal der kimi cin der, kimi sihirli.
Ben köyde doğmuştum oldum şehirli
Monoton bir hayat, çevre zehirli
Kendimi atacak orman bulunmaz
Ne çare derdime derman bulunmaz
Mikdat Bal
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Ne de çabuk unuttun
Ne de çabuk unuttun buluştuğumuz yeri
Adını kazımıştım bir taş ile taşlara
O anı hep yaşarım vakit döner mi geri
Sensiz girip çıkarım baharlara kışlara
Hani aşk ateşinden gönlün buram buramdı
Hani ben her şeyindim bensiz hayat haramdı
Sevmek ab-ı hayatmış onsuz herşey kıramdı
Nasıl kandım vefasız o sahte bakışlara
Unuttuysan çok yazık kıydın ahdin canına
Yakışrmı kalleşlik sevenlerin şanına
Bana bu ettiklerin kâr kalır mı yanına
Ödersin mutsuzlukla bu fevri çıkışları
İki nefes tek yürek söyle yaşamadık mı
İşı ışıl bakışıp yanıp ışımadık mı
İkimiz aynı yükü sanki taşımadık mı
Neden kıvırıverdin sarınca yokuşlara
Der Mikdati dilerim ettiğini bulasın
Sokaklarda sürünüp ele rüsvay olasın
Sana kimse bakmasın yine bana kalasın
Beni taşımayan kalp lokma olsun kuşlara
Mikdat Bal
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Ne değişirdi!
Uzaktan elveda deyip de çıktım
Yakında olsaydım ne değişirdi,
Hasretle bir daha dönüp de baktım
Az daha kalsaydım ne değişirdi
Gönül alev aldı sönmez bir daha
Volkan gibi kaynar dinmez bir daha
Bu sevda zirvede, inmez bir daha
Ummana dalsaydım ne değişirdi
Kavuşmak arzumuz tek nidamızdı
Türkümüz çağrımız hem sedamızdı
Belki de bu veda son vedamızdı
Saçımı yolsaydım ne değişirdi
Mikdati hoş edip neşe saçtıran
Göz yaşı yerine zemzem içtiren
Zemheride beyaz güller açtıran
Bir iksir bulsaydım ne değişirdi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne demeli
Ağlar durur muhtaç kullar
Doyanlara ne demeli
Feryadını yetim dullar
Duyanlara ne demeli
Barışçıymış sözüm ona
Ellerini bular kana
Göz kırpmadan masum cana
Kıyanlara ne demeli
Yağcılıktan duyar kıvanç
Böylesinde olmaz utanç
Faizi de halal kazanç
Sayanlara ne demeli
Bu milletin sahtekarı
Hile eder bilir karı
Mubah sayıp ihtikarı
Soyanlara ne demeli
Utandırıp yüzümüzü
İnkar edip özümüzü
Karga gibi gözümüzü
Oyanlara ne demeli
Mikdatî der işler kesat
Fesat ektik işte hasat
Uymayalım zaman fesat
Uyanlara ne demeli
Mikdat Bal
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Ne dersin?
Mürekkebi kan ile kalemime sarıldım
Bana ettiklerini yazayım mı ne dersin
Dokundurdun gönlüme sana hayli darıldım
Artık bu sessizliği bozayım mı ne dersin
Ben seni gözlerimde büyütmüşken alemde,
Sana olan hasretle kıvranırken elemde
Gönlümü okur gibi kanattın bir kalemde
Beni üzdüğün gibi üzeyim mi ne dersin
Gönlüme sığdırmıştım dünya kadar kederi
Ona değer vermedin var mı bundan beteri
Bu mudur sevenlerin, değişmeyen kaderi
Sana ya da kadere kızayım mı ne dersin
Düşürdün çamurlara aşılmıyor batağın
Zehirli sözler saydın bal akarken dudağın
Umudumu yok etti hele bu son atağın
Bundan işin sonunu sezeyim mi ne dersin
Beni alamayanlar halime güldü geçti
Bu bir alın yazısı başımdan geldi geçti
Geçici bir hevesti bağrımı deldi geçti
Kan deryasına attın yüzeyim mi ne dersin
Gökte ki yıldızları benim için say dedim
Saydıkların hep senin, istemem bir pay dedim
Gündüz güneşim dedim gece sana ay dedim
Şimdi karanlıklarda gezeyim mi ne dersin
Saatin saatine uymaz kaçıp gidersin
Kavak yaprağı gibi döner hatta betersin
Sabrımı dener iken sonsuzdur zannedersin
Yanılmışsın altını çizeyim mi ne dersin
Mikdatî der ne bicim, nasıl sevda gütmekti
Gayen maksadın belli, beni deli etmekti
Böyle yaptıktan sonra bırakıp da gitmekti
Kolay bir bilmecesin çözeyim mi ne dersin
Mikdat Bal
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Ne desem kâr etmez
Hayat derdime dert ekleyip durur
Ben böyle yaşamak istemiyorum
Kalbim pare pare tekleyip durur
Sekteli kontağa his demiyorum
Yeter çektiklerim canıma yetti
Umudum kesildi mecalim bitti
Tek yaşama gayem elimden gitti
Dünyadan yılıp da pes demiyorum
Aklıma yanayım, düşürdün çöle
Güneşi batanı yakar mı şule!
Yolun açık olsun git güle güle
Arada ki bağı kes demiyorum
Bu firak içime ateş doldurdu
Dikenlere rağmen gülü yoldurdu
Hoşçakal deyişin beni öldürdü
Sevgiyle kal artık küs demiyorum
Dilimde mühürdür o gülün adı
Yakan bir özlemdir sevginin kodu
Miras koydu bana ahi feryadi
Gene de gönlüme sus demiyorum
Der Mikdatî sitem değil son sözüm
Ne desem kâr etmez kalmadı luzüm
Görmüyorum artık kör oldu gözüm
Kara bulutlara sis demiyorum
Mikdat Bal
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Ne diye yaşarım?
Ne diye yaşarım ne diye varım?
Nedir insanlığa yararım, kârım?
Bir şey beceremem, hem günahkarım
Yokladım kendimi kafamı yordum
Sorulara cevap bulamıyordum
Akıl mantık durdu içim karardı
Dünyada varlığım külli zarardı
Bunu düşünürken yüzüm saradı
Ah kafam diyerek başıma vurdum
Sorulara cevap bulamıyordum
Yaratan boş yere yaratmaz dedim
Cevabı da verir aratmaz dedim
Üç günlük dünyamı karartmaz dedim
“Neden yaratıldın” kendime sordum
İşte buna cevap bulamıyordum
O anda gözüme ilişti Kur’an
Aylardır dolapta bekleyip duran
Onda cevap bulur her soru soran
Abdestimi alıp okuyup durdum
Yine de cevabı bulamıyordum
Aradığım her şey tek tek çözüldü
Zerreden küreye her şey yazıldı
Cevaplar peş peşe öyle düzüldü
Evhamı şüpheyi kafamdan sürdüm
Sevinçten yerimde kalamıyordum
Düzen var denge var hayır var şer var
Nizam intizamda her şeye yer var
İlahi adalet, dünya, mahşer var
Bütün cevapları Ku’anda gördüm
Hamdden başka bir söz bulamıyordum
Mikdat Bal
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Ne diyor bu kargalar?
O kadar yabancı ki örfüme kültürüme
Nereden türediler, ne diyor bu kargalar?
Her değere saldırıp yeltenerek cürüme
Meydana yürüdüler ötüyor bu kargalar
Eskiden imansızlar bile utanırlardı
Demokrasiyi yermek ayıptır sanırlardı
Düne kadar yoktular, sansürü tanırlardı
Sürüyle ürediler, tütüyor bu kargalar
Söylenecek çok söz var anlamazlar gerek yok
Muhatap alsan bile varılacak erek yok
Saygı nedir bilmezler hissedecek yürek yok
İçerden çürüdüler batıyor bu kargalar
Parayla figüranlar tuttular da ne oldu
Aklı selim insanlar hem utandı hem güldü
Bu ne ayıp bir tavır, içim hayretle doldu
Çarşafı bürüdüler çatıyor bu kargalar
Bu milletin önüne çomak koyduklarından
Millet iradesini hiçe saydıklarından
Utanmadan uydurup yalan yaydıklarından
Yok olup eridiler bitiyor bu kargalar
Mikdat Bal
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Ne fayda
Yazdıklarım satır, satır
Ne gönül koydum, ne hatır
Sözüm ona, nasıhattır
Üzerek yazdım, ne fayda
Yazdım çilveyle, naz ile
Yutulmayacak, söz ile
İnsanları kem göz ile
Süzerek yazdım, ne fayda
Acı söze başlayarak,
Günahkarı, dışlayarak
Affetmeyi, boşlayarak
Ezerek yazdım, ne fayda
Ne ilim var, ne diploma
Ne karar, ne hesaplama
Şurdan ya burdan toplama
Düzerek yazdım, ne fayda
Kaş yaparken göz çıkardım
Çok kalp kırdım, kafa yardım
Bundan kaçtım, şuna vardım
Gezerek yazdım, ne fayda
Bal’dan rehber olmaz, kördür
Ak dediğim belki mordur
Yanlışı düzeltmek zordur
Çizerek yazdım ne fayda
Mikdat Bal
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Ne gereği var?
Yaşar gibi oldum eski günleri
Heyecan aynı da, ne gereği var?
Deşmeyelim yine nefret, kinleri
Boşuna uğraştır, ne gereği var?
Sağda da solda da fuzuli çaba
Ne gereği vardır, konuşsan kaba
Bir birini çeken var mı acaba?
Boşuna uğraştır, ne gereği var?
Solcu sağa geçmez, sağcı da sola
Allah akıl, izan verdi her kula
Herkes devam etsin girdiği yola
Yol üstü çekişmek ne gereği var?
Her gurup uyumuş, yanlış oyladı
Atı alan üsküdarı boyladı
Geri kalan bir birini payladı
Bu yanlıştır beyler, ne gereği var?
Yok yere bir sürü gürültü ettik
Fuzuli bir şeye nefes tükettik
Ne ettik, yine biz zayiat verdik
Kısır bir çekişme, ne gereği var?
Halka inmeliyiz, uyarmalıyız
Onlara davayı duyurmalıyız
Hele sağı solu ayırmalıyız
Zıtlarla uğraşmak, ne gereği var?
Bu vatan bizimdir, sahip çıkalım
Kavga değil işimize bakalım
Kendimizi bir düzene sokalım
Solla işimiz yok ne gereği var?
Bir şiir silindi, haksızdı tamam
Böyle bir olayı hiç unutamam
Ben haksızdan yana taraf tutamam
Yaz başka bir şiir, ne gereği var?
Şair şair ise yazması kolay
Şiirim silinse, çıkarmam olay
Başka bir şiirle ederim alay
Takılıp kalmanın, ne gereği var?
Mikdat der ne çıkar, asıp kesmekle?
Şimşek çakıp, tayfun gibi esmekle
Kime faydan olur, kızıp küsmekle
Bırakıp gitmenin, ne gereği var?
Mikdat Bal
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Ne günlere kaldık, ne hale geldik!
Başımızdan eksik olmuyor bela
Nuh tufanı kopsa uyuruz hâlâ
Kalkar yorum yapar bir kaç ukâlâ
Ne günlere kaldık, ne hale geldik!
Herkes alim oldu, kafadan atar
Tartılsa ilmi yok bir zerre kadar
Alimi suturur mikrofon tutar
Ne günlere kaldık, ne hale geldik!
Atarlar tutarlar, mesnetsiz sözler
Ortaya atılır imansız tezler
Hemen fırsat bulur utanmaz yüzler
Ne günlere kaldık, ne hale geldik!
Doğrudur diyerek eder gıybeti
Zaten yanılanlar böyle kaybetti
Kalkar dejenere eder milleti
Ne günlere kaldık, ne hale geldik!
Saygıyı bir çoğu yanlış uygular
Malülen emekli olmuş saygılar
Atağa uğradı bütün duygular
Ne günlere kaldık, ne hale geldik!
Mikdat Bal
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Ne güzeldir insan, güldüğü zaman
Ne güzeldir insan, güldüğü zaman
Dünya cennet olur bir tebessümle
Hele bu yürekten geldiği zaman
Dünya cennet olur bir tebessümle
Gülümser herkese gördüğü anda
Sıcak hoş duygular doğar insanda
Mutlu mesut olur iki cihanda
Dünya cennet olur bir tebessümle
Küçük bir zahmetle gönül fetheder
Sevilir, sayılır herkes metheder
Ona bu hasleti Allah lütfeder
Dünya cennet olur bir tebessümle
Mikdatî der canlar gelin gülelim
Kederli yaşadık, mutlu ölelim
Sevip sevilelim takdir bilelim
Dünya cennet olur bir tebessümle
Mikdat Bal
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Ne güzelsin Çaykaram
Cennet bahçesi gibi her taraf yeşil yeşil
Pınarlar pırıl pırıl, Ne güzelsin Çaykaram
Şirin yaylalarında uykular mışıl mışıl
Suları şırıl şırıl, Ne güzelsin Çaykaram
Halkı mutlu, sevecen, şakalaşır gülüşür
Nice güzellikleri birbiriyle bölüşür
Fedakar insanları, bahçelerde çalışır
Durmadan harıl harıl, Ne güzelsin Çaykaram
Sevgi, saygı, hoşgörü, anane, töreleri
Çoktur Çaykaralı’nın kendine göre’leri
Öyle güzel ses verir Çaykara dereleri
Akarlar gürül gürül, Ne güzelsin Çaykaram
Cazibesi çok güçlü kendine bağlatıyor
Ondan ayrı kalınmaz yürekler dağlatıyor
Kaç yıldır gurbetteyim, hasretin ağlatıyor
Gözlerim şarıl şarıl, Ne güzelsin Çaykaram
Der Mikdatî, Çaykar’am senden güzeli yoktur
Senin özlemin büyük, yüreğimde bir oktur
Her derde şifa olan maden suları çoktur
Doldurun varil varil, Ne güzelsin Çaykaram
Sen benim yüreğimde çok özelsin Çaykaram
Mikdat Bal
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Ne hal aldı inanalar
Bayram demek ne kolaymış
Ah keşke böyle olaymış
Ne tepinme ne halaymış
Bayram sevinmek demekmiş
Herkesi sevindirmekmiş
Kan ağlarken müslümanlar
Bu bayramdan kim ne anlar
Ne hal aldı inanalar
Bayramları et yemekmiş
Fakirlere vermemekmiş
Bela yağar başımıza
Biz bakarız işimize
Bir parça et dişimize
Bayram günü iletmekmiş
Bir de kerhen el öpmekmiş
Mümin fakir kayırandır
Ona hise ayırandır
İşte o zaman bayramdır
Demek ki bayram vermekmiş
Yakın komşuyu görmekmiş
Mikdat der bayram üç günse
Sonra insanlar küskünse.
Akraban komşun düşkünse
Hacetini gidermekmiş
Bayram bütün yıl sürmekmiş
Mikdat Bal
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Ne hal aldı inanalar.
Bayram demek ne kolaymış
Ah keşke böyle olaymış
Ne tepinme ne halaymış
Bayram sevinmek demekmiş
Herkesi sevindirmekmiş
Kan ağlarken müslümanlar
Bu bayramdan kim ne anlar
Ne hal aldı inanalar
Bayramları et yemekmiş
Fakirlere vermemekmiş
Bela yağar başımıza
Biz bakarız işimize
Bir parça et dişimize
Bayram günü iletmekmiş
Bir de kerhen el öpmekmiş
Mümin fakir kayırandır
Ona hise ayırandır
İşte o zaman bayramdır
Demek ki bayram vermekmiş
Yakın komşuyu görmekmiş
Mikdat der bayram üç günse
Sonra insanlar küskünse.
Akraban komşun düşkünse
Hacetini gidermekmiş
Bayram bütün yıl sürmekmiş
Mikdat Bal
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Ne Hallere Düştük!
Fert ve toplum olarak çok şeyleri yitirdik!
Ruhsuz, hayattan bıkmış, şaşkın hallere düştük!
Aile darmadağın, komşuluğu bitirdik!
Umursayan da yok ki pişkin hallere düştük!
Mahalle, köy ve bölge dönmüş cezaevine
Böyle olmazdı herkes çalışsa ödevine
Sorumlular bakmadı işine görevine
Haddimizi bilmedik taşkın hallere düştük!
Kimseyi güldürmeyip kendimiz de gülmedik!
Gücümüzü kaybettik bir araya gelmedik!
Nankörlük hat safhada şükrümüzü bilmedik!
Bolluk içinde yokluk, düşkün hallere düştük!
Yalnızca gösterişe modaya verdik pirim!
Günümüz gün olsun da sonrası Allah Kerim,
Kredi kart mağduru Türk icadı bir terim
Müsriflikte dünyada aşkın hallere düştük!
Dinimizi boş verdik budur bizi batıran
Yegâne din İslam’ken Kardeşliğe götüren
Her nevi kötü huyu, düşmanlığı bitiren..
Gürültüde kavgada coşkun hallere düştük
Der Mikdadi Haset, kin, nefret gütmek bir yana!
En ufak bir şey için sözlü çatmak bir yana!
Sadece çıkarını tercih etmek bir yana!
Bencillikte ne yazık şişkin hallere düştük!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ne idi yaşamanın gayesi, ey Abdullah
Ne dünyayı anladın, ne dünyalı oldun ki
Geldin de gidiyorsun, dünyada ne buldun ki
Ne kimseyi güldürdün, ne bir doğru güldün ki
Ne idi yaşamanın gayesi, ey Abdullah
Nasıl bilinir kulun payesi ey Abdullah
Çırıl çıplak gelmiştin, yoktu kuvvetin gücün
Yine geldiğin gibi tekrarlanacak göcün
Yalnız bir fark var, ilkin yoktu gunahın suçun
Ne idi yaşamanın gayesi ey Abdullah
Nasıl bilinir kulun payesi ey Abdullah
İsteyerek mi geldin öyle mi gideceksin?
Kazancın elde sıfır, böyle mi biteceksin?
Tekrar dirilmek de var, zannetme yiteceksin
Ne idi yaşamanın gayesi ey Abdullah
Nasıl bilinir kulun payesi ey Abdullah
Tesadüfen mi geldin, tesadüf mü yaşadın
Üç günlük dünya için çıkmadı mı haşatın
Ne ektin de ne biçtin, koca bir hiç hasadın
Ne idi yaşamanın gayesi ey Abdullah
Nasıl bilinir kulun payesi ey Abdullah
Mikdat Bal
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Ne işe yarar?
Gönlümü kaptırdım sevda seline
Ummana varmazsam ne işe yarar
Mızrabı dokundum sazın teline
Notayla vurmazsam ne işe yarar?
Ölüm var kesindir ilahi huküm
Tenim yeryüzünde toprakta köküm
Omuzum üstünde ağırdır yüküm
Kafamı yormazsam ne işe yarar?
Hayatın her anı sefa ya cile
Farzı mahal bülbül dert yanar güle
Vefadan bahsetmek kolaydır dile
Sözümde durmazsam ne işe yarar?
Taş atarım, onu bunu üzerim
Yalın kalem sağda solda gezerim
Fakir fukarayı yazıp çizerim
Derdini sormazsam ne işe yarar?
Mikdatî, dünyada çok şeyler gördüm
Dünyalık aşkına değişti yurdum
Üç günlük ömürde üç bina kurdum
Mahşerde kurmazsam ne işe yarar?
Mikdat Bal
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Ne iyi ne kötü
Ne iyi ne kötü bir tavır takın
İyi tanımadan kimseye kanma
Dış görünüşüne aldanıp sakın
İyidir kötüdür aman ha sanma
Maske pazarını gezmen gerekir
Hatta ötesini sezmen gerekir
İnceleyip iyi süzmen gerekir
Yüzde yüz bilmeden hayırla anma
Sana davranışı, o kadar nazik
İşini görürsün, atar bir kazık
İyi düşünmeli demeden yazık
Verdiğin emeği sonradan yanma
Seni kandırmaya cahdediyorsa
Devamlı kendini methediyorsa
Yalancıdır eğer ahdediyorsa
İyi düşün sakın zokaya konma
Mikdatî çok azdır açık sözlüsü
Hem yüzsüz var, hem de iki yüzlüsü
Bunlar mı alemin açıkgözlüsü
Bir dost sandım diye deliye dönme
Mikdat Bal
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Ne kadar koşarsan koş
Ayrılık dayanılmaz hasretten yanar sine
Yara kabuk bağlarken kaşırsan kanar yine
Hafıza kaybı olsa insan takılmaz düne
Günümüzü yaşardım yarınlar olmasaydı
Ömrümün baharında feryad edip ağladım
Yüreğimi vuslatın hayaliyle eğledim
Batan balık yan gider sükûneti yeğledim
Çağlayarak coşardım sorunlar olmasaydı
Umutları dondurup sabreyledim firkata
Arada deryalar var taşımıyor barka da
Ne kadar koşarsan koş kuyruk kalır arkada
Memlekete koşardım torunlar olmasaydı
Mikdat Bal
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Ne kaldı?
Dertler saymakla bitmez
Anacak hal mi kaldı
Buna sayfalar yetmez
Konacak dal mı kaldı
Hududu aştık daldık
Zilleti koştuk aldk
Düz yolda şaştık,kaldık
Dönecek yol mu kaldı
Halk küskün olanlara,
Bizi saf bulanlara
Dediği yalanlara
Kanacak mal mı kaldı
Zevklerine baktılar
Yapmadılar yıktılar
Açımadan yaktılar
Yanacak kül mü kaldı
Fitneyi ekmiş eken
Diken dikmiş gül diken
Durumlar böyle iken
Sunacak gül mü kaldı
Yalancı iş başında
Yazarlar rant peşinde
Ozanların dışında
Anacak kul mu kaldı
Boşunadır çabası
Abasında sopası
Kirlidir her libası
Yunacak çul mu kaldı
Mikdat der herkes çalar
Yaklaşsan hırlar dalar
Bal tutan parmak yalar
Banacak Bal mı kaldı
Mikdat Bal
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Ne kazandık?
Ne kazandık Avrupadan sorarsan
Hastalıktır, para değil mal değil
Neden böyle buna sebep ararsan
Tuttuğumuz yılan çıktı, dal değil
Biriktirdik, paramızı kolladık
Biz yemedik Türkiye ye yolladık
Yarım asır, boşa kürek salladık
Bu imrenilecek, iyi hal değil
Bize imrenmeyin size gelmekle
Arabamız varsa aldık emekle
Kahvaltıda çayı kuru ekmekle
İnanın ki zeytin yedik bal değil
En ucuzu bizim yedeklerimiz
Hep havadır, boştur dediklerimiz
Tulumu çıkarıp, giydiklerimiz
Yüzde yüzü naylondandır şal değil
Bal der bu gidişte hayır kâr olmaz
Gençlerimiz bizleri örnek almaz
Üç nesil sonrası müslüman kalmaz
Sözüm bir kehanet, ya da fal değil
Mikdat Bal
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Ne kazandın?
Hep çalıştın gece gündüz demedin
Ne kazandın, hesabını yaptın mı?
Kuru ekmek, doğru dürüst yemedin
Ne kazandın hesabını yaptın mı?
Sen ekersin bir gün başkası biçer
Sen yemezsin, başkaları yer içer
Sağlık gider, ömür biter, gün geçer
Ne kazandın, hesabını yaptın mı?
Hep üzüntün dünya için, gülmedin
Çağırdılar doğru yola gelmedin
Ömür kısa kıymetini bilmedin
Ne kazandın, hesabını yaptın mı?
Malın varsa bir gün parçalanacak
Neyin varsa vereseler alacak
Bir vebali varsa sana kalacak
Ne kazandın hesabını yaptın mı?
Bir yolcuysan nerde yol hazırlığın?
Dünya da kalacak, malın varlığın
Seni beklemekte boş mezarlığın
Ne kazandın, hesabını yaptın mı?
Mikdat der ki elinle ver bulursun
Gerçek şu ki sen mutlaka ölürsün
Kendine gel yoksa pişman olursun
Ne kazandın, hesabını yaptın mı?
Mikdat Bal
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Ne olacak bundan sonra, sorum bu
Ne olacak bundan sonra, sorum bu
Olanları biliyordum siz kadar
Her şey ayan, her şey belli durum bu
Çalanları biliyordum siz kadar
Adamları olmayanlar boş alır
Müteahit torpil ile iş alır
İş bilmeyen göz çıkarır kaş alır
Talanları biliyordum siz kadar
Emeklilik gömülürken kabire
Çok ustaca baş vurmadan cebire
Dolandırıp bu milleti ha bire
Yolanları biliyordum siz kadar
Derdi bildik çare var mı bu derde?
Ne yapmalı insanımız ilerde
Abdesizce uğradığı her yerde
Kılanları biliyordum siz kadar
Yok ki zaten bizi adam sayanlar
Hitabında saçma sapan beyanlar
Konuşurken hayret eder duyanlar
Yalanları biliyordum siz kadar
Germek lazım iplerini yelkenin
Biliniz ki ardı güneş gölgenin
Kasdederek birliğine ülkenin
Yılanları biliyordum siz kadar
Kötülüğü bu millete ettikçe
Alkışlarız onlar haram yedikçe
Biz her zaman nemelazım dedikçe
Kalanları biliyordum siz kadar
Biliyorum her alanda yetersiz
Her şey gitti kendi gamsız kedersiz
Son zamanlar Türkiyeyi lidersiz
Bulanları biliyordum siz kadar
İthal oldu Avrupada atılan
Bilindi mi yiyeceğe katılan
Peşin diye bedavadan satılan
Alanları biliyordum siz kadar
Mikdatî der işte budur sorulan
Cevap versin kalemine sarılan
Bizim için Avrupa da kurulan
Planları biliyordum siz kadar
Mikdat Bal
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Ne olacak halimiz?
Ayrıldık yerimizden
Köylü hemşerimizden
Koptuk birbirimizden
Ne olacak halimiz?
Ne oldu bize birden?
Olduk başka bir türden
Koptuk dinden kültürden
Ne olacak halimiz?
Eskiden hep arardık
Hal hatırı sorardık
Şimdi hepten şımardık
Ne olacak halimiz?
Kırk senedir ne bulduk?
Avrupa da kaybolduk
Sonradan görme olduk!
Ne olacak halimiz?
Unuttuk ilimizi
Kaybettik dilimizi
Bu, büktü belimizi
Ne olacak halimiz?
Herkesin ortak derdi
Komşuluk sona erdi
Gidip gelen boşverdi
Ne olacak halimiz?
Ölen ölür bilinmez
Bir araya gelinmez
Bu lekeler silinmez
Ne olacak halimiz?
Mikdat der hepten koptuk
Gavurdan böyle kaptık
Tam onlar gibi yaptık
Ne olacak halimiz?
Mikdat Bal
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Ne oldu bizlere bilen söylesin
Bir zamanlar bizler nasıl millettik
Ne oldu bizlere, bilen söylesin
Dünya ya hakimdik güçlü devlettik
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Maddi yönden bundan daha fakirdik
Bir çok memlekete çarıkla girdik
İnsanlığa çağlar boyu yön verdik
Ne oldu bizlere, bilen söylesin
Karadan yüzerdi bazen gemimiz
Surları yıkardı bizim mermimiz
Kralı yargılar bir hakimimiz
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Saygı sevgi vardı gönüller zengin
Tahammül sonsuzdu hoş görü engin
Türk hamisi, dostu idi her rengin
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Amirin sözüne uyardı herkes
Verilen her emri duyardı herkes
Büyükleri sevip sayardı herkes
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Rüşvet yoktu herkes hakkına razı
Zaten her Türk asker, ya şanlı gazi
Bu kadar güzelken parlakken mazi
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Zengin zekatını vermiyor artık
Komşusu aç yatar görmüyor artık
Fakirin halini sormuyor artık
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Güzelim töremiz yobaz sayıldı
Her tarafa fitne, fesat yayıldı
Eşkıya sehirde, cana kıyıldı
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Eskiler her şeye Besmele derdi
Yarım kilo şeker bir ay yeterdi
Komşu komşusuna yardım ederdi
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Kalmadı bereket iştah kesildi
Lüks fakiri olduk her şey kısıldı
Bu son gelen nesil nankör nesildi
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Der Mikdatî dostlar cevap yazınız
Benim gibi üzgün müdür bazınız?
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Yazın ozanlarım çalsın sazınız
Ne oldu bizlere bilen söylesin
Mikdat Bal
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Ne oldu dünyaya
Ne oldu dünyaya çürütü koktu
Maddesi tamam da cevheri gitti
Sayısız neler var eskiden yoktu
Mevsimler tamam da zemheri gitti
Konforu çok artık kimse yorulmaz
Akraba yabancı oldu sorulmaz
Kimseyle ebedi dostluk kurulmaz
Komşu unutuldu hemşeri gitti
Güzelliğe kanma her şey kaplama
Adam edememiş nice diploma
Bilinenler sağdan soldan toplama
Bin kitap okuyan serseri gitti
Her şeye mutlaka fesat karışır
İnsanlık ne uyar, ne de barışır
İlaç çok, hastalık durmaz yarışır
Kuş gribi korkuttu, kanseri gitti
Mikdat der şaşırmam artık olana
Haram halal kalktı çalan çalana
Tekmeyi vururlar altta kalana
Devlet orkestrası, konseri gitti
Mikdat Bal
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Ne oldu ikimize?
Unuttun mu vefasız verdiğimiz sözleri
Hani dönmeyecektik ne oldu ikimize?
Avuçladık ikimiz sevda denen közleri
Hani sönmeyecektik ne oldu ikimize?
Yıldızlar kaybolurdu gözlerin karasında
Merhemdi bakışların gönlümün yarasında
Sen yağmurdun ben bulut yerle gök arasında
Hani dinmeyecektik ne oldu ikimize?
Güvendik birbirine biz el ele vermiştik
Gaf dağını aşarak geleceği görmüştük
Sevda denen tekneyi deryalara sürmüştük
Hani inmeyecektik ne oldu ikimize?
Hanlar saraylar kurduk bozup yıkmayacaktık
Bu aşktan bu sevdadan hani bıkmayacaktık
Ellerin yalanına asla bakmayacaktık
Hani kanmayacktık ne oldu ikimize?
Mikdat Bal
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Ne oldu?
Oturup düşündüm kendi kendime
Taşladım herkesi yerdim ne oldu?
Yazarım çizerim sığmam bendime
İnsanları üzdüm kırdım ne oldu?
Kendimi unutup taş atıp durdum
İyi yaptım diye hayaller kurdum
Sorulsa derdim ki hedeften vurdum
Kafa bozdum sinir gerdim ne oldu?
Kafa yordum darbe yedi bu sıhhat
Yanlış tutum yoktur böyle bir cihat
Ben uymadım yazdım nice nasıhat
Yol gösterdim örnek verdim ne oldu?
Böyle miydim ben eskiden şer idim
Özgürüm ben hayat budur der idim
Af mı oldum? , her naneyi yer idim
Şimdi doğru yola girdim ne oldu?
Meyva yenmez, tatlı olmaz ermeden
Ben kendime çeki düzen vermeden
Suçlarımı tahlil edip görmeden
Eli gördüm kendi derdim ne oldu?
Mikdatî der ben eskiden şen idim
Derdim yoktu cahil idim bön idim
Gerçek budur taşlanacak ben idim
Geç mi kaldım sırra erdim ne oldu?
Mikdat Bal
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Ne olur
Ey gaflete dalıp uyuyan insan
Ne olur silkinip biraz uyansan?
Şeytanı bırakıp Hakka dayansan
Dünyanın dertleri az gelir sana
Dağlar kadar derdin çilen de olsa da
Senin yüreğini delen de olsa
Bütün sırlarını bilen de olsa
Dünya rezaleti az gelir sana
Hiç bir zaman gülmez kadere kızan
Olmuş, olacağı Allah’tır yazan
Bunu düşünmeye varsa az izan
Dünyanın dertleri az gelir sana
Sakın haset etme senden yükseğe
Çukurda ki gıpta eder tümseğe
Dolmuş şeylere bak bakma eksiğe
Dünyanın dertleri az gelir sana
Sana bahş olundu sayısız nimet
Ömür zarar değil, olsun ganimet
Bekayı fenadan daha muhim et
Dünyanın telaşı az gelir sana
Mikdat der ki Allahın rahmeti bol
Me’yus olma her zaman umutlu ol
Rahmetine ulaşmaya tut bir yol
Dünyanın dertleri az gelir sana
Mikdat Bal
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Ne olursa olsun sabret
Sevmiyorsan sev diyen yok
Zorla sana öv diyen yok
Hele hele söv diyen yok
Sus ta adam sanılasın
Bari iyi anılasın
Karışırsın bir yetkin yok
Bir yere hiç bir katkın yok
Konuşursun bir etkin yok
Sus ta adam sanılasın
İyi diye kanılasın
Kendini sorumlu görme
Hop diye her lafa girme
Sorulmadan cevap verme
Sus ta adam sanılasın
Bari iyi anılasın
Ne olursa olsun sabret
Ne çok alçal, ne de kibret
Olma insanlara ipret
Sus ta adam sanılasın
Bari iyi anılasın
Bal der seni tanıyorum
Seni iyi sanıyorum
Yok sa ki aldanıyorum
Sus ta adam sanılasın
Ya böyle inanılasın
Mikdat Bal
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Ne rahattım kaldı ne de huzurum
Ne rahattım kaldı ne de huzurum
Uyku mu kaldı ki taş kaldığım yer
Seni beni yok etmeden bu durum
Hazan değil artık kış olduğum yer
Üşümek ne demek donuyorum ben
Her yerde ismini anıyorum ben
Gülmek sona erdi yanıyorum ben
Halbuki çok soğuk yaş olduğum yer
Gönlüme saplantı güldeki diken
Kim gülü görür ki bu dertte iken
Bunu ancak anlar sevdayı çeken
Gafdağı ardında düş olduğum yer
Perde kalmamıştı birlik direkti
Seven ve sevilen tek bir yürekti
Ayrılmak dünyevi böyle gerekti
Bir başka alemde hoş olduğum yer
Mikdat Bal
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Ne riya yap, ne bakın!
Allah dedikten sonra
İman ettikten sonra
Doğru gittikten sonra
Umutsuz olma sakın!
Cehennemden de sakın!
Hem ummak hem de korkmak
Cennetle cehennem Hak
Ğaffara Rahmana Bak
Kahhar isminden sakın!
Ortadan bir yol takın!
Allah Rahman, Rahimdir
Bunu bilmek muhimdir
Umut kesmek vahimdir
Böyle bir hâlden sakın!
Rahmeti daha yakın!
Hem dilde hem gönülde
Sen Allah’a eğil de
Sevap için değil de
Rızaya iştiyakın
Sevaptan bile sakın! !
Sevap için yaparsan
Ya İhlastan koparsan!
İbadette saparsan
Rahmete olmaz hakkın
Teaccüpten çok sakın!
Allah rızk’a kefildir
Tasa çeken sefildir
Kullar bundan gafildir
Rızkın sana çok yakın
Aman haramdan sakın!
İtimat, tedbirdedir
İnziva, kabirdedir
Mühlikat, kibirdedir
Ne riya yap, ne bakın!
Riya, kibirden sakın!
İnanmışsan kadere
Üzülmezsin boş yere!
Hem hayıra, hem şerre
İnsanlar eder akın
Şerre düşmekten sakın
Birleşse bütün canlar
Yerde gökte olanlar
Bir şey yapamaz onlar
Vesveseyi bırakın
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Kader değişmez sakın!
Adaletten ayrılma
Kaba güce sarılma
Ufak şeye darılma
Aftan yana ol yakın
Gazap etmekten sakın!
Dünyayı önemseme
Kimseyi küçümseme
Sevaptır gülümseme
Hoş bir davranış takın
Katı olmaktan sakın
Dilin tatlı, söz tatlı
Dışın tatlı, öz tatlı
Edan tatlı naz tatlı
Cennet olur durak’ın
Acı sözlerden sakın
Madem Allah hükmetti
Her şeyin var hikmeti
Rahmeti geçikmedi
İdrak etsen bihakkın
Kafa yormaktan sakın
Allahı bir bilirsen
Bu imanla ölürsen
Öyle Hakka gelirsen
Salın olur Burak’ın
Tevhitten çıkma sakın
Burdan halallaşırsın
Cennette dolaşırsın
Her şeye ulaşırsın
Yakın olur ırak’ın
Kul hakkından çok sakın!
İyilerden olursun
İman ile ölürsün
Amelinle kalırsın
Bir sandıkdır durak’ın
Kötü amelden sakın
İyi diye sandığın
Olmasın aldandığın
Açılınca sandığın
Sona erer merak’ın
Emin olmaktan sakın
Bal der dünya dar idi
Kimine zarar idi
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Allah ile var idi
Senin Ahti-misakın
Onu unutma sakın! !
Mikdat Bal
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Ne şair ne ozanım
Ne şair ne ozanım, tercümanım herkesin
Öygülerini yazdım bu sözler benim değil
Gerçekler yazılınca tasdik eder herkesim
Duygularını yazdım bu sözler benim değil
Ezilmiş halk ne etsin vekil tutuyor arşı
Gider de sebze arar kapandığında çarşı
Aval aval bakıp da yapılan zulme karşı
Uykularını yazdım bu sözler benim değil
Kızıp duracağına problemleri halledin
Mutlaka çaresi var her müşkül her illetin
Kalemi aldığımda bu cefakâr milletin
Kaygılarını yazdım bu sözler benim değil
Mikdatî der işte bu, ne deliyim ne çılgın
Gücüm asil kanımda ne korkağım ne yılgın
Birlik beraberliği bozulmasın bu halkın
Saygılarını yazdım bu sözler benim değil
Mikdat Bal
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Ne tarafa gidiyoruz?
Felç mi olduk, tutulduk mu
Ne tarafa gidiyoruz?
Hainlerden kurtulduk mu?
Ne tarafa gidiyoruz?
Asker ölür tören olur
Sert bir mesaj veren olur
Kınayıp da yeren olur
Ne tarafa gidiyoruz?
Aynı oldu dağla çarşı
Savaş vardır bize karşı
Analar titretir arşı
Ne tarafa gidiyoruz?
Sahibimiz yok mu bizim
Hainimiz çok mu bizim
Çektiğimiz hak mı bizim
Ne taraf gidiyoruz?
İster ağla ister bağır
Duyan yok ki dünya sağır
Verdiğimiz kayıp ağır
Ne taraf gidiyoruz?
Şimdi nasıl özler vatan
Vur emrini ey komutan
Bunu senden bekler atan
Ne taraf gidiyoruz?
Mikdat Bal
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Ne tez unuttun!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/78/www_antoloji_com_858978_532.MP3'>
Okuyan: Aslan Baykara
Kırk yamalı donla yırtık gömlekle
Gezdiğin günleri ne tez unuttun
Çorbanı içip de kırık çömlekle
Sızdığın günleri ne tez unuttun!
Şimdi besliyorsun fino köpeği
Baban yaptırırdı sana dibeği
Karnın doysun diye arpa kepeği
Ezdiğin günleri ne tez unuttun!
Ancak gün aşırı karnın doyardı
Tarladan çaldığın sebze hıyardı
Mahallede gençler sana uyardı
Azdığın günleri ne tez unuttun!
Aksilikte tektin, köyün çobanı
Kokudan tanırdı herkes abanı
Haylazlık ederek anne babanı
Üzdüğün günleri ne tez unuttun!
Naylon torba sana çanta misali
Daldan dala çıkıp panda misali
Çamurlu sularda manda misali
Yüzdüğün günleri ne tez unuttun!
Kimse hoşlanmazdı senin tipini
Elin tanımazdı delik cebini
Bir kök bulmak için yerin dibini
Kazdığın günleri ne tez unuttun!
Baban lastik almış yürüsün diye
Seni çamurlardan korusun diye
İnek kemresini kurusun diye
Yazdığın günleri ne tez unuttun!
Ne oldum söyleme mechuldür sonun
Sana Allah verdi, mülk varlık onun
Açlığından yere düşerdi donun
Kızdığın günleri ne tez unuttun!
Herkes kaçar idi senin yanından
Anlatsana bize bir kaç anından
Meşakkat büyüktü kendi canından
Bezdiğin günleri ne tez unuttun!
Mikdatî, Hatırla unutkan olma
Hani bir gün devlet vurmuştu salma
Bir liranız vardı deden kalma
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Bozduğun günleri ne tez unuttun!
Mikdat Bal
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Ne Yazar? !
Ey fakir konuşma seni duymazlar
Zengine zekatı ansan ne yazar?
Kitaptan bahsetme ona uymazlar
Komşunu Müslüman sansan ne yazar?
Allah’tan başkası yok seni gören
Kapını çalan yok, yok selam veren
Hasta düşer isen ölüm tek çaren
Ateşler içinde yansan ne yazar?
Fakirsen zengine hoş olamazsın
Çocuklar kıvranır aş alamazsın
Aç susuz kalırsın iş bulamazsın
Kömür bulamazsan donsan ne yazar?
Ne hatırın kalır ne alın akın
Ne bir dostun kalır ne de bir yakın
Belki biri acır düşünme sakın
Sabahtan akşama dönsen ne yazar?
Mikdadî der heyhat insanlık öldü
Ahir zamandayız sonumuz geldi
Kopsun şu kıyamet çilemiz doldu
Tahtadan bir ata binsen ne yazar?
Mikdat Bal
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Ne zaman
Müslümanlar her gün zulüm görmekte
Açlıktan soğuktan çoğu ölmekte
Artık bütün dünya görüp bilmekte
Ne zaman farkına varacaksın sen
Bol keseden atma,kahramanlıktan
Ne kaldı sen söyle müslümanlıktan
Artık ne beklenir şu insanlıktan
Ne zaman kafanı yoracaksın sen
Ortadoğu her gün bulanır kana
Emperyalist güçler kıyarlar cana
Öldün mü,kaldın mı ne oldu sana
Ne zaman kendine soracaksın sen
Adım Mikdat Baldır içim kan ağlar
Gözüm iki çeşme durmadan çağlar
Kendinize gelin ey ölü sağlar
Ne zaman ayakta duracaksın sen
Mikdat Bal
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Ne zaman adam oldun?
Türkiye ye izine gidip gelen birisinin, cami lokalinde atıp tutmaya başladı, Türkiyede
acınacak insan yok, hepsi bizden zengin, fakirler de fakir oluşları kendi suçları, ve bir
sürü laf attı, ben de ona bu şiiri yazdım, önce ona okudum şimdi ise sizinle paylaşmak
istedim buyurunuz
Unutma daha dün dü
Tezek sana tütündü
Dertlerin büsbütündü
Ne zaman adam oldun?
Gezerdin sağda solda
Gözün takılı yolda
Senden kaçardı mal da
Ne zaman adam oldun?
Kara lastik giyerdin
Taş bulsan bile yerdin
Gündelikçi giderdin
Ne zaman adam oldun?
Ha vardın ha da yoktun
Yarı aç yarı toktun
Başını kuma soktun
Ne zaman adam oldun?
Bulsan alırdın fitre
Içemezdin filitre
Ne de sütten bir litre
Ne zaman adam oldun?
Şu kibiri at sana
Düştün gavuristana
Konu oldun destana
Ne zaman adam oldun?
Yedin içtin beslendin
Kaba kaba seslendin
Ziynet taktın süslendin
Ne zaman adam oldun?
Sılaya gidiyorsun
Fakirlik yok diyorsun
Haklarını yiyorsun
Ne zaman adam oldun?
Yüksekten uçuyorsun
Zekattan kaçıyorsun
Bu bahsi geçiyorsun
Ne zaman adam oldun?
Kendine gel kendine
Ümmet ol efendine
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sorarım sana yine
Ne zaman adam oldun?
Mikdat seni biliyor
Bakıp bakıp gülüyor
Söyle neler oluyor?
Ne zaman adam oldun?
Mikdat Bal
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Neden çukur olsun hedef? (Kamil Durmuş'un yüreğimin sitemleri şiirine atfen)
Neden çukur olsun hedef
Çıkıyoruz, çıkıyoruz
Kılıç çelik, kalem sedef
Şakıyoruz, şakıyoruz
Eğleşmeyiz hoyrat ile
Çalışırız gayret ile
Gafillere hayret ile
Bakıyoruz bakıyoruz
Vazifeden tüyenlerin
Bu iş bitti diyenlerin
Boğazını yiyenlerin
Sıkıyoruz sıkıyoruz
Terkedip ev, binaları
Vedalaşıp anaları
Başımıza kınaları
Yakıyoruz yakıyoruz
Azim ister erir dağlar
İnananlar ümit bağlar
Etten duvar, çelik ağlar
Dokuyoruz dokuyoruz
Cehenneme sis gibiyiz
Tek yürek, tek his gibiyiz
Sevgi dolu mis gibiyiz
Kokuyoruz, kokuyoruz
Pek yakındır mutlu sonlar
Vatanını seven anlar
Nal sesleri değil bunlar
Akıyoruz akıyoruz
Mikdat Bal
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Neden geri kaldık sorulur mu hiç?
Okumak, öğrenmek gelişmek varken
Kulaktan dolmayla durulur mu hiç?
Bilen bilmeyenle bölüşmek varken
Neden geri kaldık sorulur mu hiç?
İlim mi ararsın tek parmağında
Ne arasan vardır solu sağında
Elektronik devir bilgi çağında
Bilmem demek özür görülür mü hiç?
Bir hoca bulmaya çalışacaksın
Önceden okuyup alışaçaksın
Bildiklerin ile gelişeceksin
Temelsiz bir bina kurulur mu hiç?
Araştır her şeyi öyledir deme
Kıyasla, tahminle, reyledir deme
Duyduğuma göre böyledir deme
Böyle şeyler öne sürülür mü hiç?
Bilenin her sözü bir nasihattir
Okuyup öğrenmek büyük cihattır
Okuyanın işi bile rahattır
Beyni çalıştıran yorulur mu hiç?
Mikdat Bal
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Neden Varız?
Asıl zor soru şu ki; dünyada neden varım?
Acaba şu aleme var mıdır bir yararım?
Kendime ara sıra bu suali sorarım!
Sonra Kur’anı açtım “Yarattım” buyuruyor
Kendime soruyorken niye ben varım niye?
İmdadıma yetişti ilahi bir hediye
“Kim daha güzel amel işleyecektir” diye
Ölümü ve dirimi “var ettim” buyuruyor!
Ne mübarek bir kitap ne ararsan var onda!
Kul cevabını alır Mevla’sına soranda!
Müminler kardeştirler öyle yazar Kur’anda
Onları bir birine “yâr ettim” buyuruyor!
İnkâra rızam yoktur, şerre olmaz onayım!
Ancak benden dileyin Ben de size döneyim!
“Yalnız beni anın ki Ben de sizi anayım! ”
Unutana dünya’yı “dar ettim” buyuruyor!
Kur'ansız zikirsiz ev farkı yok viranlıktan!
Çünkü Yüce Rabbimiz hoşlanır yarenlikten!
Müminlerin dostudur onları karanlıktan,
Çıkarıp yollarını “nur ettim” buyuruyor!
Rabbinize ihlasla yönelin fermanı var
Bu dünya bir mezradır hasadı harmanı var
O Rahimdir Şafi’dir çözümü dermanı var
Dert verdiysem devayı “arattım” buyuruyor!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Neden Yazıyorum?
Yazıyorum gündüz gece demeden
Yazdıkça artıyor yazma tutkusu!
Bazen uyumadan, bazen yemeden
Sızdıkça artıyor yazma tutkusu!
Yazmakla oluyor beynimin şarjı
Her an yaşıyorum duygu deşarjı
Bazen sempatidir, bazen alerji
Sezdikçe artıyor yazma tutkusu!
Böyle hissederim kendimi diri
İlham beyindedir değildir peri
Yakınım, uzağım herhangi biri
Üzdükçe artıyor yazma tutkusu!
Bazen uydurarak, bazen bularak
Fazla abartmadan makul kalarak
Bazı olaylardan rüzgâr alarak
Kızdıkça artıyor yazma tutkusu!
Bakmam asalete, soylu soplu mu!
Yöneten vicdanlı, eli coplu mu?
Despotlar, tiranlar mazlum toplumu
Ezdikçe artıyor yazma tutkusu!
Kimi zaman sitem bazen nasihat
Nasıl yapılmalı nefisle cihat!
Sıla-i rahim’e olan seyahat
Gezdikçe artıyor yazma tutkusu!
İyiler az, başın dertte kötüyle
Uğraşırsın çakalıyla itiyle
Ülkemizde elin oğlu fitiyle
Tozdukça artıyor yazma tutkusu!
Bahşetti lütfetti bana Yaradan
Bu yazma coşkusu değil sıradan
Ruhum yükseklere çıkıp, oradan
Süzdükçe artıyor yazma tutkusu!
Hem görevlerimiz, hem haklarımız
Bunları bilmiyor bir çoklarımız
Günah deryasında ortaklarımız
Yüzdükçe artıyor yazma tutkusu!
Kimi ilham diyor kimi de esin!
Bence vehbidir kim, ne derse desin!
Yaşama biçimi olduğu kesin!
Dizdikçe artıyor yazma tutkusu!
Mikdadi özümser Türk kültürünü!
Şiirlerin yazdım her bir türünü!
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bazen gerçek bazen hayal ürünü,
Düzdükçe artıyor yazma tutkusu!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Nedir bu buhran?
Acır, dinmek bilmez yüreğim yara
Sızıyorum her an nedir bu buhran?
Kaderim böyleymiş talihim kara
Kızıyorum her an nedir bu buhran?
Emellerim vardı uçup gittiler
Hayallerim vardı göçüp gittiler
Gönlüme gedikler açıp gittiler
Beziyorum her an nedir bu buhran?
Deryalarda “aysberg” denen dağları
Semalarda gördüm demir ağları
Aslı yok çölünde yeşil bağları
Bozuyorum her an nedir bu buhran?
Özlem mangalına gurbeti atıp
Hasretten eriyen yağları katıp
Yanan çiğerimi zamana satıp
Geziyorum her an nedir bu buhran?
Alt üste geçince ayak baş olur
Gurbetçi her zaman çatık kaş olur
Yara kabuk bağlar yürek taş olur
Azıyorum her an nedir bu buhran?
Der Mikdatî şimdi ekşidi içim
Hoşuma gitmiyor aldığım biçim
Aynaya gerek yok koca bir hiçim
Seziyorum her an nedir bu buhran?
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nedir bunun hikmeti?
Ne aradın ne sordun, ne bir haber yolladın
Bir mezar gibi sustun, nedir bunun hikmeti?
Bu soğuk rüzgarınla, beni sarstın salladın
Devirmeye mi estin, nedir bunun hikmeti?
Hiç böyle etmemiştin, arayıp da sorardın
Ben aramasam bile, kendin beni arardın
Ne oldu sana böyle, ne kaçak ne firardın?
Selam sabahı kestin, nedir bunun hikmeti?
Yanarım sensiz geçen, günlerime ah ile
Gülebiliyor musun, bu kara mizah ile?
Başıma vuruyorum, nedem ile vah ile
Korkarım bana küstün, nedir bunun hikmeti?
Alıştım her acıya alıştım çilelere
Alıştım şu başımın düştüğü hilelere
Dayanıyorum şimdi yediğim silelere
Beni çarmıha astın, nedir bunun hikmeti
Mikdatî der olmuyor, yokluğuna alışmak,
Mümkün değil uyumak, mümkün değil çalışmak
Tek arzum tek isteğim, sevgimizi bölüşmek
Bu ise senin kastın, nedir bunun hikmeti
Mikdat Bal
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Nedir irtica?
Munevver zevatlar, aydın guruhu
Çok ufak bir rica, nedir irtica
Varsa sizde biraz özgürlük ruhu
Çok ufak bir rica, nedir irtica?
Neyin karşılığı, neyin nicesi?
Anlamı ne bunun, nedir Türkçesi?
Aydınlık sizin de kimin gecesi
Çok ufak bir rica, nedir irtica?
Bu bir rumuz mudur bir yafta mıdır?
Cemaat içinde ön safta mıdır?
İçimizde midir etrafta mıdır?
Çok ufak bir rica, nedir irtica?
Gözle görünür mü tutulur mu bu?
Çarşıda pazarda satılır mı bu?
Yenilir içilir yutulur mu bu?
Çok ufak bir rica, nedir irtica?
Bunca istismara ne gerek vardır?
Bazı insanların kafası dardır
Bunu genel görmek bize zarardır
Çok ufak bir rica, nedir irtica?
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/93/www_antoloji_com_549093_193.MP3'>
Mikdat Bal
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Nedir O?
Vardır ama rengi yoktur görülmez
Ne alınır ne satılır nedir o?
Girmediği yere kolay girilmez
Ne yenilir ne tadılır nedir o?
Her canlıya canı kadar lazımdır
Yaşadığı anı kadar lazımdır
Etle kemik, kanı kadar lazımdır
Ne karışır ne katılır nedir o?
Her şeyedir ama kimse göremez
O olmazsa canlı cansız yürümez
Bir şey bitmez, biten şeyler çürümez
Ne rastlanır, ne çatılır nedir o?
Bazen hızlı gelir her şey sallanır
Her maddenin etrafında dolanır
Her canlı mutlaka onu kullanır
Ne içilir ne yutulur nedir o?
Bu dünyada onun için göç yoktur
Ama dünyanın dışında hiç yoktur
Onun olmadığı yerde güç yoktur
Ne kalkılır, ne yatılır nedir o?
Ne aydadır ne marsta ne güneşte
Ne uzayda ne de gidip dönüşte
Hem düzdedir hem yokuş hem inişte
Ne tutulur ne atılır nedir o?
Hayata başlayan onunla başlar
O girince kalpte başlar atışlar
Hayatı boşlayan onunla boşlar
Ne ölçülür ne dartılır nedir o?
Mikdat der ki zengin fakir ayırmaz
Adaletli hiç kimseyi kayırmaz
Yoksa kimse sesini de duyurmaz
Ne kakılır ne itilir nedir o?
Mikdat Bal
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Nedir senin sırrın anlat bileyim
Nedir senin sırrın anlat bileyim
Güzelliğin bil ki kafa döndürür
Sırrını bilipte sana geleyim
Gönlüme cemalin ateş kondurur
Allah vergisimi, boya mı bunlar
Saçların ipek mi oya mı bunlar
Hayal mi gördüğüm rüya mı bunlar
Huri mi peri mi neyi andırır
İnci dişlerini örter dudaklar
O güzellik benim dalım budaklar
Gözlerim gözüne neden odaklar?
Mehtapta gözlerin ayı söndürür
Sözlerin bal gibi her bir hecesi
Hayalin gönlümün bin bir gecesi
Böyle duyguların var mı yücesi
Seninle her anı cennet sandırır
Gazabın tatlıdır gülüşün tatlı
Gezişin mest eder, gelişin tatlı
Kalbime gönlüme dalışın tatlı
Bir anlık firakın canım yandırır
Der Míkdatî benim biricik yârim
Neden her şeyimle sana uyarım
Seninle yaşarım seninle varım
Ayrılık gönlüme ateş indirir
Mikdat Bal
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Nedirki bu cevher
<font face='Wingdings'' size='4' color=Black>Salaklık <font face='Arial Narrow''
size='4' color=Black>
Nedirki bu cevher tükenip bitmez
Varoldukça döner dünyanın çarkı
Aslında bu cevher beş para etmez
Gür oldukça döner dünyanın çarkı
Sömürüye uğrar zevkler sefalar
Hayatı ot gibi, kalın kofalar
Görüş açısıyla bir de kafalar
Dar oldukça döner dünyanın çarkı
Pasif bir cevherdir, izanda ser’de
Çoğunda menfaat vardır bu şerde
Okumak öğrenmek her an her yerde
Hor oldukça döner dünyanın çarkı
Gözleri kapalı yol alıp giden
Onu ilgilemez her olup biten
Böyle aymazları kandırıp üten
Hür oldukça döner dünyanın çarkı
Öküzün yanında sapan olmalı
Av lazım avcıda kapan olmalı
Kimi ağa kimi çoban olmalı
Tür oldukça döner dünyanın çarkı
Uyanıklık eder kurtlar tilkiler
Gizli tutularak bazı bulgular
Avama yönelik bir çok bilgiler
Sır oldukça döner dünyanın çarkı
Ovanın yanında bayır da lazım
Koyunu keçisi çayır da lazım
Artısı eksisi, hayır da lazım
Şer oldukça döner dünyanın çarkı
Ne dense kâr etmez böyle canlara
Düşmeye gerek yok su-i zanlara
Uyanıklar bunu bilip onlara
Yâr oldukça döner dünyanın çarkı
Der Mikdatî nedir söylesin bilen
Ondan uzak dursun elinden gelen
Bu hasletten senin kurtuluş hilen
Kâr oldukça döner dünyan'ın çarkı
<font face='Wingdings'' size='4' color=Black>Salaklık <font face='Arial Narrow''
size='4' color=Black>
Mikdat Bal
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Nefes nefes bitiyorum
Nefes nefes bitiyorum
Ala ala vere vere
Adım adım gidiyorum
Öle öle vara vara
İnsanoğlu yanılmasın
Dünya baki sanılmasın
Yalanına kanılmasın
Kala kala dura dura
Dinledik mi nasıhati
Koruduk mu bu sıhhati
Boşalıyor kum saati
Sala sala sere sere
Adım adım kayıyoruz
Ölenleri duyuyoruz
Nefsimize uyuyoruz
Bile bile göre göre
Dünya kimi güldürüyor?
Goncaları solduruyor
Zaman bizi öldürüyor
Böle böle kıra kıra
Gün gün çiçek açtı ömrüm
Dünya kağıt uçtu ömrüm
Bir bakmışım geçti ömrüm
Çile çile sara sara
Ölüme bir nefes kala
Tövbe yakışır her kula
Yönelmeli doğru yola
Bula bula sora sora
Mikdat Bal
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Neler girdi yurdumuza
Neler girdi yurdumuza neler daha girecek
Neler gördü gözlerimiz neler daha görecek
Her kafada ayrı fikir her gözde ayrı ayar
Birisi doğrudur derse diğeri yanlış sayar
Kimisi testiyi kırdı kimi kadayıf yedi
Kimi gitti kimi geldi aldığım enkaz dedi
Gidenin yüzü karadır lakin gelen arattır
Bu milletin uyanışı iş geçtikten sonradır
Bilen değil bulan geldi tepeden başımıza
Avrupa fatihi gibi dikilir karşımıza
Yurt içinde mesele çok o dışardan başladı
Umut dağın arkasında beynimize işledi
Mikdat Bal der işte böyle hal-i pür melalimiz
Orta direk tarih oldu kalmadı mecalimiz
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Neler girdi yurdumuza neler daha girecek
Neler girdi yurdumuza neler daha girecek
Neler gördü gözlerimiz neler daha görecek
Her kafada ayrı fikir her gözde ayrı ayar
Birisi doğrudur derse diğeri yanlış sayar
Kimisi testiyi kırdı kimi kadayıf yedi
Kimi gitti kimi geldi aldığım enkaz dedi
Gidenin yüzü karadır lakin gelen arattır
Bu milletin uyanışı iş geçtikten sonradır
Bilen değil bulan geldi tepeden başımıza
Avrupa fatihi gibi dikilir karşımıza
Yurt içinde mesele çok o dışardan başladı
Umut dağın arkasında beynimize işledi
Mikdat Bal der işte böyle hal-i pür melalimiz
Orta direk tarih oldu kalmadı mecalimiz
Mikdat Bal
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Neler gördük!
Onu da aldılar, din kalmadı din!
Kafasına göre yoranı gördük!
Böyle zarar vermez ne şeytan ne cin
Birbirini vurup kıranı gördük!
Dini kavramların içini oyup
Sağına soluna hurafe koyup
Allah’la aldatıp milleti soyup
Her türlü kumpası kuranı gördük
Arap baharında sam yeli esmiş
Kardeş kardeşini palayla kesmiş
Kimisi firavun kimi Ramses’miş
Maşrıktan mağribe viranı gördük
Sistem yıkmak için, halkı kullanan
Öyle bir fitne ki birden dallanan
Sonra gafil halka hemen çullanan
Firavun torunu tiranı gördük
Bizde de denendi fakat tutmadı
Necip milletimiz bunu yutmadı
Kaptan yavuz çıkmış gemi batmadı!
Şiddetli, fırtına boranı gördük
Kimi şiddet yapmış kimi oturmuş
Kimi vahşet saçmış kimi kudurmuş
Kimi de günlerce kıyamda durmuş
Taksim meydanında duranı gördük
Bir yanda İsrail bir yanda Esat
Suriye, Irak’ta Yemen’de fesat
Kanlar oluk, oluk insanlık kesat
Her taşın altında İranı gördük
Der Mikdadi boyun eğeni bile
Zillet libasını giyeni bile
Kelime-i tevhit diyeni bile
Tekbir getirerek vuranı gördük
Ozan Mikdadi
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Neler gördüm neler
Neler gördüm neler saysam bitmez ki
Kör, sağır ve dilsiz doğanı gördüm
Her şeyi anlatsam hoşa gitmez ki
Sarımsak, pırasa, soğanı gördüm
İstismar yapılır hem de bilerek
Yüzüne dostunum deyip gülerek
Kitap bastıralım diye gelerek
Ozanı şairi sağanı gördüm
Hainin eline fırsat geçince
Kanını hortumla emip içince
Bir çoğu zulmeder taraf seçince
Gazap olup taş taş yağanı gördüm
Herkes çetesini kurduğu zaman
Geçitin başına durduğu zaman
Bir nokta menfaat gördüğü zaman
İğne deliğine sığanı gördüm
Herkes haklı imiş insanlar tuhaf
Bu sözüm kimseye değildir ithaf
Kalmadı adalet kalmadı insaf
Garibi meydanda boğanı gördüm
Mikdat der bu gözler çok şeyler gördü
İnsanlar her çeşit boyaya girdi
Bir kaç tane ise şairin derdi
Dertleri üst üste yığanı gördüm
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Nerde dostlarım
Nerde o canım diye beni saran dostlarım
Yer yarılıp yere mi, girdi dost sandıklarım
Halimi ahvalimi hani soran dostlarım
Dünyanın dışına mı vardı dost sandıklarım
Dünya mı dar kalpler mi, dostluğa yer kalmadı
Çoğuna dostum diye, el uzattım almadı
Düştüğümde anladım, çoğu gelip bulmadı
Beni başkalrından sordu dost sandıklarım
Ne kadar samimiydik, işte bu beni üzer
Budur canımı sıkan, bu hal gönlümü ezer
Bir selamı esirger, gördüğünde yan çizer
İşimin bittiğini gördü dost sandıklarım
Mikdat nerede diye hiç kafa yormadılar
Hasta düştüm çok çektim, arayıp sormadılar
Hatırımı sormaya yanıma varmadılar
Beni ilgisiz diye yerdi dost sandıklarım
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nerde kaldı alaturka
Memleketim satılıyor
Kurban kesin bayram olsun
Tüm değerler atılıyor
Bayrak asın bayram olsun
Yoktur ciddi olanınız
Belli oldu planınız
Sökmez artık yalanınız
Yeter susun bayram olsun
Bunun bir de yarını var
AB’nin çok sorunu var
Domuz eti ürünü var
Haram besin bayram olsun
Söylenenler neyin nesi
Kargaların çatlak sesi
Susturmalı böyle pisi
Bilen desin bayram olsun
Yüzler garba, sırtlar şarka
Nerde kaldı alaturka
Rehberiniz kara karga
Sizi yesin bayram olsun
Mikdatî der titre kıvran
Durdurulsun giden kervan
Bir gün bize döner devran
Şimdi esin bayram olsun
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Nerde müşterek akıl?
Türklerin aptalları yüzde altmış sanılmış
İtiraf ederimki Aziz Nesin yanılmış
İddiada haklıymış geleceği bilirmiş
Aptal da ne kelime yüzde yüzü delirmiş
Herkes rant peşindedir halkı ezen ezene
Her türlü düzensizlik eklenerek düzene
Zalim mazlum karıştı hiç kimse değil haklı
Herkes duygusal oldu hiç birinin yok aklı
Kargaşayı çıkaran mürekkep yalayanlar
Hak hukuk adaleti diline dolayanlar
Demokrasi özgürlük ütopyadır ütopya
Ya kağıt üzerinde, ya okunmaz bir kopya
Rüştü ispat olmalı raydan çıkmadan tren
Köprüler atılmadan biri etmeli fren
Nerde müşterek akıl, nedir bunun çaresi?
Barış huzur bekliyor vatanın her karesi
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Nerde o günler!
Yalnız kalmak için dışarı çıkıp
Gönül gezmek ister, nerde o günler!
Önüne gelenin yüzüne bakıp
Gönül süzmek ister, nerde o günler!
Kime selam versem benden beter’ler
Derdini anınca çekip giderler
Yakamı bırakmaz dertler kederler
Gönül çözmek ister, nerde o günler!
Her yer tıklım tıklım, etrafım bomboş
Anlamak isterken olurum bir hoş
Yürek param parça dimağım sarhoş
Gönül sezmek ister, nerde o günler!
Dünya kime geniş kimine çok dar
Kimi yoksul kalmış kiminde mal var
Duygular kabarmış kaleme akar
Gönül yazmak ister, nerde o günler!
Nerden ne gelirse alıp giyipde
Her türlü zillete boyun eğipde
Böyle gelmiş böyle gider deyipde
Gönül azmak ister, nerde o günler!
Mikdati, efkarda dert yandı yine
Ne akar kalemden, yanmışsa sine
Hayata, Çevreye, doğduğu güne
Gönül kızmak ister, nerde o günler!
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Nerde ordu, nerde ordu?
Pısırık mı olduk yahu!
Gelen vurdu giden vurdu
Saçımızı yolduk yahu!
Gelen gördü giden gördü
Kahramanlık güdüyoruz
Yalnız nutuk atıyoruz
Nasıl bir yol tutuyoruz
Gelen sordu giden sordu
Şehit düşer kanı yerde
Millet düştü dertten derde
Marş okunur, marş marş nerde?
Gelen durdu, giden durdu!
İçten, dıştan düşman sarmış
İçimize kadar varmış
Soracağım şu kadarmış
Nerde ordu, nerde ordu?
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Tatilde mi izinde mi?
Atamızın izinde mi?
Hala çevik ve zinde mi?
Koru yurdu. koru yurdu,
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Nerde?
Sokaklar soydarı, kapkaççı dolu
Harabeler sarhoş, şarapçı dolu
Okullar tinerci, ya hapçı dolu
Bizim beyler nerde amirler nerde?
Bunlar baş ağrımız olur ilerde
Eğitimden yoksun, ahlaktan yoksun
Sokakta sabahlar, yataktan yoksun
Nice evlatlar var, her haktan yoksun
Bizim beyler nerde, amirler nerde?
Bunlar baş ağrımız, olur ilerde
Biri el uzatsa tepilir geri
Dileneni polis atar içeri
İyi seçmek lazım, hayırı şerri
Bizim beyler nerde, amirler nerde?
Bunlar baş ağrımız olur ilerde
Sosyal eşitsizlik, suca iten güç
Bunlar cahil ise, bunlarda mı suç?
Gösterilen çaba, komik ve gülünç
Bizim beyler nerde, amirler nerde?
Bunlar baş ağrımız, olur ilerde
Daha neler var ki, gören varmıdır?
Bu yoldan kaymaya, firen varmıdır?
Bunlara istikbal, veren var mıdır?
Bizim beyler nerde, amirler nerde?
Bunlar baş ağrımız, olur ilerde
Şehirler yaşanmaz, yerler oldular
Bu gençler uslanmaz, şerler oldular
Paklanıp yıkanmaz, kirler oldular
Bizim beyler nerde amirler nerde?
Bunlar baş ağrımız olur ilerde
Mikdat der sorumlu, her mulki amir
Şu veya bu demem, tarafsız zamir
Kırılan kalpleri, etsinler tamir
Bizim beyler nerde amirler nerde?
Bunlar baş ağrımız olur ilerde
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Nerden aklına koydun
Nerden aklına koydun bırakıp da gitmeyi
Hayatımdan çıkmayı, kolay mı sanıyorsun
Boynu kükük bırakıp, beni mahzun etmeyi
Bırakıp da gitmeyi kolay mı sanıyorsun
Ne anılar yaşaddık, unutulur mu sence
Seni ben unutamam bunu öğren ilk önce
Kararını vermeden bir düşün ince ince
Her şey bitti demeyi kolay mı sanıyorsun
Hani söz vermiş idik sevmeyi ölene dek
Ayrılmak yoktu hani Azrail gelene dek
Mutlu olana kadar, gönlümüz gülene dek
Bunları unutmayı kolay mı sanıyorsun
Bilmez misin kül ettin yakıverdin her şeyi
Ne oldu böyle birden döküverdin her şeyi
Nasıl oldu kalbinden söküverdin her şeyi
Her şeyi yok etmeyi kolay mı sanıyorsun
Mikdat’ım sen gönlümü viraneye çevirme
Ayakta zor dururum, sende kalkıp devirme
Dün seviyorum derken bu gün durup kıvırma
Sevmiyorum demeyi kolay mı sanıyorsun
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Nerden bilelim
Ben de suç yok kaşınan sen, efendim
Yağırın var imiş nerden bilelim
İstanbuldan taşınan sen, efendim
Çağırın var imiş nerden bilelim
Ankarada poz verdin sen, gülerek
Ona buna yüz verdin sen, bilerek
Öyle büyük söz verdin sen, ne gerek
Sağırın var imiş nerden bilelim
Allah sana insaf versin, uyarsın
Söz verirsin sonra bundan cayarsın
Ne verdin ki bize neyi sayarsın
Ağırın var imiş nerden bilelim
Aklımız ermedi böyle hesaba
insan kızıp dokunuyor asaba
Manda mıyız verme bizi kasaba
Sığırın var imiş nerden bilelim
Mikdat der ki her sahayı kapladın
Üstümüze çıktın hop hop hopldın
Kendine has adamları topladın
Öğürün var imiş nerden bilelim
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Nerden çıktın karşıma
Aklımda sen hiç yoktun, ismini de bilmezdim
Nerden çıktın karşıma, aklımı aldın gittin
Bilseydim böyle zordur, bu yollardan gelmezdim
Nerden çıktın karşıma, kalbimi çaldın gittin
Memnun musun halinden, ey kalbimin hırsızı
Nasıl bir hastalık bu sevdanın en arsızı
Dayanılmaz bir acı öldürüyor her sızı
Nerden çıktın karşıma, dertlere saldın gittin
Nasıl bir yaratıksın, cin misin peri misin
Gönlüm hicran kalbimin tuzu biberi misin
Sen başımın belası ölüm haberi misin
Nerden çıktın karşıma, belalım oldun gittin
Hazan rüzgarı gibi bahar estin kışıma
Elli yaşımdan sonra ne getirdin başıma
Büyümü sihir miydi yâr ne kattın aşıma
Nerden çıktın karşıma hayalim oldun gittin
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Nerden nereye geldik! nereye gidiyoruz? ! ! ! ! !
Lehine aleyhine şivesi lehçesine
Düzü düzüne kadar, hecesi hecesine
Edebiyat dönüştü hayvanat bahçesine
Nerden nereye geldik! nereye gidiyoruz? ! ! ! ! !
Adına şiir diyor bir de yorum bekliyor
Üstelik iftiharla özeline ekliyor
Bunlar itibar görmez beyhude köpekliyor
Nerden nereye geldik! nereye gidiyoruz? ! ! ! ! !
Yunus Emre, Mevlana bırakmadı mı ışık?
Ne oldu bu kültüre edildi delik deşik
Şiir ruha gıdaysa, şimdikiler ne düşük
Nerden nereye geldik! nereye gidiyoruz? ! ! ! ! !
Ne imge var ne hayal, sürünüyor kurgular
Ya hayvani duygular ya hayvani vurgular
Kendimize dönelim tarih bizi sorgular!
Nerden nereye geldik! nereye gidiyoruz? ! ! ! ! !
Mikdat Bal
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Nerden Nereye!
H.Ş.
"Şu dört özellik için evlenilir bayanla:
Malı, soyu, cemali, dini dedi; ekledi
Sen dindar olanı seç mesut ol" der beyanla.
Çünkü diğer hasletler bir kararda durmazlar!
Ahlak karın doyurmaz diyor bazı babalar
Kızını yakmak için kesintisiz cabalar
Baba eşek çıkınca ne eylesin sıpalar
Namaz-niyaz ne oruç sorulmuyor sormazlar
Eğitimi sorulur, işi-gücü var mıdır?
Kaldığı yer neresi yaşanacak yer midir
Parası, malı mülkü, evi varsa dar mıdır?
Haşin mi, mülâyim mi buna kafa yormazlar!
Kaynana olmayacak, ayrı evde kalacak!
Bizden ayrı kalamaz arabası olcak!
İstediği her anda bizi gelip bulacak.
Tek yönlü bir ziyaret kendileri varmazlar
Verilecek kızım yok deyip dayar bazısı
Bu gün fakirdir diye tavır koyar bazısı
Her türlü hakareti mübah sayar bazısı
Zengin biri olursa onu asla kırmazlar!
Ona kız vermemeye sanki etmiş bir yemin
Mağrur bir eda ile zenginliğinden emin
Güvenme mala mülke çok kaygandır bu zemin!
Roller çok değişkendir fazla uzun sürmezler!
Mikdat î; aklı olan hadisleri Nas eder
Ahlaklıyla evlenen iyi eder has eder
Fakirler zengin olur zenginler iflas eder
İlk adım yanlış ise mutlu yuva kurmazlar!
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Nerdesin Anam
Dünyaya gelmemde sensin vesile
Canıma can kattın nerdesin anam
Yetiştirdin beni bir heves ile
Bambaşka bir tattın nerdesin anam
Hep koşturdun gece gündüz demedin
Yedirdin içirdin kendin yemedin
Yoruldun sabrettin yatak sermedin
Ne dinlenip yattın nerdesin anam
Şefkatine öyle muhtacım şimdi
İkiye katlanır her acım şimdi
Ancak sensin benim ilacım şimdi
Yüreğime battın nerdesin anam
Ararım her yerde bulamıyorum
Sensiz gurbet elde kalamıyorum
Bu dünyadan bir tat alamıyorum
Beni ele attın nerdesin anam
Yine bahar geldi çiçekler açtı
Doğaya ne güzel kokular saçtı
Beni hatırlayıp iştahın kaçtı
Kaşlarını çattın nerdesin anam
Mikdatî der yaşın silersin ana
Her zaman mutluluk dilersin bana
Çok şükür diyerek gülersin bana
Derdi kime sattın nerdesin anam
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Nere gitsem bunca acı kederle
Nere gitsem bunca acı kederle
Dünyadan çıkacak imkanım mı var?
Baş etmem mümkün mü ben bu kaderle
Başımı sokacak mekanım mı var?
Yorgunum bitkinim bakacak fer yok
Teslimim kadere verecek ser yok
Elim kolum bağlı, gidecek yer yok
Külünü yakacak dükkanım mı var?
Batıya göç ettim hasretim şarka
Kapıldım hayatın kurduğu çarka
Hep çamurda kaldım rehberim karga
Sözüne bakacak hakanım mı var?
Söyledim sözüme kimse bakmadı
Çıkıp bize yeşil ışık yakmadı
El uzattım bana sahip çıkmadı
Kahrımı çekecek bıkanım mı var?
Mikdatî savrulur esen yellerde
Alamancı namım gezer dillerde
Karanlıkta kaldım, yaban ellerde
Bir ışık yakacak bakanım mı var?
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Nerede görürsem bir çağlayanı
Nerede görürsem bir çağlayanı
Maziyi hatırlar gülüp ağlarım
Güldürmek mümkün mü her ağlayanı
Boynumu bükerim bilip ağlarım
Hasretin yarası yüreğimde ur
Aklımda dağlarda attığım her tur
Felek tokat attı bir de sen gel vur
Gözümün yaşını silip ağlarım
Artık dayanmıyor gönül kafesi
Kulağımda çınlar babamın sesi
Ezanı okurken uzun nefesi
Sesini kasetten çalıp ağlarım
Mikdatî bu özlem biter mi bilmem
İçimdeki hasret gider mi bilmem
Artık bundan sonra beter mi bilmem
Duygudan duyguya dalıp ağlarım
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Nerede o eskigünler
Nerede o hatırladığın günler
Onlarla mı avunuyorsun
Artık zenginim diyorsun
Bununla mı övünüyorsun
Nerede o eskigünler
Anıp anıp dövünüyorsun
Sen artık yok oldun
Neyini savunuyorsun
Sen yaşayan bir ölüsün
Dünyaya mı seviniyorsun
Ne dünyayı anladın
Ne der dünya seni
Neyine güvenüyorsun?
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Nerededir dostlarım
Buradan memlekete selam sevgi salarım
Ozanım sazı bilmem ne kemence çalarım
Gurbette tek başıma hayallere dalarım
Nerededir dostlarım deyip kafa yorarım
Yazarım mesajımı alanlar anlar beni
Dost belli düşman belli biliyor onlar beni
Elbet karşılıklıdır seviyor canlar beni
Uzaktan olsa bile hallerini sorarım
Hiç aklımdan çıkmıyor yaylalarım dağlarım
Göz yaşı deyip geçme nehir olup çağlarım
Bu özlem bir son bulsa deyip umut bağlarım
Dönmek en büyük arzum hergün hayal kurarım
Müzikten anlayana sivri sinek saz yeter
Seviyesine göre herkes yolundan gider
Acı sözler yazarsam beni rahatsız eder
Eğer kalp kıracaksam kalemimi kırarım
Gurbet kaynayan kazan gönlümü pişiriyor
Biri selam verince düşlerim yeşeriyor
Sevinçten uçuyorum gözlerim yaşarıyor
Muhabbet olsun diye bir bahane ararım
Hem döker hem ak eder insanların saçını
Zaman akıp giderken çok yedim kırbacını
Bulurum umuduyla derdimin ilacını
Köşe bucak dünyayı didik didik tararım
Bir ferman yazalımki herkes kendini bulsun
Karşılıksız sevelim dünya sevgiyle dolsun
Yoktur başka bir maksadım, gaye muhabbet olsun
Elimden geldiğince gönülleri sararım
Yıllardır Avrupayı anlamaya çalıştım
Lâleler lazım değil ben dikene alıştım
Gurbet anılarımı dostlarımla bölüştüm
Hasretin zehirini göz yaşımla kararım
Sonunda anladımki dünyanın tümü yalan
Tekerrürden ibaret her verdiğini alan
Uyanışı acıdır zevkı sefaya dalan
Gurbet kazandırmıyor çoktur benim zararım
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Nereden başlayalım Şahin Yılmaz'ın 'Ya Allah Bismillah' şiirine atfen
Düşmanlar çok başlayalım nereden
Vuralım gel kimi nasıl vuralım?
Bir it vursan on it gelir geriden
Kıralım gel, kaç kelleyi kıralım?
.....Vur, kır, dağıt, geçti artık
.....Herkes bir yol seçti artık
.....Fırsat elden uçtu artık
.....İMF’nin cebindeyiz!
Oyunlar oynandı son düdük çaldı
Saha dalkavukla zalime kaldı
Çoban ölmüş kurtlar sürüye daldı
Duralım gel gardaş nasıl duralım?
.....Ya Bismillah der koşardık
.....Müslümandık Türk yaşardık
.....Tarihte çok şey başardık
.....Şimdi yerin dibindeyiz!
Başbuğ öldü geri kalan yas tuttu
Dağıldılar, kim sözünü nas tuttu
Adaletin terazisi pas tuttu
Soralım gel nasıl hesap soralım?
.....Hep odaklar şer ekiyor
.....Üstümüze kir akıyor
.....Kurtulmamız gerekiyor
.....İpsizlerin ipindeyiz
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/osmanoztunc/durmus/04.asf>
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Nerem Doğrudur kí-- KamilDurmuşoğlu'nun Bozuklar şiirine nazıremdir
Deveye demişler sırtın eğridir
Güldü geçti dedi nerem doğrudur
İnsanlarda bozuk olan bağrıdır
Daha saymamıza gerek var mıdır?
Baştan koktuk leş olmuşuz et bozuk
İthal ettik mama aldık süt bozuk
Gördüğünü görüyoruz, ne yazık
Bir de duymamıza gerek var mıdır?
Baştakiler çalışır mı başları
Hele Nemrut, Firavunu, Buş’ları
Ders alan yok elimizle taşları
Saçıp yaymamıza gerek var mıdır?
Bozuklar çok sığmaz bir kaç kıtaya
Medya bozmuş gençler düşmüş hataya
Maymun olmuş uyduk diye modaya
Bizim uymamıza gerek var mıdır?
Lider bozuk, alim bozuk hem amir
“Uyu uyu yat uyu”dur ilk emir
Yıkım çok da hiç bir yerde yok tamir
Yoldan kaymamıza gerek var mıdır?
Delileri çıldıranı severler
Ecdadına saldıranı överler
Kafasını kaldıranı döverler
Şimdi aymamıza gerek var mıdır?
Becerimiz vazifeden savuş kaç
Medya bozuk her tarafa dehşet saç
Kızılaya zekat verdik komşu aç
Yiyip doymamıza gerek varmıdır?
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Nesin sen?
Hayal misin gerçek misin düş müsün
Her gittiğim yerde varsın, nesin sen?
Tek bilirdim iki, üç dört, beş misin?
Her gittiğim yerde varsın nesin sen?
Göz açarım göz kaparım ordasın
Kaçamam ki yanımdasın, burdasın
Havadasın yağmurdasın, kardasın
Her gittiğim yerde varsın nesin sen?
Şeytan mısın melek misin peri mi?
Nasıl geldin, nasıl bildin yerimi?
Us mu bozuk, gözlerimin feri mi?
Her gittiğim yerde varsın nesin sen?
Sensiz hayat acep bana zehir mi?
Bu görünüş batın mıdır zahir mi?
Ne eyledin bana yoksa sihir mi?
Her gittiğim yerde varsın nesin sen?
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Nesin sen? (Şematik)
Baş ucunda.............bomba patlar.........gafletten.....................uyanmazsın
Bomba patlar..........gözün görür............bir şeye......................inanmazsın
Gafletten..................bir şeye..................bakmaz,hâlinden.......utanmazsın
Uyanmazsın.............inanmazsın............utanmazsın.................nesin sen?
Kimlik kartın..........Türktür senin............dil Türkçe....................sözün başka
Türktür senin.........görünüşün................niyetin..........................özün başka
Dil Türkçe.............niyetin.......................nedir, öz başka...........yüzün başka
Sözün başka........özün başka..............yüzün başka................nesin sen?
Mikdat de ki……….dinlemezsin……….darılır………......…kırılırsın
Dinlemezsin……….nasıhatı……………üstelik………........darılırsın
Darılır…………........üstelik………….kalkıp silaha….....…..sarılırsın
Kırılırsın………...…..darılırsın…………...sarılırsın……......…nesin sen
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Neşeli yaz, güldür bizi diyorlar
Yazdıklarım acı, ama gerçektir
Neşeli yaz, güldür bizi diyorlar
Gönlüm ayna, kalemim de mercektir
Neşeli yaz dizi dizi diyorlar
Ne yazayım,ağaç, çiçek, kuş, böcek
Saki, sarhoş, davul, zurna, ya köçek
Bundan yazsam, problemler mi gidecek!
Her gün acı her gün sızı diyorlar
Bir yanda yangın var, bir yanda yağma
Kıdemli hırsızlar,anadan doğma
Okurlar diyor ki, bir de sen boğma
Az neşeyle doldur bizi diyorlar
Gülemeyen insan, nasıl güldürür
Kalplere neşeyi nasıl doldurur
Bu kahır bu merak, bizi öldürür
Neşeli yaz öldür bizi diyorlar
Uğraştım olmadı her seferinde
Umarım yazarım günün birinde
Bizden olmayanlar gittiklerinde.
Yaz bize neşeli sözü diyorlar
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Neşem oluverirsin
Neşem oluverirsin hüzünlü anlarımda
Hayalin yeter bana, yoksan da yanlarımda
Gerçeği yaşar gibi,tahminde zanlarımda
Başka bir gerçeğim yok, bu hayat düş değil mi?
Seni hatırlayınca, azalır sıkıntılar
Gönül bahara döner, yok olur yakıntılar
Keder sevinç mi bilmem sel olur akıntılar
Cehennemi söndüren bir damla yaş değil mi?
Dallarına sarılır gölgende barınırım
Hoş olur duru gönlüm, kederden arınırım
Sevgin kefen de olsa ben ona sarınırım
Sevdiği için ölmek yiğite hoş değil mi?
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Neydi acaba?
Hep düşündüm durdum
Hayallerimi zorladım
İçinden çıkamadım
Boş ver dedim
Rüyalarıma girdi
Uyanayım dedim
Uyanamadım
Sonra uyandım
Neydi acaba?
Düşündüm ama durmadım
Hayal bile kurmadım
Neydi diye sormadım
Sonra aklıma geldi
Ama söyleyemiyordum
Dilimin uçunda
Biraz önce içime doğduydu
Allah Allah
Neydi acaba?
Gözlerimin önünden
Nice sahneler geçti
Çocukluğum, okulum
Anam babam, kardeşlerim
Akrabam
Arkadaşlarım, oyuncaklarım
Gençliğim,
Askerliğim, gurbet, hasret
Neydi acaba?
Tamam tamam hatırladım
Ay başıma gelenler
Halbuki yazmıştımda
Ne dünle ne bu günle
Ne çocukluk ne gençlikle alakalı
Yarınla alakalı
Ben yarın
Öğleden sora
Doktora gidecekmişim..
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Neye yarar dünya kadınlar günü
Kadınları sekiz martta görenler
Neye yarar dünya kadınlar günü
Bütün sene eza çefa verenler
Neye yarar dünya kadınlar günü
Kutlu olsun eğer bir gün yeterse
Bu kadarcık sizi tatmin ederse,
Geri kalan günler çefa kederse
Neye yarar dünya kadınlar günü!
Yılda bir gün neye yarar beyanlar
Her gün için anılmalı bayanlar
Hanımları sömürenler soyanlar
Neye yarar dünya kadınlar günü!
Onlar bizim hem anamız bacımız
Her gün için olmalıyken tacımız
Kutluyorken fitne ise içimiz
Neye yarar dünya kadınlar günü
Yıl boyunca çalışırlar durmadan
Hiç kimseden yardım bile sormadan
Kodamanlar buna kafa yormadan
Neye yarar dünya kadınlar günü
Mikdatî der anam benim meleğim
O canımdır hem kolum hem bileğim
Ömür boyu mutlu etmek dileğim
Neye yarar dünya kadınlar günü
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Neyi kaybedersin eğer inansan?
İki gözün varsa görmen gerekir
Onların hakkını vermen gerekir
Hayatın sırrına ermen gerekir
Yoktun varsın, gene yok olacaksın
Hakkı Hak bilirsen, ak olacaksın
Kainat’ın tümü, açık bir kitap
Kur’an tefsiridir, ilâhi hitap
Ömrü ganimet bil, düşmeden bitap
Kendine dönersen pak olacaksın
Hakka yönelirsen ak olacaksın
Her gördüğün mahluk, Halik’a ayet
Halik’ı görürsün bakarsan şayet
Her şeyde bir ilk var bir de nihayet
Sen de her şey gibi yok olacaksın
Cennettesin ya da yakılacaksın
Aczini bilip de bul yaratanı
Etrafından önce, kendini tanı
Tanı eksiğini, tanı hatanı
Başkasından ayrı bakılacaksın
Kendi hesabınla takılacaksın
Cennet cehennemi yok diye sansan
Sonra kimin sucu ebedi yansan
Neyi kaybedersin eğer inansan?
Daracık bir yere sokulacaksın
Kabir azabından sıkılacaksın
Mikdat der uyuma, nefsine uyma!
İslam inancını safsata sayma!
Şeytana kanarak ebedi kayma!
Gerçeği görünce şok olacaksın
Ebedi pişmanlık, yıkılacaksın
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Neyim varsa beni ondan edersin
Sensiz yaşıyamam ölür giderim
Gidişinle beni candan edersin
Bırakıp gidersen, artık biterim
Bu dünyayı bana zindan edersin
Bir meydan okurum görsünler diye
Karşıma çıkıp da dursunlar diye
Son hamle, son çare vusunlar diye
Çekerim kılıçı, kından edersin
Hiç kimse gelmezse yanıma benim
Eğer girmezlerse kanıma benim
Kıyamazsam bile canıma benim
Neyim varsa beni ondan edersin
Bunda başka haller belirdi derler
Eskiden çok şeyler bilirdi derler
Mikdatî sapıttı, delirdi derler
Namdan, ünden sandan, şandan edersin
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Neyimiz kaldı?
Kalmadı ne haya, ne namus, ne ar!
Savunacak başka neyimiz kaldı?
Ne kıvanç, ne gurur, ne de şuur var!
Övünecek başka neyimiz kaldı?
Vefa vefat etti, bitti fazilet!
Medya elden gitti her gün rezalet!
TV düşmanımız yaramaz alet!
Dövünecek başka neyimiz kaldı?
Medyatik çirkefler sardı her yanı!
Vahşettir yayını, dehşet her anı!
Onlarda pek ucuz müslüman kanı!
Sevinecek başka neyimiz kaldı?
Mikdatî der eğer kafalar darsa!
Yöneteler bizi böyle satarsa!
Parayı verenler atar tutarsa!
Güvenecek başka neyimiz kaldı!
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Neylersin
Abra ıslak, mizan bozuk, hal yaman
Oyan tuhaf, delen garip neylersin?
Sultan sağır, bağır, çağır el aman!
Duyan tuhaf, yalan garip neylersin
Caka satar ne yiğittir bu civan
Petek gider ne bal kalır ne kovan
Gülü derer, dalı kırar, bahcıvan
Kıyan tuhaf, yolan garip neylersin
Kuzgun, karga başlayınca duete
Bir sessizlik çöker bizim eve de
Tanışırlar evlenirler tv’de
Bayan tuhaf, alan garip neylersin
Ayı, tilki oturunca bir leşe
Çakallardan kalanı yer peş peşe
Kim isterki bu oburlar birleşe
Yiyen tuhaf, kalan garip neylersin
Bilmiyorum kaç çeşit var azıkta
Yaralanıp kan bıraktık kazıkta
Gönüllü var kaos için kızakta
Kayan tuhaf salan garip neylersin
Dinmez halkın ıstırabı kahırı
İlaç diye yazar geçer zehiri
Eşkıyalar mekan tuttu şehiri
Çıyan tuhaf yılan garip neylersin
Tükürsen de rahmet gelir yüzüne
İnanılmaz defterdarın sözüne
Açık verir her sefer bu hazine
Sayan tuhaf, bulan garip neylersin
Der Mikdati gerçekleri görmek zor
İster oku, ister dinle, ister sor
Kurtarıcı kimdir diye kafa yor
Soyan tuhaf, talan garip neylersin
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Neyleyim
Eskiden ben böyle gergin değildim
Mutluluktan iz kalmadı neyleyim
Felek bana sile vurdu eğildim
Bende eski hız kalmadı neyleyim
Betbaht deyin ister talihsiz sayın
Güvendiğim dostlarım çıkmış hain
Ya bataktır ya da her taraf mayın
Yürünecek iz kalmadı neyleyim
Terkedildim bilmem nedir nedeni
Affedemem bana bunu edeni
Bunca yükün altında bu bedeni
Taşıyacak diz kalmadı neyleyim
Kaçamam ki veda ettim koşmaya
Yorgun düştüm engelleri aşmaya
Ne hakkım var köpürmeye taşmaya
Her yer yokuş düz kalmadı neyleyim
Vefasız dostlarım dalga geçerler
Böyleleri zayıf anı seçerler
Satar bunlar ucuz fiyat biçerler
Utanacak yüz kalmadı neyleyim
Mikdat’ı sormuşlar dedi ki kimdi?
İyi günün dostu tanımaz şimdi
Öyle bir ağırlık üstüme bindi
Söyleyecek söz kalmadı neyleyim
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Nice derde göğüs gerdim
Nice derde göğüs gerdim
Sabrın sonu selamettir
Kulluğun sırrına erdim
Sabrın sonu selamettir
Baktım benden beterime
Dayanarak kederime
Boyun eğdim kaderime
Sabrın sonu selamettir
Dertleri dert edinmeden
Yorulmadan didiinmeden
Tevekkülle yetinmeden
Sabrın sonu selamemettir
Elem çektim bir çok kere
Garip gönlüm pare pare
Aradım her derde çare
Sabrın sonu selamettir
Mikdat der ki etme tasa
Neşeli ol hayat kısa
Dünya fani değmez yasa
Sabrın sonu selamettir
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Nice güç ve nimetler..
Nice güç ve nimetler,dışımda ve içimde
Saymaya kalksam buna ömür kifayet etmez
Hepsi bana amade, mücizevî biçimde
Nankörlük edenlere, Allah hidayet etmez
Allah’ın kudreti bu, ismi var her birinde
Kalbin döşünde senin, aklın vardır ser’inde
İlahi düzenleme, hepsi yerli yerinde
Böyle olmasa şayet, vucüt vikayet etmez
İki ayak üstünde, nerden gelir güç derman?
Cevabını bulursun, gönülde varsa iman.
Aklını kullananlar, hastalandığı zaman
Tedavisine bakar fazla şikayet etmez
Ne için yaşıyorsun, bir düşün ince ince
Mutlaka ihtiyarlık, yaşarsa uğrar gence
Sihhatine önem ver, hastalanmadan önce
Kıymet bilmeyenlere Allah inayet etmez
Kendine bakmıyorsan, en büyük zulüm demek
Zalimliğin zirvesi, güçlüdür kolum demek
Gücünü boş işlerde, harcamak ölüm demek
Akıllı olan insan böyle cinayet etmez
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Normalde bir seçimdi
Normalde bir seçimdi
Neydi bunca olanlar!
Karalama, iftira
Revaçtaydı yalanlar!
Bir türlü almaz aklım
Mevsim yaz sıcak iklim
Meydanlar tıklım tıklım
Boş kalırken salonlar!
Millet ölçüp bicecek
Adayını seçecek
Bu gün böyle geçecek
Patlayacak balonlar!
Ne işe yarayacak
Her yeri tarayacak
Bir kılıf arayacak
Beti benzi solanlar
Kaybeden üzülünce
Ortaklık bozulunca
Çekişip kızılınca
Birbirine dalanlar!
Mikdati
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O başka!
Muvaffak olamazsın!
Azim varsa o başka!
Çıkışı bulamazsın
Çözüm varsa o başka!
Ya kabrinizden kalkın!
Ya da dinleyin talkın
Kutsalına bu halkın
Tazim varsa o başka!
Dede bizim, imam da
Terlersiniz hamamda
Muhalefet tamam da
Hazım varsa o başka!
İnsan boş vaat vermez!
Okkalı söz iş görmez
Ona aklımız ermez!
Nazım varsa o başka!
Küçümseyip dağcıyı
Taltif edip yağcıyı
Yoklamayın bağcıyı
Üzüm varsa o başka!
Hiçbir şey gizli kalmaz
Yalan hedefi bulmaz
Kopyala kes’le olmaz
Dizim varsa o başka!
Ozan MİKDADİ
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O kadar üzdünki gülemiyorum
O kadar üzdünki gülemiyorum
Bu ara uzak dur, nefes alayım
Şaşırdım ne etsem bilemiyorum
Ne olur birazcık yalnız kalayım
Her zaman uzaktan beni gözetle
Aradığım zaman seni bulayım
Gitmeni isterim şimdi özetle
Farketmez yine de pişman olayım
Beni suçlayarak dehdit eyleme
İstersen dünyaya haber salayım
Ayıptır ayrılmak diye söyleme
Duyulsun ellere hazin olay’ım
Yorgunum, sıkıştım yok çıkış yolum
Budur şu anda ki benim kolayım
Unutma ben seni seven bir kulum
İçim kan ağlasın hicran dolayım
Hasretin yaksada dayanırım ben
Gül benzim sararsın artık solayım
Vuslatı düşünüp uyanırım ben
Yeniden bir daha başlar Bal ayım
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O kadar yorgunki zayıf bedenim
O kadar yorgunki zayıf bedenim
Dizler taşımıyor çökmek üzere
İçim daralıyor yokken nedenim
Yağmuru gözlerim dökmek üzere
Yaşlı ömür kuşum uçtu uçacak
Uçamazsa bile bir gun kaçacak
Başıma bir yeni gurbet açacak
Boynumu bu elem bükmek üzere
Nemelazım dedim etmedim dikkat
Sıhhatın kıymeti oldu hakikat
Yaşlılık belirdi azaldı takat
Ayak bağlarımı sökmek üzere
Kader ne eylesin bahtı karaya
Zaman parmak basar her bir yaraya
Hastalıklar birden girer sıraya
Yakasız bir gömlek dikmek üzere
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O kafa
Hayır dersin her hamleye
Muhalifsin bilcümleye
Maliksin bir hoş kelleye!
Baş mı, taş mı,boş mu nedir?
Her şeye karışıyorsun
Bir alemde yaşıyorsun
Kafa diye taşıyorsun
Baş mı, taş mı, boş mu nedir?
Havalardasın düş’ünce
Parçalanırsın düşünce!
Sende hiç yok mu düşünce?
Baş mı, taş mı,boş mu nedir?
Sapık fikre uyuyorsun
Ne aydını,uyuyorsun!
Bulduğunu koyuyorsun
Baş mı, taş mı, boş mu nedir?
Yok mu senin idealin?
Kendine gel, ne bu halin?
Kullansana kendi malın
Baş mı, taş mı, boş mu nedir?
Mikdat baldır benim adım
Kıracaktım kıyamadım
Hennüz teşhis koyamadım
Baş mı, taş mı, boş mu nedir?
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O nur bizde var mı ki
Çoktur kabahatımız, işte kaba hatımız
Şanlıdır ecdadımız, Türkoğludur adımız
O nurlu ecdadımız, onurlu ecdadımız
O nur bizde var mı ki, onurdan bahsedelim!
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Odağında vatan hasreti yatar
Aklını kemiren düşüncelerin
Odağında vatan hasreti yatar
Kaptırıp kendini eğlencelerin
Batağında vatan hasreti yatar
Özleyip İstanbul Ankara diye
Talihim kaderim ne kara diye
Oturup yakıyor sigara diye
Dudağında vatan hasreti yatar
Elinden tutanı yoktur dünyada
Kendi Avrupa da aklı Konyada
Sabahlara kadar mali hülya da
Yatağında vatan hasreti yatar
Tatilde görmeyın sakın el gibi
Bir kaç hafta tatil geçer yel gibi
Yaşlar şıpır şıpır akar sel gibi
Çatağında vatan hasreti yatar
Bu hasret sürekli yoktur bitişi
Meraklara salar günün batışı
Yaralı kalplerin artar atışı
Atağında vatan hasreti yatar
Mikdatî Trabzona düşerse yolun
Yaylalara çık da bir kaç gün bulun
Burada kokusu çıkmıyor gülün
Budağında vatan hasreti yatar
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Of çektikçe, vah dedikçe
Yüreğimde deprem olur
Of çektiçe, vah dedikçe
Gönül gözüm ibrem olur
Of çektikçe, vah dedikçe
Haykırmamdan yanar dağlar
Dilim seni anar ağlar
Titrer vucüt erir yağlar
Of çektikçe, vah dedikçe
Uçan kuşlar yere düşer
Gurbet elde, insan pişer
Kafa çatlar gözler şişer
Of çektikçe, vah dedikçe
Kim dayanır bu hançere
Hasret kızgın bir tencere
Ne çam kalır ne pencere
Of çektikçe, vah dedikçe
Dağ başına duman çöker
Sema ağlar yağmur döker
Çiğerimi yakar, söker
Of çektikçe, vah dedikçe
Der Mikdatî içim kanar
Yara alır koca çınar
Gelen geçen beni kınar
Of çektikçe, vah dedikçe
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Of diye diye
Bunca dert bunca gam hüzün üstüne
Buluştuk sonunda Of diye diye
Süründük çok zaman yüzün üstüne
Gülüştük sonunda Of diye diye
Bir şimşek misali gelip de geçti
Bir varmış bir yokmuş delip de geçti
Bir anda hasreti silip de geçti
Alıştık sonunda Of diye diye
Gönlümüz yaralı ferman dinler mi
Yarine kavuşan ağlar inler mi
Bizleri ağlatan sair günler mi
Çeliştik sonunda Of diye diye
Mikdati çaresiz boynunu eğdi
Bir tufan mı koptu yağmur mu yağdı
Bir anlık mutluluk dünyaya değdi
Bölüştük sonunda Of diye diye
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Off anam off
<font face='verdane'' size='10' color=Brown>Off Anam Off<font face='verdane''
size='5' color=black>
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Dağ başında buz kütlesi eriyor
Off anam off, göremedim bu sene
Memleketim hep rüyama giriyor
Off anam off, varamadım bu sene
Gurbet elde tüter senin ocağın
Ellerime dokunmadı sıcağın
Hararetle hasret ile kucağın
Off anam off, saramadım bu sene
Ömür akıp gider ışık hızıyla
Geri kalan devam eder sızıyla
Halinizi görüp dünya gözüyle
Off anam off, soramadım bu sene
Olmuyorki dilekle “kün feyekün”
Dünya hali işler yoğun, dert yekün
Diz yanında hiç olmazsa bir kaç gün
Off anam off, duramadım bu sene
Gözyaşlarım kabartıyor safrayı
Göremedim Terme, Samsun, Bafrayı
Beraberce senin ile sofrayı
Off anam off, kuramadım bu sene
Uçu yanık mektupların kırışık
Okuyorken içim yüzüm buruşuk
Kafam gibi rüyalarım karışık
Off anam off, yoramadım bu sene
Ah, Mikdati kes kemence zurnayı
Geldim diye yolboyunca kornayı
Baht gülmedi sol gözünden turnayı
Off anam of vuramadım bu sene
Mikdat Bal
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Ofli Hoca 1. yerel
Muhterem müslümanlar, hoş geldunuz merhaba
Beni eyi dinleyun geçeyurum mihraba
Muhterem derum size buni hak ettunuz mi
Dosdoğri olan yolda insanca gittunuz mi
Habu yalan dünyanun bir gün soni gelecek
Uyuyanlar uyanun, uyuyan da ölecek
Aha uyaruyurum soylemedi demeyun
Onun bunun hakkını nane gibi yemeyun
Nasıl olur yetimun haklarıni yersunuz
Hacan geberursunuz gidup da ne dersunuz
Cuma güni olunca cameye gelursunuz
Siz islâmun şartıni böyle mi bilürsunuz
Beş vakit nemaz vardur zekati var haci var
Habunlari yapanlar içunuzde kaçi var
Habu yalan dünyada birbirini soyanlar
Ölünce de onlardur mezarlara koyanlar
Gömup ta dönersunuz yok midur izanunuz
Kafanuz çalisacak hele bi uzanunuz
İş işten geçti ancak geriye dönüş da yok
Öyle bir ateş sarar, korkarum sönüş da yok
Saflari sıkı tutun şeytan girer araya
Korkarum oda gelmez siz gelmişken buraya
Namaz kötülüklerden alıkoyar doğri mi
Dışarda işlerunuz bu saf gibi eğri mi?
Ya doğri saf olunuz, ya da ben gideyurum
Allah ıslah eylesun, artuk pes edeyurum
Mikdat Bal
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Ofli hoca 2. yerel Cenaze
Cenaze var dedunuz kim öldi, nasıl öldi?
Bureya gelmeyudi, nasil oldi da geldi?
Haydi yatturun oni, şu musalla taşina
Ölümden korkmayidi o da geldi başına!
Habu köyden mi idi? , hayatumda görmedum,
O cameye gelmedi, ben kahveye girmedum.
Şimdi önüme geçti, ön safi da aşmıştur,
Yeşilleri giyindi gören herkes şaşmiştur.
Nasıl bir adam idi? , hayati nasıl idi?
Hangi çağda yaşadi? , bu hangi nesil idi?
-Eyi biluruk oni; çok eyi adam idi,
Eli da açuk idi, cömertluği tam id,i
Rahmetli meyhanede herkese içururdi,
Bizum ile oynarken, hoş vakit geçururdi.
-Ha oyle mi? .. o halde, er kişi niyetine!
Yaşaduği hayatun geldi nihayetine.
Bir da çoluk çocuğí ondan razi mi idi?
Geçen gün evden kaçan, onun kızı mi idi? .
Bu nasıl şahadetluk, bu işi bilmezsunuz!
Gömup gideceksunuz, cameye gelmezsunuz!
Soninda ölünüzi bana yıkatturdunuz,
Tutmayan makatına, pamuk tıkatturdunuz!
Merak etmeyun bir gün, siz da geleceksunuz!
Şimdi gezun, dolaşun elbet öleceksunuz! !
Mikdat Bal
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Ofli hoca 3. yerel SAKIZ
Değerli müslümanlar bu dini bilmezsunuz
Bilmemek ayıp değil cameye gelmezsunuz!
Ben kalkup geldum size sorun da söyleyeyim
Müşkilatunuz varsa bertaraf eyleyeyim
-Hocam benum kafama bir mesele takıldı
Onun yüzünden bana geçen ters ters bakıldı
Ben da anlayamadum acep ne suç işledum
O gün bu gün habuni hep sormayı düşledum
-Meseleyi bir söyle hele nedur bakalum
Beraber dinleyelum bu sorundan çikalum
-Hocam sakız çiğnemek tuvalette mubahmi?
Fıkıhta yeri var mi? .. böyle bir şey günah mi?
-Günah mi değil midur, orasini bilemem
Yine de tuvalette çiğnemeni dilemem,
-Günah mi değil midur bilmezsun söylemezsun
Çiğneme dersun ama izah da eylemezsun
-İzahi şu uşağum gören günaha girer
Yaptuğundan dolayi yanarler birer birer.
-Kendum çiğneyeceğum onlar günah edecek?
Onlar mi benum içun cehenneme gidecek
-Su-i zanda bulunur onlar sana bakarken
-Hacan ağzun oynayi tuvaletten çıkarken
Mikdat Bal
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Ofli hoca 4. (ilk saf)
Her hafta çağrılarak ifadesi alınır
Telil yetersiz diye her seferde salınır
Son çare gizli servis alır onu takibe
Telil toplama işi verilir bir ekipe
Hoca farkına varır cemaatını tanır
Öyle bir vaaz verir, dinleyenler utanır
Der ki: size ne dersem tersini yaparsınız
Burada hay hay deyip dışarda saparsınız
Takibat altındayım, farkındayım bu işin
Ama kimseden korkmam, benim sözlerim peşin
Polis, jandarma, savcı, hakimden yok çekindim
Onlar burada değil, ilk saftandır sıkıntım
Mikdat Bal
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Ofli hoca 5.
Böyle mahzun kederli ağlayacak bir halde
Konuşmaya başladım sonu hayırlı olsun
Duygular darmadağın hem gönülde hem dilde
Dili bağlı değilim tonu hayırlı olsun
İslâmı anlatacak ilmim var, imkânım yok
Olsa bile kim dinler yerim yok mekânım yok
Uyandırmak isterim yüzüme bakanım yok
Haykıracak çok şey var konu hayırlı olsun
Bedava sohbet vardır ben olsaydım gelirdim
Kaç kere cahillerin ortasında belirdim
Ağzım dilim kurudu diye diye delirdim
Uçurum var herkesin önü hayırlı olsun
Ne sesim gür, ne de his, hem de buna yetkim yok
Elimden geldiğince derim ama etkim yok
Nice beyni boşlar var onlara bir katkım yok
Neslimiz gür geliyor yönü hayırlı olsun
Allah’ın kitabına uyan gelse beriye
Feryadı figanımı duyan gelse beriye
En muhimi bu yoldan kayan gelse beriye
Gelmeyene kıyamet günü hayırlı olsun
Haklı mı, haksız mıyım? bir gün bileceksiniz
Zannetmem ki o zaman böyle güleceksiniz
Hadi gezin bakalım elbet öleceksiniz
Böceklere aşsınız menü hayırlı olsun
Gelmiş geçmiş insanlar mahşerde buluşacak
O günde insanoğlu böyle mi yılışacak
Mü’min, kâfir, münafık guruplar oluşacak
Çağrıldıkları günde ünü hayırlı olsun
Mikdat Bal
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Ofli Temel ile Bayburtlu
Oflu ile Bayburtlu askerde beraberdi
Onlar için teskere en sevimli haberdi
O gün akşama kadar sivil giyip gezdiler
Vedalaşmadan önce adresleri yazdılar
Eğer yolun Bayburt’a düşerse beni ara
Temel dedi pekalâ gelirim ara sıra
Aradan yıllar geçti Temel Bayburt’a gitti
Varınca tertibini gidip ziyaret etti
Kapıya gelen tertip şaştı onu görünce
Tanımaz gibi yaptı Temel selam verince
-Ben seni taniniram askerlik de etmedim
Bu dağlarda yaşiram ben bir yere gitmedim
Bunu beklemiyordu, ağır geldi Temele
Bozuntuya vermeden döndü gitti otele
Bayburtlu Of’a geldi hemen Temele koştu
Temel kıvrak zekalı karşılaması hoştu
Hem de yalnız değildi eşeğiyle gelmişti
Temel intikam için bunu fırsat bilmişti
Dedi ah arkadaşum hoşgeldun safa geldun
Bu ne beyuk mutluluk kalkup da Of’a geldun
Dedi funduk beklerum balkonda yatacağuk
Ayı gelmesun diye mermiler atacağuk
Güzel bir tüfek verir Bayburtlunun eline
Eşeği çözsün diye haber verir geline
Der ayıyı görürsen nişani al başına
Hemen vur gebert oni bakma gözi yaşına
Az sonra eşek gelir Bayburtlu ayı sanar
Sıralar mermileri eşeğin canı yanar
Sabah kalktıklarında Bayburtlu der eşeğim
Ayı diye vurmişam ben nasıl gideceğim
Temel derki baksaydın atmadan fişeğini
Tertibi tanimayan tanır mı eşeğini
Mikdat Bal
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Ofli Temel ile Bayburtlu 2. (Hamsi kafasi yerel)
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/48/www_antoloji_com_755148_825.MP3'widt
h='188' height='40'><br>
Oturmuştu sahilde hamsi temizliyordu
Bayburtlu şaşkın şaşkın Of’luyu izliyordu
Temizlediklerini dizdi bir gazeteye
Hamsi kafalarını koydu biraz öteye
Bayburtlu dağdan gelmiş hamsiyi görmemişti
Oflunun ettiğine aklı hiç ermemişti
Sorduki: Ne edisen sormag ayip olmasin
Gövdesini aliysen gafasini almisen
Of’lu dedi: Ne bildun almam mi kellesini
Ne çektum tutana dek bunun sülâlesini
Bu gördüğun gövdesi verilecek kediye
Asil iş kafayadur o ne beyuk hediye!
Bunlari kim yutarsa kafasi çalıişuyur
Çok kısa bir zamanda çok şeyler alişuyur
-Dedi: şimdi anliyrem zekânızın sırrını
Bir tane deneyeyim verirsen mi birini?
Of’lu der: Asla olmaz akşam sabah yutarum
Ama çok ister isen yarısini satarum
Hamsi kafalarına beş lirayı ödedi
İrisinden üç tane ayakta iken yedi
Hiç bir şey değişmemiş aynı geldiği gibi
Ezberinde olanlar eski bildiği gibi
Dediki: Ula Ofli sen beğen kazık attun
Hak yedin, ayıp ettin, kendine yazık ettin
-Dediki: Ne kazuktur, ne da bana yazuktur
Daha üç kafa yedun, bu üç günlük azuktur
Nasıl kafan çalıştı ya bak ne laflar ettun
Sende ilerleme var daha uç hamsi yedun…
Mikdat Bal
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Oğluma vasiyetim, Celal Odabaş'ın 'Ey Oğul' şiirine nazire
Sözümü iyi dinle, iyi anla evladım
Hakka uy, dosdoğru ol, şerden yanla evladım
Ecdadımız böyleydi, şeref şanla evladım
Zalimin suratını,evladım vur tokatla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
Savaşın ne siyaset, ne de olsun düzenle
Devamlı savaşta ol, mazlumları ezenle
Ne zalimlere dost ol,ne hırsızla gezenle
Sabırlı, ol metin ol, rüştünü de ispatla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
İkinci kere kanma, katili affedene
Düzelir sakın sanma, kanma her laf edene
“Saf olalım” der iken, halkını saf edene
Kandırmasınlar seni, ezberlenmiş lügatla
Kurtulmak istiyorsan büyük gemiye atla
Boğulmak değil yavrum, kurtulmak senin hakkın
Umudunu kaybetme, güleceğin pek yakın
Artık şafak sökmekte, aman kevşeme sakın
İnandığın davaya, sıkı sarıl inatla
Kurtulmak istiyorsan, şerden hayıra atla
Bırak sen yüzsüzleri, gününü kurtarsınlar
Onları kullananlar, azsınlar şımarsınlar
Onların sonu hüsran, koyver sona varsınlar
Zalimlerden olursun, zalime itaatla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
Adaletten ayrılma, en güçlü dayanağın
İmrenme bir şeyine, çıkarcı avanağın
Doğduğun yer vatanın, doyduğun şey çanağın
Seç yavrum ikisinden, birini iltifatla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
Acınanları acı, ola ki acınırsın
Doyurdukça her acı, ateşten kacınırsın
İnsanları seversen, onlarla geçinirsin
İnsanlarla geçinen, kurtulmuştur beratla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
Her zaman hakkı söyle, sana aptal desinler
Aşağalık desinler, bırak hammal desinler
Bırak kör insanları, isterse mal desinler
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Seni bilen biliyor, melekler yedi katla
Kurtulmak istiyorsan, Nuh gemisine atla
Geçici menfaatin, yok olması ölümdür
O menfaat kan, irin, insanlığa zulümdür
İnsanlar iki kısım, yani iki bölümdür
Bir kısmı meleklerle, bir kısmı hayvanatla
Kurtulmak istiyorsan, insan kısmına atla
Dinine sahip ol ki, kinin dehşet saçmasın
Öfkeli çıkışların başına dert açmasın
Konuşurken sevsinler, kimse senden kaçmasın
Gönülleri fetheyle, lisan-ı belağatla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
Haramın hepsi birdir, zerresiyle küresi
Devesi, iğnesi bir, birdir fili, piresi
Çalan mutlaka kusar, bunun var bir süresi
Ateş olarak yutar, yediklerini tatla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
Rüşvet alıp verenler, ateşte yanacaktır
Aldıkları kor olur, ona dayanacaktır
Burdaki mutekebbir, ahirette alcaktır
Peygamber öyle diyor, kurtarmaz şefaatla
Kurtulmak istiyorsan, onun yoluna atla
Bu kervan böyle gider, aman ha! böyle dersin.
Çoğunluğa uyarsan, cehenneme gidersin
Zalime karşı sussan, bil ki ondan betersin
Şeytana kardeş olur, susan bu kabahatla
Kurtulmak istiyorsan, büyük gemiye atla
Zaman değil, insanlar bozuldu şeytan oldu
Firavunlar devridir, dünyamız zindan oldu
Avrupa ekspresimiz, Trakya da raydan oldu
Ölü vermedik geri, dödük bir kaç sakatla
Kurtulmak istiyorsan, sağlam bir trene atla
Vatanı sevmek yavrum, imandandır, imandan
Öyle buyurdu bize o en büyük kumandan
Rabbim ayırma bizi, bu güzelim vatandan
Oğlum sen mükellefsin, amire itaatla
Kurtulmak istiyorsan, sağlam gemiye atla
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İtaat maruftadır, olma zulmün silahı
Yoksa perişan eder seni, mazlumun ahı
Zifiri karanlıktan sonra, bekle sabahı
Hazırol, memleketi memursun ıslahatla
Kurtulmak istiyorsan, Nuh gemisine atla
Mikdat der ki bu şiir oğlum sana vasiyet
Kötülükten alıkoy, iyiliği tavsiy’et
Yavrum sana emanet, şeref, namus, haysiyet
Haydi görev başına, yeniden inşaatla
Gayretin güzel yavrum, onu ikiye katla
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Oğlun şehit oldu
Alnımdan vuruldum kanım akıyor
Oğlun şehit oldu ağlama anam
Gözlerim bayrağa doğru bakıyor
Oğlun şehit oldu ağlama anam
Canım feda olsun, benden bu kadar
Yıldızlar doğarken güneşler batar
Her karış toprakta şüheda yatar
Oğlun şehit oldu ağlama anam
Teskerem yaklaştı gelecek idim
Gözünün yaşını silecek idim
Ne bileydim böyle ölecek idim
Oğlun şehit oldu ağlama anam
Kınalı kuzunu bekleme gelmez
Allah’a emanet, şehitler ölmez
Şehit olan bilir başkası bilmez
Oğlun şehit oldu ağlama anam
Babama söyleyin ağıt yakmasın
Yârim göz yaşını sakın dökmesin
Geleceğim diye yola bakmasın
Oğlun şehit oldu ağlama anam
Mikdat Bal
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Oğul!
Güvenme gücüne bu senin değil
Alınır elinden, düşersin oğul!
Her şey Allah’ındır, kimsenin değil
Sırrına erince şaşarsın oğul!
En ufak tasarruf yoktur insanda
Emanettir her şey beden de can da
Sana hayat veren kalbin de kan da
Kalp durur kan donar şişersin oğul!
Allah’a teslim ol Hak yoldan çıkma
Hesabı sorulur, gönüller yıkma
Mağrur bir edayla, tepeden bakma
Haddini bil sen bir beşersin oğul!
Dostça ikazımı hafif görmeden
Bir bela ya çatıp hapse girmeden
Kendine, çevrene hasar vermeden
Sen bu badireyi aşarsın oğul
Mikdat der dünya da her şey geçici
Hayır yolda kullan,sende ki gücü
Etmelisin şerden hayıra göçü
Artık insan gibi yaşarsın oğul!
Mikdat Bal
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Oku da adam ol!
Okul çağı gelmiş dağın başında
Küçücük bir çoban yedi yaşında
Koyunları güder her gün sayarmış
Akşamdan ahıra öyle koyarmış
Oturup düşündü kendi kendine
Bunların sayısı çıkarsa bine
Kazancım ne olur kaça satarım
Paramı ne eder nerde tutarım
Kafayı zorladı tefekkür etti
Bir anda kendine teşekkür etti
Dediki bunları öğrenmem lazım
Hem hesabı bilmem hem de yok yazım
O gün duyguları coştukça coştu
Hemen babasının yanına koştu
Kemali edeple dedi ki “baba”?
Yaşama gayemiz nedir acaba?
Babası cevaben dedi kulluktur
Ne davar, ne de çift ne de pulluktur
Dedi hadi öğret bildiklerini
İnsanların nerden geldiklerini
Madem davar değil yaşama gayem
Nereye harcansın ömür sermayem
Dediki evladım senin babanım
Nasıl öğretirim ben bir çobanım
Bunları öğreten alimdir yavrum
En hakiki mürşit ilimdir yavrum
Öğretmez hiç bir şey sana bu sürü
Okul çağın geldi okula yürü
Derslerine iyi çalışacaksın
A’dan Z’ye kadar alışacaksın
Vatana millete faydan dokunur
Ebedi yaşarsın adın okunur
Cahiller yaşarken gezip koşarlar
Alimler öldükten sonra yaşarlar
Halâ Mevlâna’yı anıyoruz biz
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İlim aşkı ile dönüyoruz biz
Cehalet karanlık ilim ışıktır
Pervane olanlar ona aşıktır
Evladım bunları iyi ki sordun
Bildiğimi dedim gerçeği gördün
Oku da adam ol, bakma babana
Gerek yok şu anda küçük çobana
Mikdat Bal
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Oku oku yay gitsin
Oku oku yay gitsin
Gerilse de ok sende
Onu ona pay gitsin
Verilse de çok sende
Akan bir demsin çaysın
Bir bayana de baysın
Gülüver gül de aysın
Derilse de çok sende
Aynı değil her beşer
İnsan mutlaka pişer
Elde parmaklar beşer
Sorulsa da çok sende
İlkbaharda yazı yaz
Çal sazı, kır gezi yaz
Sonbaharda sazı yaz
Kırılsa da ok sende
Ozan Mikdatî derdi
Derdi de size verdi
Dedem de öyle derdi
Görülse de yok sende
Mikdat Bal
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Okul + akıl = hayat şartları
Beyin denen ham maddenin fabrikası okuldur
Beyin orada işlenir çıkan mahsül akıldır
Eğer beyin çalışmazsa bey’ine çalışırsın
Ya okulda ya dışında mutlaka alışırsın
Kafasını kullanmayan ayaklarını yorar
Hayatı çok zahmetlidir bu zahmette yok yarar
Oku, öğren ve uygula beynin gücü büyüktür
Kullanan için böyledir kullanmayana yüktür
Bunca fırsat imkân varken cahil kalmak çok suçtur
Cahile dünya cehennem onun herşeyi güçtür
Gençlik sırat köprüsüdür ya düşer ya geçersin
Okul haytın tarlası ektiğini biçersin
Mikdat Bal
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Okumadık ise kabahat kimde
Okumadık ise kabahat kimde
İnsaf etmek lazım, uyanmak gerek
Allah oku diyor Kur’an Hakimde
İnsaf etmek lazım, uyanmak gerek
Atatürk kurmuştu cumhuriyeti
En hakiki murşit ilimdir dedi
Takdir edildi mi ilmin kıymeti?
İnsaf etmek lazım, uyanmak gerek
Okumadık bundan geri kalmışız
Biz her zaman yanlış kapı çalmışız
Ne de okuyanı örnek almışız
İnsaf etmek lazım, uyanmak gerek
İlim iktidardır, kuvvettir, güçtür
Cahil bir dev olsa yine de hiçtir
Cehalet zulümdür en büyük suçtur
İnsaf etmek lazım, uyanmak gerek
Kitaplar yazılır ama okunmaz
Nasıl olur bu hal bize dokunmaz!
Cahil tehlikeyi bilmez, sakınmaz
İnsaf etmek lazım, uyanmak gerek
Bal der bilmeyene izah etmek zor
Renkleri saysan da nasıl bilsin kör
Geri kalmış isek esbabını sor
İnsaf etmek lazım, uyanmak gerek
Mikdat Bal
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Olacak
Yâr dedim dar ettin bana dünyayı
Ettiğin yanında kâr mı kalacak?
Dar ettin dünyamı, sana ukbayı
Dar eder, o sana dâr mı olacak?
Çok acı çektirdin ne idi suçum?
Seni kurtarmaz ki beka ya göçüm
Bana ettiklerin üstüne hucüm
Edince kaçtığın nâr mı olacak?
Bana ulaşırsın bir gün ölünce
Mutlaka gelirsin günün gelince
Bal’a ettiklerin seni bulunca
Yerin gölgelik mi har mı olacak?
Mikdat Bal
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Olay
Her olayın arkasında bir olay var, olay budur
Her olayın sonrasında, bir suçlu var kolay budur.
Mikdat Bal
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Olduğum yerde
Zifiri karanlıkta, gece sabaha karşı
Aklıma vurduğunda, döndüm olduğum yerde
Öyle bir bağırdım ki sesim titretti arşı
İsmini çağırmıştım andım olduğum yerde
Kendimi öyle yalnız hissettim aynı anda
Halbuki hayalinle mevcut idin her yanda
Ruhum daralıverdi çıkıyordu bu can da
Döşümde Azraili sandım olduğum yerde
Ufuklarına baktım cenup ile şimalin
Zeval kaçınılmazdı erdiğinde kemalin
Ağladım dolu dolu, hayalimde cemalin
Gözlerime mendili bandım olduğum yerde
Mikdatî der ağlarım, artık bir daha gülmem
Mendili atıverdim göz yaşlarımı silmem
Seneler hasretini unutturur mu bilmem
Gönlüme ateş düştü yandım olduğum yerde
Mikdat Bal
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Olmadı
Kaderin, talihin, refakatinden
Hasretin gönlüme, sadakatinden
Yoruldum dünyanın, meşakkatinden
Gecemi gündüze kattım çalıştım
Ne edeyim anam, buna alıştım
Olmadı, olmadı, gene olmadı
Dolmadı, dolmadı, çilem dolmadı
Hayallerim, uçtu, yeni uyandım
Saçlarım siyahtı, ak'a boyandım
Hasret ateşinde, kor oldum yandım
Hasreti sinemde, tattım çalıştım
Ne yapayım anam, artık alıştım
Olmadı olmadı gene olmadı
Dolmadı dolmadı çilem dolmadı
Hani anam derdin, varsa hatırım
Gel oğlum buraya, yap bir yatırım
Bir borca başlarım, bir kapatırım
Tapuyu,seneti attım çalıştım
Ne edeyim anam, artık alıştım
Olmadı,olmadı, gene olmadı
Dolmadı dolmadı, çilem dolmadı
Ömrüm heder oldu, neye yaradı
Kimse demez bunu,Allah yarattı
Hastalandım ne eş, ne dost aradı
Çıkış aldım üç gün, yattım çalıştım
Ne edeyim anam, buna alıştım
Olmadı, olmadı, gene olmadı
Dolmadı, dolmadı, çilem dolmadı
Mikdat der gurbette, çektiğim çile
Kaderimden yana,yediğim sile
Bunlar bir gerçektir, gelmeli dile
Fuzuli borçlara battım çalıştım
Ne yapayım anam, artık alıştım
Olmadı, olmadı, gene olmadı
Dolmadı, dolmadı çilem dolmadı
.
Mikdat Bal
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Olmaz
Yokuşu var inişi var
Gidişi var dönüşü var
Yanışı var sönüşü var
Aşk hep süslü püslü olmaz
Sevda sabır vefa ister
Sefa kurban, cefa ister
Gerekirse kafa ister
Herkes Kerem Aslı olmaz
Gönlün sevgi dolsun diye
Hak yerini bulsun diye
Yazdım cevap olsun diye
Herkes öyle uslu olmaz
Mikdat Bal
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Olmaz mı?
Düştüğüm dertlerin dermanı sensin
Merhemim ilacım olsan olmaz mı?
Dağılsın bu efkar acılar dinsin
Bu garip gönlüme dolsan olmaz mı?
Bildirip sevgini dönüp de baksan
Sevda ocağında aşkını yaksan
Seviyorum diye karşıma çıksan
Kendinde cesaret bulsan olmaz mı?
Sevdanın bu aşkın sırrına erip
Bu naz bu çilveye nihayet verip
Dikenden sakınıp gülleri derip
Ayrık otlarını yolsan olmaz mı?
Bir büyü, bir iksir, bir sihir gibi
İçtiğim zehire panzehir gibi
Sakin duru duru bir nehir gibi
Sevgi deryasına dalsan olmaz mı?
Sen bana gülmezsen gülmüyorum ki
Göz yaşlarım pınar silmiyorum ki
Belki seviyorsun, bilmiyorum ki
Dönüp de yüzüme gülsen olmaz mı?
Mikdatî der sevgi karşılık görsün
Seven iki gönül murada ersin
Karşılıklı olsun ebedi sürsün
Sevginin gücünü bilsen olmaz mı?
Mikdat Bal
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Olmuş mu olmamış mı
Olmuş mu olmamış mı, bir hayal gibi geçti
Bir rüyaydı seninle geçen tatlı günlerim
Her anı hafızamda gönlümde bir yer seçti
İçimden yana yana gah ağlar gah inlerim
Seninle duyuyordum, seninle göryordum
Seninle duruyordum, seninle yürüyordum
Hayaller ötesine seninle varıyordum
Seninle sonsuz idi cihetlerim yönlerim
Sende sevgi yağardı, umutsuzluk kaçardı
Seninle gün doğardı, seninle gül açardı
Gönül kafesin geniş, sende bülbül uçardı
Hatırladığım her an yüreğimi dinlerim
Sen kalbimde bir aydın, doğardın yücelerde
Sen her soruma cevap, bütün bilmecelerde
İçimin ışığıydın zifiri gecelerde
şimdi bile seni ben, duysun diye ünlerim
Şimdi beni üzüyor yüreğimin tasası
Bir günün benim için hayatın hülasası
Budur işin gerçeği budur işin esası
Hala ben bu hayatı senin ile anlarım
Mikdat Bal
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Olmuyor bu bize yazık oluyor
Akrabalar bile yabancılaştı
Olmuyor bu bize yazık oluyor
Bu hastalık bize nerden bulaştı
Olmuyor bu bize yazık oluyor
Kardeş kardeşinin halinden bilmez
Bayram haricinde gidip de gelmez
Sokakta rastlasa yüzüne gülmez
Olmuyor bu bize yazık oluyor
Aynı aparmanda aynı sokakta
Yanyana oturur,değil uzakta
Tanımaz komşuyu görse ayakta
Olmuyor bu bize yazık oluyor
Hoş duygular ölmüş bencillik doğmuş
Güzel neler varsa hepsini boğmuş
Güçlü güç gösterip zayıfı döğmüş
Olmuyor bu bize yazık oluyor
Sadece gösteriş, yapılan işler
Sahte merhabalar sahte gülüşler
Minnetle oluyor gidiş gelişler
Olmuyor bu bize yazık oluyor
Bal der tanıyanlar selam veriyor
Eğer tanımazsa yüz çeviriyor
Bir çoğu da bunu normal görüyor
Olmuyor bu bize yazık oluyor
Mikdat Bal
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Olmuyor işte!
Sensiz yaşamaya çalışıyorum
Durup sorma artık olmuyor işte!
Zehirin tadına alışıyorum
Sorup durma artık olmuyor işte!
Üzüm olgunlaşır bakıp üzüme
Manalar arama her bir sözüme
Acı sitemleri her dem yüzüme
Vurup durma artık olmuyor işte!
Hasret çekenleri Allah kayıra
Kim derdi ki bizi gurbet ayıra.
Kâbus te’vil olmaz onu hayıra
Yorup durma artık olmuyor işte!
Deli gönlüm benzer tutsak bir kuşa
Bitti mevsimlerim dayandım kışa
Düzde tekliyorum sakın yokuşa
Sürüp durma artık olmuyor işte!
Dayanamam artık yandırma beni
Deli divaneye döndürme beni
Teselli ederek kandırma beni
Kurup durma artık olmuyor işte!
Mikdat Bal
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Olsun gitsin
Yaşamaksa eğer nefes alışım
İşte yakıyorum kül olsun gitsin
Hareketse eğer gidiş gelişim
işte çıkıyorum yol olsun gitsin
Büyüsem de onun bunun gözünde
Bir şey olamadım dünya yüzünde
Biraz uyuduysam yarin dizinde
İşte akıyorum göl olsun gitsin
Madem yalan varı yoğu alemin
Ne gereği vardır bunca elemin
Bir türlü dolaşık açmaz çilemin
İşte bakıyorum hal olsun gitsin
Peşimden gelmez ya dünyanın malı
Felek kırıverdi bastığım dalı
Miktatî bulmadı bir parmak balı
İşte okuyorum Bal olsun gitsin
……. kurutun kökünü çal olsun gitsin
Mikdat Bal
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On iki Eylül Basuru
Gençle karşılaşmış ihtiyar dede
Selam verdi, gençte “çav” dedi geçti
İhtiyar kapıldı büyük hiddete
Kendini zaptetti, 'sav' dedi geçti
İhtiyar çekilmiş az uzaklaştı
Bu arada bir it gence yaklaştı
Orada ikisi durup koklaştı
İt gence sert bakıp 'hav' dedi geçti
Selam alamıyor selamı veren
Korkuyla dolaşır çarşıya giren
Bakın ne demişler onları gören
Ne kadar benzerler 'yav' dedi geçti
Kültür unutuldu dertler yığıldı
Ne oldu bu gence böyle değildi
Turistin yanında gitti eğildi
Bu ne hal sorana 'tav' dedi geçti
Kıskaç yönetimin altında yiten
On iki eylülde umuttur biten
Ahlaktır kültürdür kaybolup giden
Aba ecdadına 'söv' dedi geçti
Mikdat der içerden yıkıldı kale
Yaşanacak devir değil bu hele
Bazı gençlerimiz düştü ne hale
Bir zayıf görünce 'av' dedi geçti
Mikdat Bal
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On sekiz Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Yüz yıl geçtiği halde aklımızdan çıkmadı
Fedakar şehitleri minnetle anıyoruz!
İtilaf devletleri denemekten bıkmadı
Düşman aynı düşmandır buna inanıyoruz!
Uyanık olmalıyız bunların birdir cinsi
Hala saldırıyorlar acımasız ve sinsi
Belki tüfekle, tankla görmeyiz Jon’nu, Hans’ı
Bu değişik taktiği barış mı sanıyoruz? !
Dost görünüp bizleri aldatmak istiyorlar
Gaflete düşürüp de alt etmek istiyorlar
Dedelerinden büyük halt etmek istiyorlar!
Asla sanmasınlar ki, onlara kanıyoruz!
Nasıl yemişse onlar dedemin sillesini
Yüz yıldır hissediyor kahrını çilesini
Her seferde püskürttük düşmanın hilesini
Ne mutlu bize artık onları tanıyoruz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ona layık bir ümmet olmalıyız
Sever isek eğer biz Muhammedi
İhya edip, yaşayalım sünneti
Arzu edrsek girmeye, cenneti
Ona layık bir ümmet olmalıyız
Allah’ı sevenler onu seviyor
Buğz edeni rahmetinden kovuyor
Yerde gökte herşey onu övüyor
Ona layık bir ümmet olmalıyız
Olmasaydı alemler halk olmazdı
Olmasaydı Hakkı kullar bilmezdi
Zulmete kalırdı nuru bulmazdı
Ona layık bir ümmet olmalıyız
Yüce Allah adına ram eyledi
Onu sevin, ona uyun söyledi
Kimi uydu, kim isyan eyledi
Ona layık bir ümmet olmalıyız
Abdullahtır O, Allah’ın kuludur
Ona Kulluk her makamdan uludur
Sevgi demek “minhacıdır” yoludur
Ona layık bir ümmet olmalıyız
Mikdat der ki öz nefsimden ileri
Seviyorum, sevelim peygamberi
Sevenlere çoktur şefaatleri
Ona layık bir ümmet olmalıyız
<embed src='http://www.acizane.com/eserler/Sami Yusuf - Al-Muallim/The Cave of
Hira.wma'>
Mikdat Bal
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Ona yanarım
Ayrık otu gibi her yanı sardı
Kökü kazılmadı ona yanarım
Tahammülümüz son radde’ye vardı
Başı ezilmedi ona yanarım
Sabır çoktan taşmış test olmaz ama
Gavur, eski düşman dost olmaz ama
Biliriz domuzdan post olmaz ama
Gönü yüzülmedi ona yanarım
Üzüntü herkesi mahzun ediyor
Biteceği yerde, yerden bitiyor
Bu sorun yılardır sürüp gidiyor
Hala çözülmedi ona yanarım
Asayiş firarda kepenk çekildi
Bayrak asılmaz ya, gönder söküldü
Sokaklara leşler, çöpler döküldü
Serbest gezilmedi ona yanarım
Beraber yürümek olmuyor lafta
Satılmş caniler başka bir safta
Sorumlu sanılan en büyük gafta
Bunlar sezilmedi ona yanarım
Kimi hakimane tavır takınır
Bu kadar hissizlik elbet dokunur
Şimdi hangi yüzle şiir okunur
Destan yazılmadı ona yanarım
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ondan beri ne oldu?
Dört yıl önce biri çıkmış sandıktan
Gaz vermişti, ondan beri ne oldu?
Bahsetmişti, buğday, çay ve fındıktan
Söz vermişti ondan beri ne oldu?
Fındıkları ambarlara doldurttu
Çiftçileri zenginlere yoldurttu
Geçen sefer sağ gösterdi sol vurdu
Az vermişti ondan beri ne oldu?
Dıştan Külhanbeyi içten ham efe
Gösterişle varmak ister hedefe
Şımartıkça şımarmıştı İMF
Yüz vermişti ondan beri ne oldu?
Bu milleti sürükleyip düşlere
Düşünmüşler et değecek dişlere.
Acil eylem deyip bütün işlere
Hız vermişti ondan beri ne oldu
İşlerini anlamadı şeytan da
Kurtarıcı diye çıkıp meydanda
Yakışıklı bıyıkları kaytan da
Poz vermişti ondan beri ne oldu?
Biz bir adım ileriden gideriz
AB için gerekeni ederiz
Böyle diyen biri için ne deriz?
Koz vermişti ondan beri ne oldu
Avrupayı dolamıştı diline
Boş bir hayal, bu da benden biline
Kömür değil fakirlerin eline
Köz vermişti ondan beri ne oldu
Mikdatî der bu yıl gittim Termeye
Memleketi inceleyip görmeye
Yaralara merhem diye sürmeye
Tuz vermişti ondan beri ne oldu
Mikdat Bal
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Ondan Haber ver İbrahim Coşar'ın 'Bir garip şairim' şiirine atfen
Yazarsın yazarsın yazarsın ama
Haksızlık anında azarsın ama
Zalime gaddara kızarsın ama
Okuyan var mıdır ondan haber ver
Kırk yılı aşkındır yazar çizerim
Kızdığın her şeye ben de kızarım
Kah kafamı kah da halkı bozarım
Bu işler kar mıdır ondan haber ver
Koltuğuma alıp bazen kellemi
Aklımdan çok geçer kırsam kalemi
Şairler çekiyor bunca elemi
Hep ahu zar mıdır ondan haber ver
Şairler duygusal zulme darılır
Gönlü çok naziktir kolay kırılır
Bülbül yârim diye güle sarılır
Aranan yâr mıdır ondan haber ver
Mikdatî der bizi yerenler çoktur
İstediğin kadar şiirler döktür
Neler yazıyoruz ders alan yoktur
Kafalar dar mıdır ondan haber ver
Mikdat Bal
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Onlar Bir'imizden
Onlar birimizden ödü kopardı
Ne muhteşem millet idik eskiden!
Onlar yüzümüze gülerler şimdi
Nedir bizi yıkan, nedir eskiten!
Mikdat Bal
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Onu nasıl bozarım
Hem dinsizdir hem densiz, saldırıyor ha bire
Ne diyebilirim ki bir himar-i kebir’e
Dinim ruhsat vermiyor ne baskı ne cebire
Çok ileri giderse, sabrım taşar kızarım
Onun gibi densizi her alanda bozarım
Cumhuriyet laiklik ondan mı soruluyor
Var mıdır, yok mu bunlar, yeni mi kuruluyor
Varsa onları yıkmak basit mi görülüyor
Savunan keleğe bak, ben buna ne yazarım
Laftan sözden anlamaz, söylemekten bizarım
Bu millet iyi bilir tarihini şanını
Vatan bayrak din kültür feda etti canını
Boşuna mı döktüler mehmetçikler kanını
Özgürlük var amenna, özgür gezer tozarım
Ona kem bakan varsa, yuvasını bozarım
Mikdatî gel dinleme sana taş atanları
Severim hoşgörüyü, yayıp yaşatanları
Tek yürek birbirini sevip kuşatanları
Gönlüme yerleştirdim, budur sevgi pazarım
Birliğin reçetesi onu nasıl bozarım
Mikdat Bal
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Onursuz Amerika
Dünyayı boğdun kana
Kıyarsın masum cana
Tek bir sözüm var sana
Onursuz Amerika
“Hem korkak hem kalleşsin
Şerefsiz Şerefsiz Şerefsiz
Amerika
Bir pisliksin, bir leşsin
Onursuz Onursuz Onursuz
Amerika”
Sağır dilsiz ve körsün
Dünya halini görsün
Hesabını kim sorsun
Onursuz Amerika
Bozguncusun fesatsın
Ha puşt ha da Esatsın
Rusya sana pas atsın
Onursuz Amerika
Her pisliğin başısın
Anaların yaşısın
Dünyanın kalleşisin
Onursuz Amerika
İngiltere Rusya Çin
Fransa ses etmez niçin
Sustun Suriye için
Onursuz Amerika
Müslümanlar yanıyor
BM yalnız kınıyor
Bu zulme sırt dönüyor
Onursuz Amerika
Der Mikdati YUH size
Yetmez, yetmez TÜH size
Vicdan yok ki vah size
Onursuz Amerika
Mikdat Bal
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Ortaya atıldı düş olsun diye İbrahim Çoşar'ın 'Dönüşü olmayan yol' şiirine
atfen
Yerimizde saydık geriye döndük
Bir yere gitmiyor, gitmiyoruz biz
Eski heyecanı tarihe gömdük
Artık feryat figan etmiyoruz biz
Ortaya atıldı düş olsun diye
Üstüne gidildi iş olsun diye
Iktidarın ömrü beş olsun diye
Artık bundan böyle tutmuyoruz biz
Bir kuruş kar gelmez bize batıdan
Bir haber yok gizli saklı kutudan
Gitmezsek biz, onlar girer catıdan
O kadar da yanıp tütmüyoruz biz
Gerçek önümüzde, hayal dışarda
Ne yapmamız gerek çok işsiz var da
Halkımız üşüyor soğukta karda
Evimizde rahat yatmıyoruz biz
Armudu elmaya katarak saydık
Bol keseden nutuk atarak kaydık
Yalan haberleri yutarak yaydık
Yeter artık yeter, yutmuyoruz biz
Uyum denen şu ki kültür yozlaşsın
Bayan erkekleşsin, baylar kızlaşsın
Firengi ne varsa bize bulaşsın
Buna izin yoktur katmıyoruz biz
Ezeli düşmandan bize dost olmaz
Yıkansa da domuz könü post olmaz
Yerlerde sürünen ayak üst olmaz
Öyle yanlış adım atmıyoruz biz
Mikdat der korkum yok vatan bizimdir
Bağrında kefensiz yatan bizimdir
AB’yi öven de çatan bizimdir
Lakayt kalıp vatan satmıyoruz biz
Mikdat Bal
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Orucunuz Kabul Olsun
Meyva sebze kasa kasa
Yemeklerle dolu masa
Sabaha dek tıka basa
Yiyerek oruç tutanlar
Fakirleri unutanlar
Orucununuz kabul olsun!
Bütün tezatlar iç içe
Devamlı oyun eğlence
Uyumadan bütün gece
Herkes kalkarken yatanlar
Yatakta oruç tutanlar
Orucunuz kabul olsun!
Ne kolay din nerden buldun?
Bir senede bir ay kıldın
Bayram sabahı yok oldun
İbadet i unutanlar
Sadece bir ay tutanlar
Orucunuz kabul olsun!
Mikdat der, din süreklidir
Böyle yazmak gereklidir
Tövbe eden yüreklidir
Ey canıma can katanlar
Artık doğru yol tutanlar
Orucunuz kabul olsun!
Mikdat Bal
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Oruç tuttum deme sakın!
Her adımın sana zarar
Izin oruç tutmadıkça
Ağlayışın neye yarar
Gözün oruç tutmadıkça
Oruç tuttum deme sakın!
Sen sen ol da yeme sakın!
Sabaha dek kılsan bile
Saçlarını yolsan bile
Elin açık olsan bile
Pazun oruç tutmadıkça
Oruç tuttum deme sakın!
Sen sen ol da yeme sakın!
Aç kalmışsın cismin güzel
Müslümansın ismin güzel
Nur saçıyor resmin güzel
Pozun oruç tutmadıkça
Oruç tuttum deme sakın!
Sen sen ol da yeme sakın!
Ne ararsan var aşında
Toplanıp sofra başında
Çoluk çocuk hem eşinde
Nazın oruç tutmadıkça
Oruç tuttum deme sakın!
Sen sen ol da yeme sakın!
Açlıktan da ağzın koksa
Susuzluklar seni yaksa
Her hücrenden ateş çıksa
Özün oruç tutmadıkça
Oruç tuttum deme sakın!
Sen sen ol da yeme sakın!
Mikdatî der hiç almışsın
Ya on verip üç almışsın
Bir ay boyu aç kalmışsın
Sözün oruç tutmadıkça
Oruç tuttum deme sakın!
Sen sen ol da yeme sakın!
Mikdat Bal
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Otobüsü yakanı affedemem bilene
Yıkıcı bölücüler yeniden ayaklandı
İçimize bu bela nereden odaklandı
Bunlar hiç durmadılar bu milletten saklandı
Otobüsü yakanı affedemem bilene
Misliyle cevabım var bu kahpenin dölüne
Nedir bu huzursuzluk, nedir bu baş kaldırmak?
Nedir bu katliamler, nedir bu tür saldırmak?
Nedir sizin gayeniniz, vatanı mı böldürmek?
Karşımıza çıkanı afffedemem biline
Askerim cevap verir bu kahpenin dölüne
Ateşle oynamayın bir gün sizi de sarar
Olan millete olur bu verdiğiniz zarar
Askerler ava çıktı dağlarda ayı arar
İnlerinden çıkanı affedemem biline
Gerken cevap hazır bu kahpenin dölüne
Bu birliği bozamaz üç dört tane bölücü
Bu dünya var oldukça kalıcıdır kalıcı
Ayaklananlar bulur ensesinde kılıçı
Ülkeme yan bakanı affedemem biline
Dünyayı dar ederim bu kahpenin dölüne
Mikdatî’yim ülkemi ölürüm de böldürtmem
Göğsümü siper eder hainlere saldırtmam
Canım bu yolda feda bebeleri öldürtmem
Bizi derde sokanı affedemem biline
Dünyada huzur yoktur bu kahpenin dölüne
Mikdat Bal
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Otuz ağustos Zafer Bayramı
Sevir antlaşmasıyla düşmanlar bir olarak
Yaşama hakkımızı elimizden alarak
Türk buna boyun eğer hayaline dalarak
Yurdumuz bir kalemde düşmanlara verildi
Yüzyıllarca, özgürce bağımsız yaşıyorduk
Türk’ün şan şerefini beraber taşıyorduk
Gaye bir, davamız bir Tek yöne koşuyorduk
Biz varken bu alemde yurdumuza girildi
Kabul edilemezdi Savaşmaya başladık
İlk olarak çete ve hainleri haşladık
Akabinde batıda Yunanları taşladık
Karşımıza duranlar bir bir yere serildi
Tokatı yiyen Yunan Saldırıya geçince
Atatürk emir verdi meşhur andı içince
“Ya ölüm ya istiklâl” parolasın seçince
Her şehadetten önce bir kahraman dirildi
Ülkenin her tarafı savaş alanı idi
Bu taktik Atatürk’ün deha planı idi
Taktiklerin içinde doğru olanı idi
Bu yöntemle düşmanın bel kemiği kırıldı
Bu vatan karış karış ıslandı Türk kanıyla
Fedakâr mehmetçikler Hakka koştu canıyla
Kurtardı bu vatanı, şerefiyle şanıyla
Allah’ın izni ile mutlu sona varıldı
Dokuz yüz yirmi iki ağustosun sonları
İşte bu vakitlerdir Türk’ün şanlı anları
Otuz ağustos günü yıkmıştık düşmanları
Ebedi zafer bizim, saadede erildi
Mikdat Bal
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Oy anam
Bırakıp da gidesim var, buradan
Dağlar bana yol vermiyor, oy anam
Elem çektim gönlümde ki yara’dan
Bura bana elvermiyor, oy anam
Uçan kuşa gıpta ile bakarım
Gözüm olur gökyüzüne çıkarım
Hasret ile yüreğimi yakarım
Közler sönüp kül vermiyor oy anam
Közler küçük kıvılcımdan beslenir
Hasret çeker deli gönlüm uslanır
Hayalimde sevdiklerim seslenir
El uzatıp gül vermiyor oy anam
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

OYunu bil!
AKsatmasın, ALçalmasın
OYunu bil uyanık ol!
Ona buna yal kalmasın
Koyunu bil uyanık ol!
Yalvaracak yakaracak
Ekleyecek, ya karacak
Ya bozacak, ya kıracak
OYunu bil uyanık ol!
Kısrak vardı nalı gitti
Arı vardı balı gitti
Güvercinin dalı gitti
OYunu bil uyanık ol!
Hayret etme baka baka
Bak güvercin konmuş oka
Nasıl arı konar b...
OYunu bil uyanık ol!
Keşke derim OKUyorsan
Çağlayarak AKIyorsan
Sözlerime bakıyorsan
OYunu bil uyanık ol!
Mikdat Bal
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Ozan Ali Ekber Çiçek'in anısına
Aramızdan çekti gitti
Ozan Ali Ekber Çiçek
Hepimizi yaktı gitti
Ozan Ali Ekber Çiçek
Sazlarda o tellerde o
Sözlerde o dillerde o
Gözlerde o güllerde o
Ozan Ali Ekber Çiçek
Herkes ölür dünya yalan
Hoş sedası baki kalan
Hakka koşup matem salan
Ozan Ali Ekber Çiçek
Sen söyleyip çalacaksın
Hep bizimle olacaksın
Gönüllerde kalacaksın
Ozan Ali Ekber Çiçek
Mikdatî der güle güle
Hak yargılar rahmet ile
Eserlerin dilden dile
Ozan Ali Ekber Çiçek
Mikdat Bal
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Ozan Güner Kaymak (Akrostiş)
Okkalı, ağırbaş, kendini bilir
Zarif bir insandır ozan güneri
Ayrılmış ilinden gurbette kalır
Ne güzel bir candır ozan güneri
Gül dalında bülbül gibi şakıyor
Ünlü şairlerden şiir okuyor
Neyle okuyunca yürek yakıyor
Eşsiz bir ummandır ozan güneri
Radyosu açıktır gündüz ve gece
Kandil gibi yanar parlayan ece
Ağzından dökülen, nesir ve hece
Yüreği yamandır ozan güneri
Mikdatî, bu gurbet boynunu büker
Ahbaplar içinde Güneri şeker
Kardeşlik uğruna zahmetler çeker
....Edeptir irfandır ozan güneri
Mikdat Bal
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Ozan Mıkdatı ve Ozan Sentezı. MSN dertleşmesi (Gurbet)
Gel gidelim yurdumuza
Bura bize göre değil
Bakmayalım ardımıza
Bura bize göre değil..........Ozan Mikdati
Ne aradık da ne bulduk
Hazan gördük de döküldük
Hurda şeklinde söküldük
Bura bize göre değil.....Ozan Sentezi
Eller bize kem bakıyor
Hem öldürüp hem yakıyor
Elem keder gam ekiyor
Bura bize göre değil............... Ozan Mikdati
Hangisini desem sayıp
Dertleri ortaya yayıp
Çoluk çocuğumuz kayıp
Bura bize göre değil..............Ozan Sentezi
Ne çalıştı ne okudu
İlim değil boş o kutu
Kim kaldırır bu sükutu
Bura bize göre değil............... Ozan Mikdati
Estikçe bir gizi çıkar
Melhem dersin sızı çıkar
Her kapidan nazi çıkar
Bura bize göre degil..........Ozan Sentezi
Der Mikdati işte böyle
Şimdi köle oynar beyle
Uzak kaldım bizim köyle
Bura bize göre değil............... Ozan Mikdati
Sentezi der niye geldim
Kendimle belaya kaldım
Girtlağıma kadar doldum
Bura bize göre değil..................Ozan Sentezi
Dost Kalemlerden dökülen inciler
VALLAHİ KANDIRMAM SİZİ
MAHKEMEYE VERME BİZİ
KANSER VEREM DİZİ DİZİ
BURA BİZE GÖRE DEĞİLL
ÖMRÜM GEÇER DOKUZ HAPLA
İSTER AĞLA İSTER ZIPLA
AKLINI BAŞINA TOPLA
BURA BİZE GÖRE DEĞİLL......gökan öztürk
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Teker çıkmış girmez ize,
Laf dolanır aynı söze
De altını çize çize
Bura bize göre değil.
Ne erkeği kızı uslu
Ömür boyu hava puslu
Toprağı kum yok humuslu
Bura bize göre değil.
Nee dediyse mana hayır
Tam Türkçe'si yokuş bayır
Yan ja için cayır cayır
Bura bize göre değil.
Yapmacıktır 'dank u wel'ı '
Dinle aynı boş kavalı
Çomak olmaz zeytin dalı
Bura bize göre değil.
Değil ama nerde çare
Derman bile pare pare
Bırak Mansur söz avare
Yara bize göre değil.........Mansur İlhan Yakar (Holland)
Çok mu mutluyuz biz burda
Anne bacı kardeş orda
Ölmeden dönelim yurda
Bura bize göre değil
Saygı sevgi yok burada
Çok garip kalmış arada
Kimse eremez murada
Bura bize göre degil
Maddeyle mutlu olunmaz
Bunlarda mana bulunmaz
Sırıtmakla dost olunmaz
Bura bize göre degil
Güner sevmedi burayı
Kanatma dostum yarayı
Çok özledim ben sılayı
Bura bize göre degil.......... Ozan Güner (Holland)
Çok Güzel bir çalışma tebrik ederim Mikdat hocam devamını dilerim MSN
atışmalarınızda çok güzel
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Gel gurbete gör çileyi
Enva-i çeşit hileyi
Acımaz vurur silleyi
Bura bize göre değil.........Hüseyin Gedik
HOROZLA UYANMAK VARKEN
GÖNÜL YURDUNU ARARKEN
BUGÜN DER YARIN ERKEN
BURA BİZE GÖRE DEĞİL.............. Dost Şeref
Saysam olmaz döksem almaz
Benim derdim bilen olmaz
Bilen nasıl saçın yolmaz
Bura bize göre değil……………..Şükran günay
Kimi yıktı kaşımızı
Kimi eğdi başımızı
Acı etti aşımızı
Bura bize göre değil……..Ahmet sefer Koçer
Ozan Mikdat ve Sentezi
Gönülden kutlarım sizi
Burdada aynı dert sızı
Ora bize göre değil.........Tuncay Akdeniz
can yakıyor hasretimiz
acılarla gurbet biziz
ağlatıyor özlemimiz
bura bize göre değil...........şenol mersin
Sazım çaldım gamli dindi
Yaralarım coktu şimdi
Sorma canım yüz mü,bin mi
Bura bize göre değil..............Gulnare Leman
Albayrağı göremeyiz
Yüzümüzü süremeyiz
Hedeflere eremeyiz
Bura bize gör değil.....Fatma Biber
dönelim yağmur gözlüm gurbetten
söndürsen artık gurbet ateşini
sıladaki bacım kardeşimi
özledim oradaki pişen aşımı
tarhana çorbası bulgur aşımı
yanındaki acı biber turşumu
Dönelim ayaz gözlüm bizim illere
ne bilsin eller bu güzel yemeği
havası farklı suyu çok farklı
pişiren ocağın ateşi farklı
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Gidelim ceylanım bizim illere........gurbet meleği
.
Mikdat Bal
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Ozan Mikdatı Aşık Çağlari MSN 3. dertleşmesi Bilmece (Bilmece)
Bir ahvalim seremedim
Dost sırrına eremedim
Baktım,baktım göremedim
Bunun sırrı nedir üsdad? ....Aşık Çağlari
******
Gönül bilir dil acizdir
Ruh hür iken can azizdir
Aranacak kutsal izdir
Bunun sırrı budur dostum.....Ozan Miktadi
******
Münkirle kamil uğraşmaz
Ahvalim yare ulaşmaz
Cahala sürsen bulaşmaz
Bunun sırrı nedir üsdad? ......Aşık Çağlari
******
Kamil nehyeder münkirden
Ama uzak durur kirden
Yoksa kırılırlar birden
Bunun sırrı budur dostum.......Ozan Miktadi
**********
Doğru yürü gönül yola
Karışma gel sağa,sola
Satılmaz parayla pula
Bunun sırrı nedir üsdad? ......Aşık Çağlari
******
Bilineni araştırma
Herbirşeyi karıştırma
cahallara veriştirme
Bunun sırrı budur dostum.....Ozan Miktadi
*********
Çağlari sorar nedendir
Aciz can kabuğu tendir
Aslı nereden gelmedir
Bunun sırrı nedir üsdad? ......Aşık Çağlari
******
Yaradandan gelir insan
Sudan hayat bulur insan
Miktadi der ölür insan
Bunun sırrı budur dostum.......Ozan Miktadi
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Osman ŞAHİN
Abdestsiz ve sünnetsiz hocalar türemiştir
Şüphe ve fitnesini memlekete saçıyor
Bu virüs bu mikroplar nerede üremiştir!
O kadar bulaşıcı insanlara geçiyor………….Ozan Mikdati
Bu reziller yüzünden zelil oldu bu ümmet
Ehl-i salip bu yüzden islam kanı içiyor
Anlaşılır mı Kur'an olmayınca Muhammed
İslam dünyası yasta sahte şeyhler uçuyor...Osman ŞAHİN
Şaşarım şu ümmetin hal-ü pür melaline
Şu softaya bak sana haram der helaline
Bulanık su taşırlar çeşme-i zülaline
Geleneksel islam der sünnete harp açıyor………….Ozan Mikdat
Bir yanda modern hoca öbür yanda hurafe
Hadisi inkar eder bak şu yobaz herife
Aklı izanı yetmez ayetteki tek harfe
Bu yarım hocalardan iblis bile kaçıyor.....Osman ŞAHİN
Usul erkan bilmezler işkembeden atarlar
Elma ile armudu bir birine katarlar
Şu alçak dünya için dinlerini satarlar
Bunların yüzde yüzü hep imansız göçüyor………….Ozan Mikdati
Batı denen sömürgen peşine taktı bizi
İlimden mahrum kıldı cahil bıraktı bizi
Madde ve manamızla sömürdü yıktı bizi
Üstelik petrolsüzü pek de güzel seçiyor.......Osman ŞAHİN
Onlara kanmamalı dininden olur kanan
Söyledikleri sözü kafir olur inanan
Fırsat veren aynıdır ateşte odur yanan
Öte dünyada herkes ektiğini biçiyor…….Ozan Mikdati
Din tüccarı taife elini çekse dinden
Osman der ki yarınlar güzel olacak dünden
İlk ayet "oku" diyor tezi yoktur bu günden
Bilgi fukarasına yüreklerim acıyor........Osman ŞAHİN
Mikdati uyarımız inananlara olsun
Ehlisünnet yolumuz gönüller iman dolsun
İtikatı bozanlar belalarını bulsun
Allah hidayet versin yine gönlüm acıyor.......Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati - Osman Şahin Gurbet dertleşmesi
Ayrılalı kırk yıldır nedir bunun hikmeti
Gemileri yakmadım ama burdan dönemem
Hiç kimse bu dünyada çektiğimi çekmedi
Az göz yaşı dökmedim kül olup da sinemem...............Ozan Mikdatî
Benim ki de aynı dert sene de aynı sene
Irmak olup akmadım denizlere inemem
Ey gidi çocukluğum aklıma düştü gene...
Mazide ekmedim ki ati'de de denemem........Osman Şahin
Fakirlik ikimizin mecit mazisi ise
Başa gelen çekilir alın yazısı ise
Sadece gam kederim yürek sızısı ise
Böyle hasret çekmedim daha fazla yanamam...............Ozan Mikdatî
Sade fakirlik değil gurbet de ortak kader
Kör olsun fukaralık gurbetle kardeş eder
Nice babayiğitler yad elde oldu heder
Yumruk sıkmadım ama, "güzel" diye anamam..Osman ŞAHİN
Şimdi Türkiye'deyim hala neyi özlerim?
İçim yandığı için tekrar olur sözlerim
Ağladım gece gündüz sele döndü gözlerim
Nehir olup akmadım buz olup da donamam...............Ozan Mikdatî
Bir yerde de bir şanstır görmeniz Avrupayı
40 sene büyük rekor hak ettiniz kupayı
Koruyup kimliğini unutmadın "lubayı"
Yurt dışına çıkmadım seni asla kınamam...Osman Şahin
Gavurlara karıştık bir Türk iken aslımız
Dejenere edildi kayıp oldu neslimiz
Ne diyeyim kardeşim çok az kalmış uslumuz
Şimşek olup çakmadım yanlış ata binemem...............Ozan Mikdatî
Artık önemli değil globalleşmiştir dünya.
Ha Amsterdam, ha da Bonn ve yahut Bursa, Konya
Melezleşti kuşaklar ve görülmüştür hanya
Diyemem ki takmadım ama çözüm sunamam…....Osman ŞAHİN
Şaşırdı gurbetçiler belalara girince
Kimse kulak vermemiş bunu haber verince
Geldiler siyasiler yağlı rantı görünce
Yüzlerine bakmadım yalanlara kanamam...............Ozan Mikdatî
Ne yazardı şairler bu "gurbet" olmasaydı
Aç kalırdı ozanlar "sevda-yar" kalmasaydı
Osman da Ankara'dan sılaya gelmeseydi
Horoz gibi sekmedim, tavuk gibi tünemem……….Osman ŞAHİN
Yazardık şu dünyanın ahvalinden halinden
Bizar oldum yazmaktan bıktım gurbet elinden
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Der Mikdatî çekiyor insanoğlu dilinden
Söylemekten bıkmadım, ağır sözler anamam...............Ozan Mikdatî
Hastaydı Osman Şahin seni gördü canlandı
Moralim çok düzeldi gözüm gönlüm şenlendi
Çok zor idi bu ayak selametle sonlandı
Uyakları yıkmadım bir daha da sınamam……….Osman ŞAHİN
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati + Osaman Şahin MSN dertleşme’si
Gurbete saldı bizi ne gelir elimizden
Yöreme doyum olmaz kışları bir başkadır
Komları, yaylaları hiç düşmez dilimizden
Yükseklerde uçuşan kuşları bir başkadır………Ozan Mikdati
Gönlümde çap canlıdır yöremin eski hali
Yaz kış bitmek bilmeyen işleri bir başkadır
Yavan da olsa yerdik tadana anzer balı
Lezzeti damağımda aşları bir başkadır........Osman Şahin
Bunda olmaz seninle farklı bir görüşümüz
Gece gündüz hareket olmazdı duruşumuz
Çoğu zamanlar yoktu cepte beş kuruşumuz
O çileli günlerin düşleri bir başkadır..............Ozan Mikdati
Otantik yapı gitmiş dönülmüş betonlara
Marangozlar göç etmiş, rahmet olsun onlara
Uzanaydım pekeye, düşmeden bastonlara
Evlerin ahşapları, taşları bir başkadır.................Osman Şahin
Peynirimiz az diye, gazaptan buruturduk
İdare olsun diye yemeden çürütürdük
Armut elmayı kesip balkonda kuruturduk
Hoşaflık olsun diye, yaşları bir başkadır..............Ozan Mikdati.
Gurbet yolu gözlerdi gelinleri kızları
Gönül hicranla dolu bilinmezdi gizleri
Vuslat diye inlerdi kızarırdı yüzleri
Hasrette yananların eşleri bir başkadır.................Osman Şahin
Bazen tevaffuk eder bizim kader çizgimiz
Ağla ağladığınca değişmez ki yazgımız
Bunun için gariptir melodimiz ezgimiz
Bağrı yanık kulların döşleri bir başkadır..............Ozan Mikdati
Bayrak, Tarih, kıble bir öyle gördük atadan
Çanakkale ruhudur bu bilinci yaşatan
Yurdumun her köşesi herkese cennet vatan
Yurt’ta sulh cihanda sulh, dışları bir başkadır.........Osman Şahin
Der Mikdati barıştır milletimin töresi
Savaşta da mahirdir yoksa başka çaresi
Cennet vatanımızın ne güzel her yöresi
Dağların dibi duman başları bir başkadır...........Ozan Mikdati
Osman der bir semboldür Eğridere kurt dağı
Gitmezsem şenliklere alır bana merağı
Duydu kuku sesini Mikdati’nin çırağı
Baş'lar, Gurnalar Bal'lar Hoş'ları bir başkadır.............Osman Şahin
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Aşık Çağlari MSN 1. dertleşmesi
Hür ve eşit yaratmış bizi Yüce Yaradan,
Çekilsin şu engeller, bir bir kalksın aradan,
Evrensel hukuktan ve şu toplumsal yasadan,
Hüriyet ehliyetin almalı her bir insan..................Aşık Çağları
Hür yaşamak çok güzel, yaşarken haz etmeli
Özde sözde yaşayıp bilerek söz etmeli
Sonsuz hürriyet olmaz hak, hukuk gözetmeli
Adalete saygılı olmalı her bir insan.....................Ozan Mikdati
Yaşamak her canlının evrensel doğal hak’kı,
Ömür takvimindeki süreler farklı farklı,
Kural doğ, yaşa ve öl sihirli üçgen şartlı
Ölürken de bahtiyar ölmeli her bir insan.............Aşık Çağları
Hayat nefes almaksa hayvanlarda yaşıyor
İnsan denen şu varlık bir haysiyet taşıyor
Azıyor, sapıtıyor birbirine düşüyor
Adalet çizgisinde kalmalı her bir insan............Ozan Mikdat Bal
Eğitim var kutsaldır; yaşama hakkı kadar,
İlim, bilim tahsil et buyurur ya kitaplar,
Eğitimle aşılır uzun ve zor etaplar
Ferhat gibi dağları delmeli her bir insan.............Aşık Çağları
Okuma hakkı var mı dili zikirde olan
Onlardan tiksiniyor batak ve kirde olan
Birbirini çekemez ayrı fikirde olan
Hoşgörü cevheriyle dolmalı her bir insan…….Ozan Mikdati
Eşittir adem oğlu,bir ana bir babadan,
Farklı sesler yükselse’de özgür her kafadan,
Eşitce yararlansın demokrasi rafadan
Önyargıyı gönlünden silmeli her bir insan.............Aşık Çağları
Sürekli sömürüldü, kandırıldı insanlar
Zulüm, baskı, işkence sindirdi insanlar
Her türlü erdeminden döndürüldü insanlar
Gönlünde hürriyeti bulmalı her bir insan……..Ozan Mikdat
İnanç özgürlüğümü,o insana yaraşır,
Herkes inandığıyla gider Hak’ka ulaşır,
Yaradan yarattığı kulu elbetki tanır,
Merhamet deryasına dalmalı her bir isan.............Aşık Çağları
İnanca karışılmaz amel sorun oluyor
Dünyada bunun için murun kırın oluyor
Firavun var, Haman var, kimi Karun oluyor
Bu zalim despotları salmalı her bir insan.........Ozan Mikdati
Aşık Çağları der ki: insanoğlu rengarenk,
Her renkte var gizlenir gizemli binbir ahenk,
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Fikir ve düşünceye açılmazki savaş,cenk,
Özgürce fikri beyan etmeli her bir insan..........Aşık Çağları
Der Mikdati: insanlar anlıyor halimizden
Mümküm değil her zaman bal aksın dilimizden
Dertleştik yana yana bu gelir elimizden
Haddini hududunu bilmeli her bir insan.........Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Aşık Çağlari MSN 2. Dertleşmesi
Yer yerinden oynayacak
Hala nasıl korkmuyoruz
Yedi derya kaynayacak
Hala nasıl korkmuyoruz................Ozan Mikdati
O gün divan kurulacak
Hala nasıl korkmuyoruz
İnce hesap sorulacak
Hala nasıl korkmuyoruz...........Aşık Çağlari
Nedir bizi meşgul eden
Bu hayatı müşkül eden
Nedir bizi boş kul eden
Hala nasıl korkmuyoruz................Ozan Mikdati
Dünya denen tatlı rüya
Tamah denen sonsuz hülya
Rahmana kul'uz biz güya
hala nasıl korkmuyoruz...........Aşık Çağlari
İçimize dünya sığmış
İnsan yalnız günah yığmış
Uyanmadık gazap yağmış
Hala nasıl korkmuyoruz................Ozan Mikdati
Biter film düşer perde
İdrak eden kullar nerde
İnkar eden girer derde
hala nasıl korkmuyoruz...........Aşık Çağlari
Hak ararken ettik zulüm
Tepemizde varken ölüm
Her gün öldük bölüm bölüm
Hala nasıl korkmuyoruz................Ozan Mikdati
Kur’an iken tüzük bize
Uyanmadık yazık bize
Günahları ektik köze
hala nasıl korkmuyoruz...........Aşık Çağlari
Der Mikdati gider iken
Nefes nefes biter iken
Ölüm kesin kader iken
Hala nasıl korkmuyoruz................Ozan Mikdati
Der Çağlari iman ile
Haber geldi kur'an ile
Göçeceğiz güman ile
Hala nasıl korkmuyoruz...........Aşık Çağlari
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Aşık Çağlari Msn 4. dertleşmesi (Birlik)
Zalim bizden alır zulmün gücünü
Vermeyelim, gelin birlik olalım
Araştırıp onun bunun suçunu
Görmeyelim, gelin birlik olalım…….Ozan Mikdati
Birbirine vermeyelim zararı
Bu kavgadan kimin olur yararı?
Gün bu gündür hemen verip kararı
Durmayalım gelin birlik olalım………..Aşık Çağlari
O böyleymiş şu şöyleymiş deyip de
Birbirini hırpalayıp yeyip de
Ufak defek yanlışları sayıp da
Yermeyelim, gelin birlik olalım…….Ozan Mikdati
Huzur olmaz bir araya gelmeden!
Öfke nefret öç ve kini silmeden.
Başkasının davulunu bilmeden
Vurmayalım gelin birlik olalım………..Aşık Çağlari
Birlik çağı olmalıdır bu son çağ
Kavga ile, ihtilaftan kopar bağ
Düşmanların ekmeğine balla yağ
Sürmeyelim gelin birlik olalım............Ozan Mikdati
İncil, Zebur,Tevrat, Kur’an birlik der
Zikreylerler zihinlerde dirlik der
Kavga niza gürültüye şerlik der
Germeyelim gelin birlik olalım………..Aşık Çağlari
Kesemezken bahçenden bir çalıyı
Dış sermaye parsellemiş yalıyı
Despotların yolarına halıyı
Sermeyelim, gelin birlik olalım…….Ozan Mikdati
Yunus Emre gibi sevgi saçmadan
Hoşgörünün gereğinden kaçmadan
Goncaları yeşil yeşil açmadan
Dermeyelim gelin birlik olalım………..Aşık Çağlari
Der Mikdati işlemeli vefayı
Yaşamalı mutluluğu sefayı
Fitnelere uyup asla kafayı
Yormayalım gelin birlik olalım...........Ozan Mikdati
Mevlana der gel kim olursan ol gel
İnsan oğlu ancak Allah’adır kul
Çağlarim der gönüllere bul bir yol
Kırmayalım gelin birlik olalım………..Aşık Çağlari
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Aşık Çağlari MSN 5. Dertleşmesi (Yozlaşma)
Bir telaş bir gürültü bir hal oldu insanlar
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş
Sebebi bilinmiyor nefret doldu insanlar
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş....................Ozan Mikdati
Köklerimiz sağlamken hep budandı dalımız
Kahvelerde çıkmıyor artık meşhur falımız
Hiç bir kimse bilmiyor meçhul garip halımız
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş.......................Aşık Çağlari
Kırkından sonra azmış ne bulsa alıp içer
Dost diye zannedersin selam vermeden geçer
Kafasını kaldırır camız olmayı seçer
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş....................Ozan Mikdati
Sevgiyi saygıyı biz raflaramı kaldırdık
Nefsimizi tamah’ın deryasına daldırdık
Büyük küçük demeden çevremize saldırdık
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş.......................Aşık Çağlari
Aynı sokakta kalır ölsen haberi olmaz
Hastaneye düşersin yine de gelip bulmaz
Elini uzatırsın tenezzül edip almaz
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş....................Ozan Mikdati
Cihana hükmetmiş bir ecdadın torunları
Dağlar kadar olmuş ya yığınla sorunları
Duyarsız havalarda gezerler burunları
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş.......................Aşık Çağlari
Eski yarenliklere okadar hasret kaldık
Bağlar koptu büsbütün büyük gaflete daldık
Ne kadar iyi haslet varsa hepsini saldık
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş....................Ozan Mikdati
Gurbetmi bizi böyle yoz edip yaban eden
Kültürden koparıldık ecep ne idi neden
Asimile mi olduk hiç fark edip bilmeden
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş.......................Aşık Çağlari
Der Mikdati dertler çok artık taşınmaz oldu
Yürekler daralınca dünya yaşanmaz oldu
Bunun sonu ne olur kimse düşünmez oldu
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş....................Ozan Mikdati
Çağlarim derki: dostlar Yüce Allahın aşkına
Modaya uyduk da çağdaşlık dedik adına
Doyamadan o eski değerlerin tadına
Ahirzamana geldik olacağı bu imiş.......................Aşık Çağlari
Mikdat Bal
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Ozan Mikdatî Coşarî MSN 1. dertleşmesi
Şair dilşad olup yazar kalemi
Dert, keder, gam silinmiyor ne çare!
Hayat acı tatlı çoktur elemi
Sebepleri bilinmiyor ne çare! .................Ozan Mikdatî
Her tarafı sarmış ince bir keder
İstesek de gülünmüyor ne çare
Fırtınalar bizi etse de heder
Vakitsiz de ölünmüyor ne çare………… Coşarî
İnsanların tek derdi var nevale
Dünya âlem eriyorken zevale
Yaradan’a ediyoruz havale
Başka kapı çalınmıyor ne çare! .................Ozan Mikdatî
Zor şey inan bunca kahırı çekmek
Yalpalayıp dümdüz yollarda sekmek
Aslanların midesindedir ekmek
Kolay kolay alınmıyor ne çare……………… Coşari
Bize nasip olmuş vakit ayırmak
Gerçekleri gafillere duyurmak
Şairlerin vazifesi uyarmak
Öyle hissiz kalınmıyor ne çare! .................Ozan Mikdatî
Yazıp çizmek aymazlara az gelir
Çalışana kış görmeden yaz gelir
Tembele de her söylenen caz gelir
Doğrulara gelinmiyor ne çare………………Coşari
Sahtekarlar gözümüzü boyarlar
Bizi hala hasta adam sayarlar
Böyle yalan üreterek yayarlar
Derde deva bulunmuyor ne çare! .................Ozan Mikdatî
Bazen sevda sarar durur yüreği
Hasret ile aşk kavurur yüreği
Elveda der yar savurur yüreği
Boşa saç baş yolunmuyor ne çare…………… Coşari
Etrafımız şebekeyle dolmuştur
Ağı kuran kurbanını bulmuştur
Çalıp çırpmak bir hastalık olmuştur
Bir çırpıda salınmıyor ne çare! .................Ozan Mikdatî
Suçlu suçsuz hepsi de bir tutuldu
Haklı haksız herkes dama atıldı
Adaletse üç kuruşa satıldı
Çokta adil olunmuyor ne çare………….. Coşari
Der Mikdati iki şair atıştı
İçimizde neler neler yetişti
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Gönlümüzün hıncı biraz yatıştı
Ağlar iken gülünmüyor ne çare! .................Ozan Mikdatî
Coşari da der ki hayat bu usta
Anlatacak bir şey yok bu hususta
Hep mazluma batar oldu ki susta
Konu derin dalınmıyor ne çare………… Coşari
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Coşari MSN 2. Dertleşmesi
Selamla başlayıp sorup hatırı
Gönüller ısınsın bundan ötürü
Yazalım şurada bir kaç satırı
Ahval-i manzara olsun konumuz...........Ozan Mikdati
Selamın kabulüm Ozan Mikdati
Dostluk selamıyla olur sempati
El ele verirsek kurtulur ati
Umuduma umut olsun günümüz…….Coşari
İhtilaf olunca eksilmez bela
Ahlaksızlık bizi etmiş istila
Bana ne diyenler çıkıyor hala
Hayırlara tebdil olsun sonumuz...........Ozan Mikdati
Sevgiyle kurulmuş bütün kâinat
Kuş bile hak için çırpıyor kanat
Neden kırılmıyor bu kuru inat
İnsanlığa doğru olsun yönümüz…… .Coşari
Uyarmak istedik papazı bulduk
Ağzımızı açtık dert ile dolduk
Pirince giderken bulgurdan olduk
Bari bize yeter olsun unumuz.................Ozan Mikdati
Çok bilenler şimdi işin başında
Fakirin taş kaynar her gün aşında
Hep bir figan vardır gözün yaşında
Sabır ile Eyüp olsun yanımız…………..Coşari
Bir de düzelseydi yargımız bizim
O zaman olurdu farkımız bizim
Aksine kırılır çarkımız bizim
Tehlikeden uzak olsun önümüz..............Ozan Mikdati
Zalimlerle bir alanda değiliz
Hırsız ile aynı handa değiliz
Suskun isek unutkanda değiliz
Kötülere korku olsun kinimiz…………..Coşari
Der Mikdati dostum bizden aranan
Bizden uzak dursun zillet sarınan
Elin maşasıdır ele yaranan!
İyilere feda olsun canımız........................Ozan Mikdati
Bir gemi dağılmış bir cıvatadan
Çok millet yok olmuş birçok hatadan
Coşari bir miras aldık atadan
Her zaman yüksekte olsun şanımız… ….Coşari
Mikdat Bal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Mikdati Nermin Aydın 3. MSN (Dertleşmesi)
Geçerken rastladı yolum yoluna
Sordum adın nedir naz ettin bana
Taş mı yerleştirdin gülüm soluna
Tutulmaz, yutulmaz söz ettin bana..................Ozan Mikdatî
Gelip yollarımdan perişan geçme
Duyguların neyse bana çok saçma
Kalbim taş değildir aman dert açma
Aşık edasıyla poz ettin bana.......................Nermin Aydın
Virane gönlüme ateş düşürttün
Yolumda giderken beni şaşırttın
Kırılmış kalbimi neden aşırttın
Pare pare edip toz ettin bana..................Ozan Mikdatî
Seni gördüğümde sandım ki kaçık
Sözlerin saçmaydı olmuştum gıcık
Böyle bir teklife değildim açık
Kışın ortasını yaz ettin bana...................Nermin Aydın
Hayat ne güzeldir sığar mı kışa
Yazdan da ötesi baharı yaşa
Mecbur edip beni soğuk bir duşa
Ağustos ayını buz ettin bana..................Ozan Mikdatî
Bana olmayacak teklif getirdin
Umutlarım vardı ama bitirdin
Tepemi attırdın olmaz dedirdin
Aşılmaz yokuşu düz ettin bana................Nermin Aydın
Ben deva ararken kargılıyorsun
Tanımadan beni yargılıyorsun
Benden neden böyle ürkülüyorsun
Çektiğin elemi koz ettin bana..................Ozan Mikdatî
Ne olaydı beni bilmez olaydın
O kadar meraklı olmaz olaydın
İşi ciddiyete almaz olaydın
Mangalı üfleyip köz ettin bana................Nermin Aydın
Der Ozan Mikdati bak şu davaya
Akşamdan işçiler döner yuvaya
Maksadım sohbetti girme havaya
Sana takılmazdım göz ettin bana..................Ozan Mikdatî
Nerminim bilirim bilirim tabí
Tanımam mı sandın sahte hitabı
Sevda ikliminin ben de kitabı
Alındı yüreğim çız ettin bana................Nermin Aydın
Mikdat Bal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Mikdati Nermin Aydın MSN dertleşme 2.
Güller sana feda geldim yine de
Gel de bu kez beni geri çevirme
Öyle bir özlem ki yaşar sinede
Gel de bu kez beni geri çevirme.......Ozan Mikdati
Baharı görmeden eristim güze
Derdimi yazmaya dar gelir dize
Yalniz dünya kurdum olmaz biz bize
Olmaz dedim olmaz ağlatma beni........Nermin Aydın
Güzel mah cemalin benzer bir aya
Virane gönlümü çevir saraya
Bir gül kü nazarı merhem yarya
Gel de bu kez beni geri çevirme.......Ozan Mikdati
Mevsimin içinde bir gül olsam da
Bahar yazda hazan vurup solsam da
Kara kış boranda cemre kalsam da
Olmaz dedim olmaz ağlatma beni........Nermin Aydın
Uzattım elimi hadi alıver
Ondan sonra ister taşa çalıver
Gerçekten sevmişim bunu biliver
Gel de bu kez beni geri çevirme.......Ozan Mikdati
Diyar diyar gezdim aşım kalmadı
Çok aradım talih kuşum olmadı
Taşla yarılacak başım kalmadı
Olmaz dedim olmaz ağlatma beni........Nermin Aydın
Ben de senin gibi düştüm çöllere
Dertli dertli çaldım vurdum tellere
Ne olur gel beni salma ellere
Gel de bu kez beni geri çevirme.......Ozan Mikdati
Içimde sevdalar mazide kaldı
Bendeki sevgiyi seneler çaldı
Zamanda kalmadı ömür kısaldı
Olmaz dedim olmaz ağlatma beni........Nermin Aydın
Ben derim semadan sende havadan
Ne zevk alıyorsun hava çıvadan
Bir bade istedim doldur kovadan
Gel de bu kez beni geri çevirme.......Ozan Mikdati
Kimseden bir vefa göremiyorum
Ağlaya ağlaya göremiyorum
Bir daha aldanmak istemiyorum
Olmaz dedim olmaz ağlatma beni........Nermin Aydın
Der Mikdati senden asla vaz geçmem
Bilsem ki sevmezsin yolundan geçmem
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Vuslata ermeden dünyadan göçmem
Gel de bu kez beni geri çevirme.......Ozan Mikdati
İnsan oğlu şaşar Nermin de beşer
dümdüz ovalarda yolunu şaşar
Sevdana güvense dağları aşar
Olmaz dedim olmaz ağlatma beni........Nermin Aydın
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Osman Şahin MSN Sahur muhabbeti1.
Ramazan geceleri bereketle geçiyor
Yazalım bir manzume anlatalım sırayla
Kimi gündüz oruçlu kimi yiyip içiyor
Eski ramazanları arıyorum çırayla............Ozan Mikdati
Kabul olsun inşallah mü'minlerin orucu
Uzun yaz günlerinde olsa bile yorucu
Sevelim sevilelim olmayalım kırıcı
Cennetin kapıları açılmıyor parayla.....Osman Şahin
Nice hayırlar vardır uyanık olunmalı
Yani bunun türkçesi infakta bulunmalı
Tövbe kapısı açık acele çalınmalı
Ölüm aniden gelir asla değil kurayla..................Ozan Mikdati
Kur'anı azimüşan indi bize bu ayda
İlahi mesajları insani ortak payda
Etmeyecek pişmanlık inanmayana fayda
Hak belli batıl belli değil yazı turayla.......Osman Şah
Edep dinin emridir mü'minde ar olamlı
İbadet süreklidir her günün kar olmalı
İnsanları sevmeli herkese yar olmalı
Adam adam olmuyor cepte bir kaç lirayla..........Ozan Mikdati
Bu ayda anlaşılır fakir ve acın hali
Zenginsen tasadduk et Rabbin verdi o malı
Seni o kurtaracak kesme bindiğin dalı
Ebedi mekan ora yetinmeyin burayla...Osman Şahin
Bu ay şeytan zincire vurulduğu malümdur
Beynamazın camide görüldüğü malümdur
Ramazan sonrası da sorulduğu malümdur
Ameller ayan olur zerresince tarayla.............Ozan Mikdat Bal
Bin aya bedel olan bir leyle-i kadir var
Af dile aman dile bilesin ki zaman dar
Esirger ve bağışlar hem yardımcıdır hem yar
Elbet ibaret değil sorumluluk bir ay'la......Osman Şahin
Tarlada izi olan hasatta yüzü olur
Kur'ana inananlar kalbinde cüzü olur
Tövbeye yönelenler gonlünde sızı olur
Huzura varılmıyor yürekteki karayla.........Ozan Mikdati Bal
İnanan herkes için fırsat olmalı bu ay
Muhammedi muhabbet kalbe dolmalı bu ay
Garibi gurebayı gidip bulmalı bu ay
Gecekondu ve varoş bir olmalı sarayla....Osman Şahin
Ayıp müslümanlarda yurtta aç varsa hala
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Zenginler zekat vermez tamah ederler mala
İgra' ilk emir iken cahillik buyük bela
İrtibatlı olmalı elcebeli hirayla.............Ozan Mikdati
Eline sağlık hocam gurbete olsun selam
Hayır mübarek ayda eyledik bir kaç kelam
Kabul olsun oruçlar duam budur vesselam
Sık sık olmazsa bile yazışalım arayla.......Osman Şahin
Sana da selam olsun çıkardık bir şah eser
Kıskananlar çıkarsa dostluğumuza küser
Yürekte aşk var iken irtibatı kim keser
Mikdat gönül bağını asla kesmez orayla.............Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati Osman Şahin MSN Sahur muhabbeti2.
Yazalım hece hece dillensin dertlerimiz
Basiret gözü ile gerçeği gören gelsin
Topluca yozlaşmışız saşkındır fertlerimiz
Neden bu hale düştük sırrına eren gelsin......Ozan Mikdati
Beşeriyet yazık ki bozuluyor giderek
Maddeye köle oldu maneviyi iterek
Dünyayı gayr-ı meşru kazanıyor yatarak
Madde-mana dengesi" dersini veren gelsin...Osman Şahin
Haya ahlak kalmadı materyalist olmuşuz
Haset nefret kin öfke düşmanlıkla dolmuşuz
Zalimane tasallüt birbrinden bulmuşuz
Göster varsa bir tane hakiki yaren gelsin....Ozan Mikdati
Değerler dejenere sevgiler oldu yalan
Dürüstlük lafta kaldı, yaşam hep yalan dolan
Menfaat ve egodur yazık ki elde kalan
Bir sana bir de bana denklemi kuran gelsin....Osman Şahin
Senlik benlik olursa buna derler ticaret
Karşılık bekliyorsan amelini icar et
Kıyamet alameti tek aldığım işaret
Hak rızası gözetip yoluna giren gelsin...Ozan Mikdati
Temel sorun eğitim ona verilmemiş hız
Yunusa mevlanaya kulak vermemişiz biz
İlk ayet "oku" derken hiç mi duymamışız biz?
Her çağa ışık tutan hadis ve kur'an gelsin...........Osman Şahin
Uyu uyu yat uyu Alfabedeki hitap
'Okuma' diye başlar İlkokulda ilk kitap
Cahil kaldık bu yüzden bilinmez edep adap
Eğitim sistemine kafayı yoran gelsin.................Ozan Mikdati
Eller aya giderken dalga geçiyorduk biz
Öküzün boynuzunda dünya taşıyorduk biz
Onlar jetle giderken yaya koşuyordukbiz
İlim -teknik tahtına bir de alperen gelsin......Osman Şahin
Kur'an Mekke'de indi İstanbulda basıldı
Mısırda okunurken aniden bağ kesildi
Batı'lı uygularken bizim evde asıldı
Okuyup üflemişiz yüzüne süren gelsin..............Ozan Mikdati
Hülasa her şey yarım ve yanlış öğretildi
Emperyal bir ihanet bu gençliğe edildi
Frengi cereyanların kucağına itildi
Batılın defterini aşk ile düren gelsin........Osman Şahin
Der Mikdati yazmakla yanlışlarımız bitmez
Yarın devam edelim bir gece bize yetmez
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Şimdiki alim zatlar beş kuruş bile etmez
Şucu bucu olmuşlar ortada duran gelsin......Ozan Mikdati
Konu önemli idi sağol Mikdati Ozan
Çok da fena değildi çırağın Şahin Osman
Sayende okuyanlar olmayacaktır pişman
Kafiyeyi heceyi üst üste vuran gelsin...
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati -Ozan Sentezi dertleşmesi
embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/13/www_antoloji_com_836813_693.MP3'
Kim ne çalarsa çalsın,güçlü olan aklanır
Allah bir Muhammet Hakk, gerçek budur efendim
Adalet göreceli yanlız zayıf haklanır
Allah bir Muhammed Hakk, gerçek budur efendim.....Ozan Mikdatî
Düşünme,akıl etme sunulanla yetin hep
Senin neyine lazım defter,kalem mürekkep
Derede balık ağı tepede de bir merkep
Arkadaş işine bak gerçek budur efendim....Ozan Sentezi
Millet açlıktan bitap besleriz köpekleri
Değirmenler avare yok ettik dibekleri
Dağdan iner eşkıya öldürür bebekleri
Allah bir Muhammed Hakk, gerçek budur efendim.....Ozan Mikdatî
Oto yollar yaptırdık kolay varsın harama
Göz yaşı döken yoktur katmerleşmis drama
İnsanlığın vasfını kemalatta arama
Agzın aç dişine bak gerçek budur efendim....Ozan Sentezi
Çıkar bir kaç sahtekar zalimleri överler
Çünkü onlar yalaka kemikleri severler
Dalkavuklar böyledir havanda su döverler
Allah bir Muhammed Hakk, gerçek budur efendim.....Ozan Mikdatî
Onların şuyu varmış..amca,dayı yar,bacı
Tüketimin piriyiz borç yiğidin kırbacı
Kendimize demokrat ötekine darbeci
Gözünden döşüne bak,gerçek budur efendim....Ozan Sentezi
Bağırsan da faydasız baş köşeler tutuldu
Halk nasılsa cahildir her bir yalan yutuldu
Gizlendi tüm gerçekler şeffaflık mı güdüldü?
Allah bir Muhammed Hakk, gerçek budur efendim.....Ozan Mikdatî
Hakikate muhalif elimiz,ayağımız
Nefsimize emsalsiz jestimiz,kıyağımız
Gariplere değiyor,sopamız,dayağımız
Vıcdanın tuşuna bak,gerçek budur efendim....Ozan Sentezi
Ayılar yağma etti bal ile betekleri
Methetti yalakalar tutuştu etekleri
Millet alıştı artık darbeyi kötekleri
Allah bir Muhammed Hakk, gerçek budur efendim.....Ozan Mikdatî
Dumanı arşa çıkar,saklanamaz bu ayan
Hıncın hırs tetikleri bıraktı bizi yayan
Bakışlarda sırıtır,yılan,engerek,çiyan
Gardaşa,eşine bak,gerçek budur efendim..........Ozan Sentezi
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Ülkemiz bir cennettir zebaniler kol gezer
Böyle tezat olur mu güçlü zayıfı ezer
Aklı olan fıttırır, deli olanlar bezer
Allah bir Muhammed Hakk, gerçek budur efendim.....Ozan Mikdatî
İnsaniyet bel vermiş uçuyor memleketim
Baykuşluğun vaktidir göçüyor memleketim
Sinemde onmaz yara açıyor memleketim
Uç verdi başına bak,gerçek budur efendim....Ozan Sentezi
.
Der Mikadtî ey dostum üşütürsün düşünme
Etraf çukurla dolu dikkali gez eşinme
İstanbulda yaşarsan Bakırköye taşınma
Allah bir Muhammed Hakk, gerçek budur efendim.....Ozan Mikdatî
Sentezi´yim her şartta umudu yeşillerim
Bezginliğe kapı yok,yeisi koşullarım
Vatana bahar gelsin canımı haşıllarım
Cemreyiz kışına bak,gerçek budur efendim....Ozan Sentezi
Mikdat Bal
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Ozan Mikdatî Ozan Sentezî MSN atışması (Seçimler)
Bol keseden hesapsız atanlara bakmadan
Elini vıcdanına koy sandığa giderken.
Seviyesiz, pervasız çatanlara bakmadan
Uyan vatandaş uyan ay sandığa giderken
Elini vıcdanına koy sandığa giderken...............Ozan Mikdatî
Partiden daha önce milletine aitsin
Elini vıcdanına koy sandığa giderken..
Yıllanmış dertlerimiz su gibi akıp gitsin
Partizanlığı boşver cay sandığa giderken
Elini vicdanına koy sandığa giderken….............Ozan Sentezî
Yalanı atıp tutan sanmasın yine yırtar
Doksan yıllık tecrüben sana yeter de artar
İzanı olan vicdan terazisinde tartar
Yüreğinin sesini duy sandığa giderken
Elini vıcdanına koy sandığa giderken...............Ozan Mikdatî
Lafı,gafı eden kim biliyorsun elbette
Olanlara bir sebep buluyorsun elbette
Demesem de sen ibret alıyorsun elbette
Bu sahneyi zihninde yay sandığa giderken
Elini vicdanına koy sandığa giderken….............Ozan Sentezî
Milletim yansıtmalı sandığa görüşünü
Bütün dünya hayretle görsün dik duruşunu
Ancak millet yapmalı hesabın soruşunu
Cehrelerden maskeyi soy sandığa giderken
Elini vıcdanına koy sandığa giderken...............Ozan Mikdatî
Rozete bakanlardır en azılı bölücü
Devlet millet ferdine hiç der mi şucu bucu
Hizmet yeri kurumlar asl olan millet gücü
Ayrılma sağduyudan uy sandığa giderken
Elini vicdanına koy sandığa giderken….............Ozan Sentezî
Hem hakkın hem görevin mutlaka seçmelisin
İşin ehli önemli partiden geçmelisin
Herkesin layıkınca rolünü biçmelisin
Ucube tasvirleri oy sandığa giderken
Elini vıcdanına koy sandığa giderken...............Ozan Mikdatî
İdeolojik jargon inadın eseridir
Bu kafa bindiğimiz dalların keseridir
İçinde olduğumuz bu darın hasarıdır
Bu sıkan elbiseyı soy sandığa giderken
Elini vicdanına koy sandığa giderken….............Ozan Sentezî
Vatan ve millet aşkın istismar edilmesin
Irkçılık melanettir böyle şey güdülmesin
Koyun olup kavalın peşinden gidilmesin
Etrafı temaşa et doy sandığa giderken
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Elini vıcdanına koy sandığa giderken...............Ozan Mikdatî
Demokrası gelişsin kaldır ki vesayeti
İşporta malı değil insanın haysiyeti
Kaos pazarcıları tatsınlar hezimeti
Senin olsun en büyük pay sandığa giderken
Elini vicdanına koy sandığa giderken….............Ozan Sentezî
Der Mikdatî uymayın medyatik yalanlara
Kulak vermeyin halkı enayi bulanlara
İbretle nazar eyle dünya’da olanlara
Unutma tek silahın oy sandığa giderken
Elini vıcdanına koy sandığa giderken...............Ozan Mikdatî
İktidar kavgasının zemini alçakcadır
Tarihte araştır bak örnekleri çokcadır
Ozanın tespitleri vatan sever hakcadır
Sentezî’yi gerçek dost say sandiğa giderken
Elini vicdanına koy sandığa giderken….............Ozan Sentezî
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati ve Nermin Aydın’ın MSN 1. (dertleşmesi)
Söyle adın nedir dünya güzeli
Cemalin ne güzel huri misin sen
Diyarı gurbette gezdim gezeli
Benim aradığım peri misin sen………Ozan Mikdati
Çözülmezki adım bir bilmecedir
Söylersem anlarsın şiir hecedir
Bana huri dedin bu hal nicedir
Söyle ölü müsün diri misin sen…….Nermin Aydın
Yaktın yüreğimi benzim soldurdun
İçimi bir anda hasret doldurdun
Daha tanışmadan beni öldürdün
Başımın belâsı biri misin sen………….Ozan Mikdati
Yansada yürekler bitmez hiç sızım
Koptu telleri de çalmıyor sazım
Bahtım kara benim hem alın yazım
Bilmem ki gönlümün yâri misin sen……..Nermin Aydın
Bir sevgilim vardı gurbete çıkmış
Giderken de benim dünyamı yıkmış
Sana çok benzerdi emsali yokmuş
Acep o cananın türü müsün sen……….Ozan Mikdati
Madem seviyordun neden ayrıldın
Anlaşılan o ki ona darıldın
Cananı unutup bana sarıldın
Bu aşk illetinin körü müsün sen……..Nermin Aydın
Dilberim ne dersin kör mü söyledin
Aşığın haliyle alay eyledin
Adını demeden beni payladın
Her işte bu kadar seri misin sen……….. Ozan Mikdati
Kırıldı umudum erkekten yana
Havadan kuş kapsan varamam sana
Kusuruma bakma darılma bana
Yoksa şiirlerin Piri misin sen……..Nermin Aydın
Gurbet elde garip Mikdati adım
Hem babayım hem de evli bir zatım
Soyadım gibiyim Bal’dandır tadım
Çiçeğime konan arı mısın sen……….. Ozan Mikdati
Şu Nermin kurudu artık yeşermez
Kırıldı dalları yemişin vermez
Evli adam benim dünyama girmez
Git başka kapıya geri misin sen……..Nermin Aydın
Mikdat Bal
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Ozan Mikdatî ve Ozan Sentezî'nin cinaslı MSN atışması
<font face='Monotype corsiva'' size='5' color=green>B<font face='Times new roman''
size='4' color=Black>u nasıl manzara içim daraldı
Esenliği darbe vurdu dar aldı
Akıllara iplik geçti dar aldı
Anlamadım kimin kime alkışı
Bir söz söyle Güneş gibi al kışı.......Ozan Sentezi
Işık, nurdan kaçan yarasalar ya
İsterdim bir işe yarasalar ya
Kanını içip de yara salar ya!
Bunlar her olayda başı çekendir
Bir çoğu sahoştur kafa çekendir……..Ozan Mikdatî
Insan bu ki her iklime alışır
Ateş isen barut elbet alışır
Kan sızıyor damla damla al ışır
İlaç olur inan şimdi ne desen
Riya namertlerde değişmez desen…..Ozan Sentezi
Dedem sağ olsaydı bakın ne derdi
Merhum, haytında çok güller derdi
“Boşver zevzekleri bitmezki derdi”
Saygıları olmaz saymaz zevzekler
Gençliği bir nimet saymaz zevzekler……Ozan Mikdatî
Dilini sorarsan sivri dikendir
Aklı her puştluğa kılıf dikendir
Bu bayrak gösterip nifak dikendir
Çukuru artıyor ömrü sürdükce
Haz alır zalime yağı sürdükce………Ozan Sentezi
Vampirin rüyası hülyası kan’dı
Dişini geçirip içtikçe kandı
Temiz gençlerimiz onlara kandı
Sürüden ayrılan koyun sürüne
Sahip ol ey çoban sen de sürüne……Ozan Mikdatî
Ne arsiz kepaze utanmaz yüzmüş
Bu kırın tilkisi derede yüzmüş
Onun suratı mı bir değil yüzmüş
Pespaya kişilik,zifir karanlık
İkliminde yağmur,dolu,kar anlık…….Ozan Sentezi
Onların bozuktur sütü, ya kanı
Kaptırma dikkat et sakın yaka’nı
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Affeder, vahşice yıkıp yakan’ı
Böylesi yüzsüze ne dersen azmış
Meydanlara daldı azdıkça azmış……..Ozan Mikdatî
Hileleri ard ardadir çok seri
Put doludur silme o alçak seri
Aldata aldata yasar serseri
Sırtını dönersen ortaya çıkar
İmanı nefs putu,sevdası çıkar………Ozan Sentezi
Bir barut fıçısı olan dünyaydı
Ajanlar yalanı, fesatı yaydı
Ok eğri, zamansız gerilen yay’dı
Elleri silah'tan çekivermeli
En büyük katile çeki vermeli………..Ozan Mikdatî
Kaytan bıyık taşır dıye er demem
Bu çürümüş hama yetis er, demem
Faul ana geçti ya da er demem
Karıştırmış karasını,akını
Kaos için şamatası,akını……………….Ozan Sentezi
Yayılmış çayıra bir it on davar
Kötütülük ararsan hepsi onda var
Türk kimliği ancak yüzde onda var
Yurduma giripte terör eserler
Aniden yok olur izler eserler……..Ozan Mikdatî
Dert artıyor eskisınden çok elim
Gözümün yaşıdır vatanım,elim
Yapıştı şakağa inmiyor elim
İşte böyle dert içinde Sentezi
Söyle usta çözüm için sen tezi’………..Ozan Sentezi
Mikdatî, geçit yok kuyu kazana
Temennim milletim harbi kazana!
Su katmak yersizdir taşan kazana
Birİnden bir ine taramak lazım
Terörün cemini taramak lazım…………Ozan Mikdatî
Mikdat Bal
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Ozan Mikdati, Ahmet İdrisoğlu ve Havva Keskin MSN dertleşmesi
Nasıl memleketin hali ahvali
Yazar mısın dostum durumlar nasıl?
Nasıl yönetiyor padişah, vali
Kızar mısın dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
Bir diktatör var ki, oturmuş başa,
Gel şu zalimleri tutalım taşa
Vatan elden gider, zehir var aşa,
İşte memleketim durumu böyle.........Ahmet İdrisoğlu
Olanlar hiç değil hayra alamet,
Bulamaz olduk biz artık selamet,
Yakındır kopması burada kıyamet,
Halkın sabrı bilin taşıyor hocam……..Havva Keskin
Hani adaletten dem vururlardı
Her gün demokrasi der dururlardı
Zayıfın hakkını hep korurlardı
Bozar mısın dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
Derdimiz büyüktür anlatsam olmaz
İhanet hainin yanına kalmaz
Kim demiş adalet yerini bulmaz?
İşte memleketin durumu böyle.........Ahmet İdrisoğlu
Olanlara baksan kopmuş güz yeli,
Başkasının yüzde mutluluk seli,
Şehitlere bilmem nasıl demeli,
Terör ortalıkta coşuyor hocam………Havva Keskin
Ülkemden uzakta yaşıyorum ben
Hala derdinizi taşıyorum ben
Orada yağınca üşüyorum ben
Sezer misin dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
İt dedim, piç dedim yine olmadı,
Attığım tek taşım yerin bulmadı,
Vatandaş çaresiz, derman kalmadı,
İşte memleketin durumu böyle.........Ahmet İdrisoğlu
Ben ite it dedim buldum belamı,
Artık onlar ile kestim selamı,
Dinlemez soysuzlar insan kelamı,
Bozar mısın dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
Bazı ipler verdik itin eline,
Böyle düştük işte elin diline,
Türk’ün sabrı taşar yanlız biline,
Buralarda durum pek iyi değil.............Havva Keskin
Ümidimiz vardır ölmedi şükür,
Sanırlar mı onlar işleri tıkır,
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çukurlara sen de bir iki çukur,
Kazar mısın dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
İş bulamıyor ki kardeşim bacım,
Ağardı bu yaşta açlıktan saçım,
Bebeler ağlıyor, diyorlar ‘açım’,
İşçi çeker beyler yaşıyor hocam………Havva Keskin
Çaremi beklersin, derman imanda,
Aç köpekler gezer canım vatanda,
Birlik olmak çare tam bu zamanda,
İşte memleketin durumu böyle..................Ahmet idrisoğlu
Biz birlik diyorken onlar şikakta,
Hepsi ikiyüzlü hepsi nifakta,
Değneksiz rahatça çıkıp sokakta,
Gezer misin dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
Uzaktan hoş gelir davulun sesi,
Memleketi yıkmak itin hevesi,
Baştakilerin de çıkmaz pek sesi,
Memleketin hali böyledir hocam.......Havva Keskin
Bunları görüp de işten tüyerek,
Zillet libasını bilip giyerek,
Nerde akşam orda sabah diyerek,
Tozar mısın dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
Emekli kamburu çıkmış ortada,
Baştaki konuşur atar zarta da,
Namusu vatanın dem hovartada,
İşte memleketin durumu böyle..................Ahmet idrisoğlu
Neler neler gördük neler okuduk,
İlkokul çağından beri uyuduk,
Havanda su dövüp atarlar nutuk,
Bezer misin dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
Yanlız bilineki bizdede suç var,
Dağdaki aç kurta biz diyoruz yar,
Dedi şehre inem artık dağlar dar,
Soysuzlar şehire iniyor hocam......Havva Keskin
Birçoğunun vicdan yoktur döşünde,
Vatan heder olur çıkar peşinde,
Ayyaş gibi kuytu köşe başında,
Sızar mısın dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
Tohumu alırız şu İsrailden,
Ne farkımız kaldı sararmış gülden?
Ağıtlar dökülür bak yine dilden,
İşte memleketin durumu böyle..................Ahmet İdrisoğlu
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Açtık kapıları aldık itleri,
Yıktık aramızda sözde setleri,
Bunların çoğaldı yine bitleri,
Onları bu devlet kaşıyor hocam……..Havva Keskin
Der Mikdati demek işler çok vahim,
Haklı imiş benim vahım eyvahım,
Umarım ulaşır onlara ahım,
Ezer misin dostum durumlar nasıl? ..........Ozan Mikdati
İdrisoğlu söyler ahvalim budur,
İçtiğim çeşmeden bir yudum sudur,
Hainler mecliste, düşmanım odur,
İşte memleketin durumu böyle..................Ahmet idrisoğlu
Havva derki işlere çözüm bizleriz,
Dünya bilir bizler niye gizleriz,
Gazi Atatürk’ten kalma izleriz,
Türk her zaman Türk’tür biline hocam......Havva Keskin
Mikdat Bal
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Ozan SENTEZİ Ozan MİKDATİ DERTLELMESİ
Başlayıp kendimden Aleme nizam
Gelmesidir ülküm,ülkücüyüm ben..
Vıcdan cizgisinde demirli hizam
Kalmasıdır ülküm,Ülkücüyüm ben..Ozan Sentezi
Ülkücü destandır batıl masalı
Salmasıdır ülküm,Ülkücüyüm ben..
Umutla dağları Ferhat misali
Delmesidir ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Mikdati
Kiraya vermedım aklı partiye
Ne vıcdan ne yürek saklı partiye
Her amalin gürül gürül tartıya
Gelmesidir ülküm,ülkücüyüm ben.....Ozan Sentezi
Adilce müsavi yarış içinde
Yer olmalı her bir görüş için de
Milletin müreffeh barış içinde
Gülmesidir ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Mikdati
Yatacak başım yok yalan rüyaya
Kapattım gönlümü her tür riyaya
Niçin geldiğini kulun dünyaya
Bilmesidir ülküm,Ülkücüyüm ben..Ozan Sentezi
Hakkı savunurken Hak’ka gelerek
Ülkücü Hak için ölür, gülerek
Günde beş vakiti akit bilerek
Kılmasıdır ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Mikdati
Yalnızken de güçlü Allah'tır arka
Canı veren O'yken ne için korka
Toptancılık yapmaz bir kılı kırka
Dilmesidir ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Sentezi
Ucuz kazanmadık şerefi, şanı
Mu’minin mu’mine haramdır kanı
Yalnız Yüce Allah verdiği canı
Almasıdır ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Mikdati
Öz kökün üstünde büyür dengeli
Gülü sular ayrık söker çengeli
Zulm yolunda kaim olan engeli
Çelmesidir ülküm,Ülkücüyüm ben..Ozan Sentezi
Ne ondan ne bundan karmaşıkları
Önünde set gibi Hak aşıkları
Çınara yapışan sarmaşıkları
Yolmasıdır ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Mikdati
Allah'ındır elbet gözünde her yan
Dışlamaz bir kulu ayırmaz bir can
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Vahdet deryasına anadan üryan
Dalmasıdır ülküm ülkücüyüm ben.....Ozan Sentezi.
Irkçı görüşleri bakıp kuşkuyla
Birliği vahdeti övüp coşkuyla
Gönlü, ruhu, kalbi Allah aşkıyla
Dolmasıdır ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Mikdati
Sentezi'yim buyum olamam düdük
Acep haberdar mı yolundan hödük
Kalubeladaki sözüne sadık
Olmasıdır ülküm,ülkücüyüm ben.....Ozan Sentezi
Der Mikdati budur işin doğrusu
Taklite yeltenir çakal korosu
Son hedef dünya’da Türk’ün borusu
Çalmasıdır ülküm,Ülkücüyüm ben.....Ozan Mikdati
Mikdat Bal
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Ozan Sentezi (akrostiş)
Görmedim velakin ruhum tanıyor
….Yabanelde güldür ozan sentezi
….Zikri boldur her dem Hak’kı anıyor
….Yaradana kuldur ozan sentezi
Üzmez dostlarını haklı olsa da
….Unutmaz kimseyi uzak kalsa da
….Alçağa bulaşmaz fırsat bulsa da
….Affetmesi boldur ozan sentezi
Lale diyarından izlerim onu
….Bazen uzak kalır özlerim onu
….Sohbeti tatlıdır hazlarım onu
….Muhabbeti baldır ozan sentezi
Terk-i diyar etmiş gurbette yaşar
….Hasret mısrasında bendini aşar
….Bayramdan bayrama sılaya koşar
….Vatanına yoldur ozan sentezi
Elinden geldikçe yetimi korur
….Zalime düşmandır kalemle vurur
….Samimi bir dosttur Hak yolda yürür
….Garibana koldur ozan sentezi
Kadere inanır hakkına razı
….Kara talihine ilenir bazı
….Ne kadar ilense değişmez yazı
….Tutunacak daldır ozan sentezi
İmanı engindir Allahı sever
….Ona sığınarak şeytanı kovar
….Şiirlerinde hep Nebi’yi över
….Pir Sultan Abdaldır ozan sentezi
Nimettir insana böyle bir yaren
….Her görüşme bayram her sohbet tören
….Ülkücü bir dosttur, o bir alperen
….Dünya’ya bedeldir ozan sentezi
Tanımaz nefreti, tanımaz kini
….Allah için sever sağlamdır dini
….Ne çok bağnaz insan ne çok medeni
….Ortada bir haldir ozan sentezi
Okumayı sever bilgisi engin
….Her şeyi inceler kültürü zengin
….Sevdadan gönlünde yandıkça yangın
….Leylasına çöldür ozan sentezi
Gönlüme göredir yok hilafımız
….Dostlarla çevrili her tarafımız
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….Dünya ahirette birdir safımız
….Seherlerde yeldir ozan sentezi
Arkdaş edindim bu yeter bana
….Öyle samimi dost minnettir cana
….Kardeşim bu yazım hatıram sana
….Yazan Mikdat Bal’dır, ozan sentezi
Mikdat Bal
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Ozan Sentezi Ozan Mikdati Facebook dertleşmesi
Hayli bir zaman geçti dertleşmeyeli baba
Memleketten haberler ulaştır istiyorum.
Gıyabında yurduma dağa,taşa merhaba
Selamımı halkımla buluştur istiyorum.............Ozan Sentezi
Hastaydım ara verdim budur bunun izahı
Hakkımda hüsn-ü zannı oluştur istiyorum
Ülkemiz cennet gibi insanları mizahi
Soranları sevindir gülüştür istiyorum.............Ozan Mikdati
Ömrüm gurbette geçti bu gönlümü üzerek
Felek çarkta un etti yüreğimi ezerek
Bu gözümü korkutma n'olur baba süzerek
Önce biraz ısındır,alıştır istiyorum..................Ozan Sentezi
Alışmışız biz zaten mahal yoktur iraba
Türkiye’de Almancı Avrupa’da maraba
Her iki memlekette yaşıyoruz guraba
Kafanı bu konuda çalıştır istiyorum............Ozan Mikdati
Biliyorum gönlünce zorbalıktan ıraksın
Duygular mendil sallar başlarsa senin raksın
Darbe heveslileri despotluğu bıraksın
Yüreğinden birazcık iliştir istiyorum.............Ozan Sentezi
Acıyorum boş yere kıylan tüm canlara
Hırcınlaştı bir çoğu yaklaşırken son’lara
Bizden diye sanılan göz kırpıyor onlara
İstihbaratın biraz geliştir istiyorum...............Ozan Mikdati
İrinine neşterdi yıllanmış acıların
İmtizayını kırdı despotik avcıların
Anlından öpüyorum Öz gibi savcıların
Yeni gelen nesile biliştir istiyorum..............Ozan Sentezi
Yerinden koparıldı baş savcı Öz’ümüz yok
Dostum anlayacağın o eski hızımız yok
Görmek isteyen görür körlere sözümüz yok
Dünümüzü bu günle çeliştir istiyorum...........Ozan Mikdati
Egemenlik milletin Hukuk hakim olacak
Bu bayrak yere düşmez hep göklerde kalacak
Cumhuriyet tacını kesinlikle bulacak
Sağduyuyu tüm yurda doluştur istiyorum...........Ozan Sentezi
Zulme boyun eğmeyen Yaradanın kulusun
Yüce Rab’bim bozmasın birliğini ulusun
Gönlün geniş kardeşim sevgi ile dolusun
Bu duyguyu herkese bölüştür istiyorum.............Ozan Mikdati
Sentezi'yim Birliği bir görerek sağlarım
Etiket vuranları babam olsa eğlerim
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Yurdumun dertlisiyim onla güler,ağlarım
Al ahımı vatanda dolaştır istiyorum........Ozan Sentezi
Mikdati’yim dillendi üzüntüler kaygılar
İki ozan buluştu şaha kalktı duygular
Anayurttan gurbete benden sevgi, saygılar
Sonsuz selamlarımı üleştir istiyorum............... Ozan Mikdati.
Mikdat Bal
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Öcü!
<image src='http://img385.imageshack.us/img385/1344/cn60qe4.jpg'width='498'
height='330'><br>
Beyninin içinde yaşar bir öcü
Korkunun ecele faydası var mı?
Sana neler etti korkunun gücü
Korkunun ecele faydası mı var?
Nasıl bir yaratık, nasıl türedi
Nerede yaşamış nerde üredi
Bu nasıl ödleklik seni kör etti
Korkunun ecele faydası var mı?
Kabusların yersiz, düşün hürafe
Pire kadar şeyi etme zürafe
Diyeceğim tek şey korkak herife
Korkunun ecele faydası var mı?
Öcüyü gördün mü çattın mı bari
Onun korkusunu tattın mı bari
Böyle bir yalanı yuttun mu bari
Korkunun ecele faydası var mı?
Uydurup hayali çirkin bir surat
Öyle bir yaratık işi vur kır at
Bu mudur özlenen bu mudur murat
Korkunun ecele faydası var mı?
Ödün mü kopuyor bir parça bezden
Uykuların kaçar her gün bu yüzden
Ne kadar da korktun zavallı kızdan
Korkunun ecele faydası varmı?
Hele çok korkarsın saçtan sakaldan
Bir şey alamazsın gece bakkaldan
Uluması kötü haber çakaldan
Korkunun ecele faydası var mı?
Ayakların titrer cami yakınsa
Yerinden hoplarsın ezan okunsa
Ödün kopar bir el sana dokunsa
Korkunun ecele faydası var mı?
Erkeğin ürkeği, çocuktan beter
Ürkmesine bir tek hışırtı yeter
Kalabalık bir yer görünce öter
Korkunun ecele faydası var mı?
Mikdat’ım yiğitler bir kere ölür
Korkaklar her dakka boş yere ölür
Sinerek bir yerde biçare ölür
Korkunun ecele faydası var mı?
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Mikdat Bal
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Öfke
Öfke her nerden çıkar
Önce orayı yıkar
Kalbi daraltıp sıkar
Öfke bir şaşkınlıktır
Akıl idrak kör olur
Her hareket şer olur
Nefsi tutmak zor olur
Bir anlık taşkınlıktır
Öfkesini yenenler
Bunlar güçlü denenler
Öfkeyle işlenenler
Aciz bir düşkünlüktür
Mikdat bir şey karalar
Dostluk dolsun buralar
Açılmasın aralar
Bu dünya üç günlüktür
Mikdat Bal
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Öfke’yi kontrol etmek!
Öfke’yi kontrol etmek!
İçimden geçenler kadre olup da
Deryaya damlasa can kalmaz idi!
Damlamadan buhar edip salıp da
Dünyaya yayılsa tan kalmaz idi!
Öfkeyi, gazabı bastırmasaydım
İsyankar gönlümü susturmasaydım
Nefsimi zül edip pusturmasaydım
Kavga gürültüsüz an kalmaz idi!
Elin tahkirine verseydim değer
İntikam peşine düşseydim eğer
Bunun için vardır hem güç hem ciğer
Yere dökülmemiş kan kalmaz idi!
Kontrol etmeseydim nefreti kini
Eğer dinleseydim şeytanı, cini
Bilmemiş olsaydım imanı dini
Yıkmadığım köşe, yan kalmaz idi!
Erdemli insandır hatadan dönen
Büyük pehlivandır nefsini yenen
Ölümü düşünüp ateşi sönen
Olmasaydım hüsnü-zan kalmaz idi
Der Mikdadî; Şükür mutluyum gayet
Öfkeyi yutarlar buyurur ayet
Bir çoğumuz buna etsek riayet
Dünya böyle harap han kalmaz idi
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Öfkeyi kontrol etmek!
Öfkeyi kontrol etmek!
Küslük, intikam değil sevgi ile dolmalı!
Öfke ile kızgınlık sabır suyuyla söner
Müslüman, merhametli, hoşgörülü olmalı
Affa meylettiğinde düşmanı dosta döner,
Af edenler af olur, zorluk çekmez mizanda
Öfkeni belli etme ondan kurtul tez anda!
Öyle bir hastalıktır akıl gider, izan da
Öfkeye mağlup olan akıllı insan bunar
“En kuvvetli pehlivan öfkesini yenendir”
En erdemli insan da hatasından dönendir
Yangının en ehveni tutuşmadan sönendir
Bir köy, bir koca orman bir kıvılcımla yanar!
Ahlâkî ilişkiler değildir öyle kolay!
Nokta kadar bir şeyden aniden çıkar olay!
Kimseyi etme gıybet, ayıplamak ne alay!
Müslüman kardeşini güzel sözlerle anar!
Nefret hissi insanın kalbini öldürüyor
Dostlarını küstürüp, düşmanı güldürüyor
Biliniz ki bu fakir kitaptan bildiriyor!
Öfkeyle kalkan ancak kendi nefsini kınar!
Şeytan mekik dokuyor, gönüller âleminde
Az mı çekmiş insanlık öfkenin eleminde
Der Mikdadî hikmet var şairin kaleminde
Sözün bittiği yerde sevgilerini sunar…
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Öğrenmek istiyorsak
Dinimizde ilk emir “OKU” diye bilinir
İnsanlık payesine okumakla gelinir
Cahil kalan toplumlar, yeryüzünden silinir
Cehalet tehlikedir, ilim ile dolmalı
Öğrenmek istiyorsak, kaynağından almalı
İlim sahiplerini, sevmeli saymalıyız
İlme değer vererek, herkese yaymalıyız
Yarım hoca din yıkar, yerinden duymalıyız
Fasıktan uzak durup, iyilerle olmalı
Öğrenmek istiyorsak, kaynağından almalı
İlim güçtür, kuvvettir,ilim şereftir, şandır
Cahil kalan bir millet, her yönden perişandır
İlimsiz kulluk olmaz, ilim dindir, imandır
İlme önem vermeli, cehaleti salmalı
Öğrenmek istiyorsak, kaynağından almalı
BAL der bir şey öğretmez, ne medya, ne de filim
Yarardan çok zarardır, kulaktan dolma ilim
Çaremiz öğretmendir, çare, bilen bir alim
İlme gark olmak için, deryasına dalmalı
Öğrenmek istiyorsak, kaynağından almalı
Mikdat Bal
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Öğretmen Şükran Günay'a sevgilerle
Bir tanesin, birincisin
Bir annesin, bir incisin
Hepimizin sevincisin
Şükran = Teşekkürler sana
Hem ablasın, hem de ana
Senin gönlün geniş abla
Kızma bana bu hitapla
Anlatamam bir kitapla
Şükran = Teşekkürler sana
Olur musun abla bana?
Sevdim seni bacım gibi
Ben sana muhtacım gibi
Yetiştin ilacım gibi
Şükran = Teşekkürler sana
Sevgi sunarsın insana
Bir tanesin, merdanesin
Hem ablasın, hem annesin
Harikasın, şahanesin
Şükran = Teşekkürler sana
Elin öptüm kana kana
Mikdat der ki sağ olasın
Her an bizimle kalasın
Yüce gönlünle âlâsın
Şükran = Teşekkürler sana
Sevdik seni inansana?
Mikdat Bal
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Öğretmenler günü -- 24 Kasm
Hakkınızı vermemiz acaba mümkün müdür
Sizlere ömür boyu, köle olmamız gerek
Sizleri hatırlamak, sadece bir gün müdür
Ömrümüz size feda böyle kalmamız gerek
Bizleri aydınlatan, akıl veren sizsiniz
Temelden başlayarak şakul veren sizsiniz
Yurdun geleceğine şekil veren sizsiniz
Terakki öğrenmektir, ilim dolmamız gerek
Öğretmenler gününü bir ihsandır sanılır
Bu günde öğretmene, çiçek plaket sunulur
Adet böyledir diye yılda bir gün anılır
Sizi mutlu kılacak bir yol bulmamız gerek
Size sahip çıkmayan mutlaka yerilmeli
Öğretmenlik makamı en yüce görülmeli
Hakkınız layıkıyla vaktinde verilmeli
Mübarek elinizi öpüp almamız gerek
Mikdat Bal
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Öldükten sonra
Bir garip yaşarsın garip ölürsün
Kahraman olursun öldükten sonra
Öldüğünde birden meşhur olursun
Bir roman olursun öldükten sonra
Yanından geçmezdi dost sandıkların
Ters idi onlara inadıkların
Şimdi taranıyor boş sandıkların
Taranan olursun öldükten sonra
Oğlum yesin deyi lokma yutmazdın
Sert yatak içinde rahat yatmazdın
Dostlar unuturken sen unutmazdın
Bir canan olursun öldükten sonra
Bir kalem almaya yetmezdi gücün
Bakkaldı manavdı en büyük öcün
Her zaman borçluydun bitmezdi suçun
Ne yaman olursun öldükten sonra
Bir selam verseydin alan olmazdı
Sözlerinde senin yalan olmazdı
Dostlardan kapını çalan olmazdı
Aranan olursun öldükten sonra
Mikdat'ım giderim bana ne sizden
Bir gun gelirsiniz gittiğim izden
Ben gittikten sonra çıkarın gözden
Bir yalan olursun öldükten sonra
Mikdat Bal
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Öldüm gidiyorum
Dünyanın yükünü omuzlayarak
Aldım gidiyorum yol belli değil
Tahtadan atımı mahmuzlayarak
Öldüm gidiyorum sal belli değil
Esvabımı giydim beyadan beyaz
Kış olmadan geçti bir ömür ayaz
Hayırlı bir sonuç ederim niyaz
Soldum gidiyorum gül belli değil
Harmanı savurdum tuttum unumu
Böyle çizmiş idim kendi yönümü
Bazı zaman yele verdim günümü
Kaldım gidiyorum hal belli değil
Beni dinleyiniz bu çağrım genel
Yol belli aslında Allah’a yönel
Girişli çıkışlı dünya bir tünel
Geldim gidiyorum yel belli değil
Mikdatî'yim dünya kalsın ardımda
Hayatın vebali benim sırtımda
Zaten bir gariptim ana yurdumda
Bildim gidiyorum el belli değil
Mikdat Bal
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Öldün de kurtuldun
Hayatın boyunca gunah kazandın
Öldün de kurtuldun biz de kurtulduk
Musalla taşına yattın uzandın
Öldün de kurtuldun biz de kurtulduk
Gariban fakire selam vermezdin
Benliğinden başka bir şey görmezdin
Çamilere ömür billah girmezdin
Öldün de kurtuldun biz de kurtulduk
Yatıyorsun işte yat güle güle
Batıyorsun işte bat güle güle
Gidiyorsun işte git güle güle
Öldün de kurtuldun biz de kurtulduk
Rahmetle anacak kimsen kalmadı
Cenazene bile herkes gelmedi
Rüşvet torpil sökmez işin olmadı
Öldün de kurtuldun biz de kurtulduk
Mikdatî der yüksek yüksek uçardın
Ben benim diyordun nefret saçardın
Hayır işlerinden mutlak kaçardın
Öldün de kurtuldun biz de kurtulduk
Mikdat Bal
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Öldürme beni
Nereden gönlüme girdin zamansız
Yakıyorsun beni dinsiz, imansız
Çekilmez sensizlik derdim amansız
Gel artık bekletme, öldürme beni
Bana gülüm dedin, soldurma beni
Seven kalpten sever olmaz seçimi
Ayrılık sevdanın en zor biçimi
Yokluğun dokunur yakar içimi
Bill artık bekletme,öldürme beni
Sevdana yüzdürdün, daldırma beni
Sevmiyorum de ki yazılmayasın
Ağırsa bu aşkım ezilmeyesin
Benim yokluğuma üzülmeyesin
Gül artık bekletme, öldürme beni
Saçımı ağarttın, yoldurma beni
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/27/www_antoloji_com_526327_584.MP3'>
Mikdat Bal
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Öldürmüyor, ondurmuyor,
Sana feda-i can desem ruhuma ram olur musun?
Çaresizim ben sensizim, derdime derman gerekir
Bir canım var senin olsun, canımda can bulur musun?
Vuslatına erişmeye başıma ferman gerekir
Öldürmüyor, ondurmuyor, bir başkadır aşk belâsı
Müzik ruhun kıtasıysa, bestesi onun cilâsı
Senin için yazdıklarım, bestelerin en âlâsı
Okuyunca bir saz alıp teline vurman gerekir
Müştakım ay cemaline, doğuversen olmaz mıydı?
İçimde ki karanlığı boğuversen olmaz mıydı?
Çöle dönen şu gönlüme, yağıversen olmaz mıydı?
Bana bir şey söyle derken, halimi sorman gerekir
Mikdat Bal
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Ölecekmiş gibi düşün!
Dünyayı ardına koyup
Mukadder daveti duyup
O davete hemen uyup
Ölecekmiş gibi düşün!
Ömür sanki kervan gibi
Dünya yolda bir han gibi
Ölüm yakın her an gibi
Olacakmış gibi düşün!
İspatlanmış veri gibi
Başkasının yeri gibi
Konaklayan biri gibi
Kalacakmış gibi düşün!
Hasta isen al hapını
Bozma sakın öz yapını
Azrail her an kapını
Çalacakmış gibi düşün!
Hak’ta kalmak ister azim
Yaşadıkça dünya lazım
Verme önem, etme tazim
Salacakmış gibi düşün!
Ey Mikdati halin ile
Eza verme dilin ile
Gönderirsen elin ile
Bulacakmış gibi düşün!
Mikdat Bal
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Ölene dek umudum var gülmeye
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/78/www_antoloji_com_529278_568.MP3'>
Boynu bükük gönlü yıkık biriyim
Ölene dek umudum var gülmeye
Ayaktayım yaşıyorum diriyim
Gülene dek umudum var gülmeye
Bu dünyanın döner çarkı feleği
El gittiyse kaptırmadım bileği
Almak için beni ölüm meleği
Gelene dek umudum var gülmeye
Melul melul bakışlarım yarar mı?
Mahzun insan başka bir şey sorar mı?
Bu hallerim bana kâr mı zarar mı?
Bilene dek umudum var gülmeye
Mikdatî der dik tutayım başımı
İyimserlik süslemeli düşümü
Mutluluktan ebediyyen yaşımı
Silene dek umudum var gülmeye
Mikdat Bal
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Ölmeseydik ne olurdu?
Kimse yetim kalmasaydı
Şu ölümler olmasaydı
Firavunlar ölmeseydi
Hayat cehennem olurdu
Ne olurduk, ne olurduk!
Ne yaşardık, ne ölürdük
Ne zulümden kurtulurduk
Hayat cehennem olurdu
Uzun yaşamak zulümdür
Tıppen ve ilmen malümdür
En büyük rahmet ölümdür
Hayat cehennem olurdu
İyiye hayat zarardır
Kötülere dünya dardır
Ölmesinde rahmet vardır
Hayat cehennem olurdu
Mikdat Bal
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Ölüm (rüya)
Korkardım karanlıktan, küçüklüğümden beri
Canım çok sıkılırdı, hiç sevmezdim dar yeri.
Hele karanlıklardan, feryat eder kaçardım
Odamda sabaha dek, lampaları açardım.
Daha sonra öğrendim, bu bir hastalık imiş
Böyle bir hastalığa, bir çoğu malik imiş.
İster kork ister korkma, dar yere gireceksin
Hayatın hesabını, orada vereceksin.
Geçen gün yatmış idim, yarı gece uyandım
Meğer bir rüya imiş, uyandığımı sandım.
Evin pençeresinde, biri uğraşıyordu
Bana işaret etti, aç şu camı diyordu.
Ses soluğum kesildi, tüylerim diken diken
Hırsız içeri girmiş, ben bu ahvalde iken.
Onu kovmak istedim, boğazıma sarıldı
O anda bir hal oldu, ruh bedenden ayrıld.
Yüksek bir yere çıktım, cesetim yerde kaldı
Çoluk çocuk aniden, yattığım yere daldı
Bir baktım ailece, ağlayıp duruyorlar
Nefes alayım diye, göğsüme vuruyorlar.
Onlara bağırmışım, Kimse beni duymadı
Dediler ergen ölmüş, hayatına doymadı.
Sarıp sarmalamışlar, uzunca bir tabuta
Akraba çoluk çocuk, ağlıyorlar kapıda.
Tabuta konulunca, ruhum cesete döndü
Öyle karanlık yer ki; bütün ışıklar söndü.
Çevremdeki herkesin, sesini duyuyordum
Karanlıktaydım lakin, onları görüyordum.
Biri demiş zavallı, “zamansız ölüverdi”
“Halbuki yapacak, çok daha işleri vardı”
Gerçekten de, çok işim artık yarım kalmıştı
Oğlum evlenmemişti,bir yuva kurmamıştı
Alacak verecekler, yapılacak iş çoktu
Bunları halletmeye, artık imkanım yoktu.
Yeni keredi almıştım, bir firma kuracaktım
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Dostlarıma iş verip, başında duracaktım
Evin döşemeleri, bu yıl değişecekti
Koltuk sipariş verdim, bu hafta gelecekti.
Aniden bir ses duydum, o sesle çok irkildim
“Geçti artık” diyordu, ben de gerçeği bildim.
Keşke geçmez olsaydı, içimden söylemişim
O uğursuz hırsıza, beddua eylemişim
Böyle düşünmekteyken, cenazemi kıldılar
Bir kaç kişi kaldırıp, omuzlara aldılar.
Yolda giderken onlar, aleyhimde konuşur
Mevzubahis oluyor, işlediğim her kusur.
Kimisi diğerini, yemeğe davet eder
Akşama buluşalım, gel bizde yiyelim der.
Yolculuk kısa sürdü, mezarlığa geldiler
Beni omuzlayanlar,orada çömeldiler.
Aniden bir çukurun, içne bıraktılar
Üzerimi tahtayla, iyice kapattılar.
Avazım çıktığınca, bağırmak istiyordum
Ne oldu bana böyle, nereye gidiyordum.
Bir baktım üzerime, taş toprak atıyorlar
Benim naciz tenimi, toprağa katıyorlar.
Bunlar hepsi akrabam,hepsi arkadaşlarım
Bunları düşündükçe, yalvarmaya başlarım.
Derim ki Ya Rab beni dirilt geri gideyim
Gerektiği şekilde, sana kulluk edeyim.
Bir fırsat daha yok mu,iyi bir kul olayım
Beni dünyaya gönder,ordan ışık alayım.
Önceden duyduğum ses, aynı şeyi tekrarlar
“Geçti artık” yalvarma, son buldu yalvarmalar.
Öyle bir nedametle, benliğim sarsılmıştı
Aniden mezarımdan, bir kapı açılmıştı.
İki heybetli melek, bana yaklaşıyordu
Korkumdan fırlamışım, başım tahtaya vurdu.
Darbe çok şiddetliydi, orada bayılmışım
Meğer bayılmak değil, baygındım ayılmışım.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gözlerimi açınca, odamda yataktaydım
Ancak, öyle bir halde, dünyadan uzaktaydım.
Allaha şükür ettim, artık gerçeği gördüm
Şükür Elhamdülillah, peşisıra diyordum.
Ömür bir ganimettir,kıymeti bilinmeli
Bu yazdığım şiirden, ibretler alınmalı.
Mikdat der ölüm er geç, bizi gelip bulacak
Ölümü unutanlar,bir gün pişman olacak.
Mikdat Bal
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Ölüm Allah’ın emri (ÖĞÜT )
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Ölüm Allah’ın emri
Hakkında ferman verir
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Bunun var bir ötesi
Ölüm Allah’ın emri
Mikdat Bal
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Ölüm bile ayıramaz bizleri
Rüyam benim, hülyam benim cananım
Ölüm bile ayıramaz bizleri
Sevgin ile ateşinle yananım
Ölüm bile ayıramaz bizleri
ayda sensin güneşde sen günde sen
Işık sensin ateş sensin, bende sen
Bu gün sensin yarın sensin dün de sen
Ölüm bile ayıramaz bizleri
Anımdasın, yanımdasın, baş tacım
Alâkana şefkatine muhtacım
Çarem sende, sensin benim ilacım
Ölüm bile ayıramaz bizleri
Mikdat Bal
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Ölüm gerçeği
Ölüm gerçeğini bilip dururuz
Baktığımız halde ölüp dururuz
Aval aval bakıp gülüp dururuz
Bilelim, ölelim, gülelim gayri
Bazen kendimize gelelim gayri
Aldanmış dünyanın, tabisi olan
Ölenleri görüp var mı ders alan?
Olmadı ebedi dünyada kalan
Olalım, alalım, kalalım gayri
Bazen kendimizi bulalım gayri
Bin türlü bahane, kılamıyoruz
Bir türlü sadede gelemiyoruz
Günahlar dağ gibi silemiyoruz
Kılalım, gelelim, silelim gayri
Bazen kendimizi bulalım gayri
....................Tövbeyle, imanla ölelim gayri
Mikdat Bal
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Ölüm ötesi imtihan!
Öyle bir imtihan ki hem çok kolay, hem çok zor
Rabbi’nden, kitabından, dininden soracaklar
Hem kopya yapmak serbest hem istediğine sor
Nebin kim, kıblen nere, yönünden soracaklar!
Ömrünle, hayatınla dünyada neler yaptın?
Gençliğini nerede geçirdin, neye taptın?
Malını helalden mi, haram yoldan mı kaptın?
Yatın, katın, otelin, han’ından soracaklar!
Hesabı sorulacak amellerinin ilki
Namazların olacak şunu da iyi bil ki
Eğer salah bulursa, diğerleri de belki
Orası burasından, sonundan soracaklar! !
Komşusu açken kendi karnını doyuranlar
Dünya metası için kafayı sıyıranlar
Üstünlük taslayarak toplumu ayıranlar
Kişiye muhabbeti, kininden soracaklar!
Şerrinden emin miydi komşuların akraban?
Senden hoşnut mu idi ailen, anan, baban?
Seni nasıl bilirdi köyün, mahallen, oban?
Onlar ile her geçen gününden soracaklar!
Kolaylık dileyenler, helal lokma yemeli
Kul hakkı çok önemli dünya’da ödemeli
Hor bakan, tahkir eden boşa gider ameli
Ömrün her nefesinden, anından soracaklar!
Der Mikdadi sanma ki sorular ne de çokmuş!
Asla kimse diyemez bundan haberim yokmuş!
Şöhret, makam, para pul seni ne hale sokmuş?
Gururlanmışsan eğer şanından soracaklar!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Ölüm var ölüm!
Dününü bilmezsin günün eğlence
Sen kimsin necisin bunu bil önce
Kafanı çalıştır inceden ince
Aklından çıkarma, ölüm var ölüm!
Elini,belini,dilini kolla
İçin, dışın ile müsavi ola
Nefsinle neslinle gir doğru yola
Aklından çıkarma, ölüm var ölüm!
Kalbim temiz diyen büyük yalancı
Böyle söyleyenler dine yabancı
Eğer taşıyorsan İslam inancı
Aklından çıkarma, ölüm var ölüm!
Tevbe yolu açık ölene kadar
Azrail başına gelene kadar
Bu yolda gayret et bilene kadar
Aklından çıkarma, ölüm var ölüm!
Af eder Rabbimiz nice haydut’u
Onun rahmeti bol,kesme umut’u
Haram var halal var aşma hudut’u
Aklından çıkarma, ölüm var ölüm!
Mikdatî’ym dua ederim sana
Beni örnek alma sen gir imana
Ben sana sorulmam ne de sen bana
Aklından çıkarma, ölüm var ölüm!
<embed src='http://quran.muslim-web.com/reciter.htm?
auto=1&url=audio/ibr_kd/s55.ram&sura=55&reciter=0'>
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Ölüm VAR! ..............Vezn-i Aher ……satranç
Ölüm VAR! ..............Vezn-i Aher ……satranç
Her can bir gün ölecektir Kur'anda Açık beyan
Ölecektir bu bir gerçek ikazı Yok mu duyan?
Kur'anda ikazı düşün, tövbe et Kardeş uyan!
Açık beyan Yok mu duyan? Kardeş uyan! ölüm var
Cehenneme düşmeyenler başarmış diyor Kur'an
Düşmeyenler anlamış ki gerçekten Dünya viran
Başarmış gerçekten sen de, ölümü fikret her an
Diyor Kur'an Dünya viran fikret her an ölüm var! !
yerleşmeye imkan yoktur biliriz Dünya yalan
İmkan yoktur ancak biraz orada Var oyalan
biliriz orada ölüm, mukadder Var mı kalan?
dünya yalan var oyalan var mı kalan ölüm var!
sen değil mi dün çocuktun bak bugün Sacın beyaz
Dün çocuktun yarın fani yolcusun Eyleme naz
Bak bu gün yolcusun belki, yoksa da Az kalmış az
Saçın beyaz eyleme naz az kalmış az ölüm var
Beni Adem çağlar boyu dünya ya Gelir bir bir
Çağlar boyu bu böyledir yine de Gider bir bir
Dünya'ya yine de dönmek yoktur ki BİR kalır BİR
Gelir bir, bir gider bir, bir Bir kalır Bir ölüm var
hep karşına çıkacaktır iyilik Yaptıysan da
Çıkacaktır zerresi de nereye Taptıysan da
iyilik nereye yaptın,tağuta Saptıysan da
Yaptıysan da taptıtsan da saptıysan da ölüm var
Sarılmışsın aldanmışsın ebedi Ölmem sandın
Aldanmışsın güvenmişsin uyudun Hep uzandın!
Ebedi uyudun şimdi, hesap et Ne kazandın?
Ölmem sandın hep uzandın ne kazandın ölüm var
Bir uyarı olsun diye arada Mikdat yazar
Olsun diye hazırlansın çünkü bu Dünya Pazar
Arada çünkü bu muhim, herkesin Sonu mezar!
Mikdat Yazar dünya Pazar sonu mezar ölüm var
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ölümü Dinlisi Dinsizi de inandı
Her yaşanan gün sonu, güneşin batışı var
Kiminde hayat başlar, kiminin bítişi var
Tekrar günü bekleyen yüreğin atışı var
Yaşanan hayat ise, tekrarı mümkün değil
Ufuklar nefes kadar her güneşin yönü var
Kainat tek ses kadar, her sesin bir tonu var
Ölüm olağan olmuş her şeyin bir sonu var
Dinli dinsiz inandı, inkarı mümkün değil
Hayat denen gizemi, sözler izaha yetmez
İnsan nankör bir varlık, itirazları bitmez
Anlayıp tasdik eder yine de iman etmez
Kalbi damgalı ise ikrarı mümkün değil
Mikdat Bal
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Ölümü düşünmek
Tahayyül eyledim ölüm anımı
Yakınlarım sarmıış dört bir yanımı
Azrail gelmişti verdim canımı
Tatmadan olmuyor, bilemezsin ki
Bir gürültü koptu büyük vayvela
Köyün camiinde okunur sala
Tabutun içine, yattım mesela
Yatmadan olmuyor, bilemezsin ki
Essalah okunmuş bilmeyen duymuş
Su ısındı imam üstümü soymuş
Komşularım beni tabuta koymuş
Katmadan olmuyor, bilemezsin ki
Getirdiler beni mezar başına
İsmim yazılıydı mezar taşına
Münkir, Nekir ile oldum aşina
Çatmadan olmuyor bilemezsin ki
Bir yandan üstüme atılır toprak
Sanki dalından kopmuş bir yaprak
Münkir Nekir beni tutmuş kıskıvrak
Tutmadan olmuyor bilemezsin ki
Onları tahayyül ettim irkildim
Korkudan titredim yere serildim
Öldüm, öldüm, öldüm, yine dirildim
Tatmadan olmuyor bilemezsin ki
Artık ayan oldu bana gerçekler
Etrafımı sardı türlü böcekler
Toprak ağız açmış kendine çeker
Yutmadan olmuyor, bilemezsin ki
Mikdat der ölmeli, ölmeden önce
Geri dönüşü yok, insan ölünce
Mal canın yongası, böyle bilince
Atmadan olmuyor, bilemezsin ki
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
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Ölümü düşünüp Gel! f
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Müslümancasına,teslim olarak,
Allah’ın emrini, rehber alarak,
Necata kol kanat, aça aça gel!
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Hemen Allah’a dön, olduğun yerden.
Seçmelisin artık, doğruyu şerden
Allah’ın nurunu, seçe seçe gel!
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İnanan herkese, açıktır kapı,
Seni tatmin etmez şarabı, hap’ı
Lazım değil deyip, saça saça gel!
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Münkeri terkedip, şeytandan kaçıp,
Kalbini hoş tutup,benlikten geçip,
Ufalıp, küçülüp, cüce cüce gel!
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Umudu kesmeden, boyun bükerek
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Şairi okuyup, duy beyanat’ı,
Burada sunulan, abı hayat’ı,
Usu usul alıp, içe içe gel!
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Ölümü herkes tadar
Sağlam, hasta, yatalak, fark etmez genç ihtiyar
Hayatın cilvesi bu, üzülür her bahtiyar
Ne kadar da sevilse, terk edilir bu diyar
Mutlaka öleceksin, yaşasan da bin sene
Ölümü herkes tadar, ölür can da insan da
Yüksek kaleye çıksan, sağlam yerde olsan da
Gelip seni bulacak, beklemediğin anda
Kaçsan da gizlensen de, ölüm konar ensene
Yok bunun başka yolu, her lahza bitiyorsun
Doğduğun günden beri, yoldasın gidiyorsun
Gördüğün bir seraba, malım mülküm diyorsun
Onlar seni kurtarmaz, Allah’a güvensene
Fazla uzakta değil, son durak şu ilerde
Yolculuk noktalanır, seçmediğin bir yerde
Nerede annen baban, nice dostların nerde?
Dostlarından birçoğu yaşardı geçen sene
Mikdadi en kötü şey, unutmaktır ölümü
Ölümü unutanlar, mubah sayarlar zulmü
Ölüm bağladı benim, ayağımı kolumu
Ölüm seni kolluyor, sen de ona dönsene
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ölümü unutmamak Öğüt
Ölümü unutmamak (Öğüt)
Dünyaya dalan, kimse ölüme gafil kalır
Nefsinin etkisinde kalan pişman olacak!
Onun bunun hakkını fark etmeden de alır!
Bilerek, bilmeyerek çalan pişman olacak!
Hazırlıklı olmalı madem ölüm mukadder!
Yolunu düzeltenler hayatı olmaz heder
Günaha ve isyana düşenler tövbe eder
Dünya için ahreti salan pişman olacak!
Akıllı bir Müslüman ölümü sıkça anar.
Gönlü korku fışkırır dünyada peşin yanar
Sürekli tövbe edip kendi nefsini kınar
İradesi çok zayıf olan pişman olacak!
Ölümü çokça anan, ona hazır demektir
Ötenin ötesine sanki nazır demektir!
Hataya nadim olmak zaten özür demektir!
Yararsız işlerden zevk alan pişman olacak!
Akıllı olan yolcu hazırlık kaygısında
Ölüm her halükârda canlanır duygusunda
İster ki her nimetten bulunsun yaygısında
Yükünde haram şeyler bulan pişman olacak!
İnsana nasihatçi ölüm olarak yeter!
Ondan ibret alanın dünya hevesi yiter!
Bilir ki nefesleri günün birinde biter!
Bu fani alem için solan pişman olacak!
Dünya’ya köle olan düşer onun derdine
Ahreti unutturur para girer virdine
Genellikle cimridir rastlanmaz cömerdine
Malı bitecek diye yılan pişman olacak!
Onların düşündüğü mal, evlât, ev, binecek
Bilmiyor ki nereden, ne şekilde inecek!
Topraktan yaratıldı yine ona dönecek!
Burayı asıl vatan bilen pişman olacak!
Yolculuğa hazırlan çok ciddi bir olaydır
Sadece ölen bilir sanmayın ki kolaydır
Ölüm anı bir lahza ölen için yıl aydır
Bunu bildiği halde gülen pişman olacak!
Mü’minin mutlu anı onun öldüğü gündür!
Sevinç, neşe, emniyet, izzet bulduğu gündür!
Kafire zıddı vardır, hasret dolduğu gündür
Gönlüne yalnız dünya dolan pişman olacak!
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Davet ansızın gelir buna hazır olunsun!
Korkuyla ümit hali, bir arada bulunsun
Allah’ın Rahmeti çok sevinç ile dolunsun!
Kapısına umutsuz gelen pişman olacak!
Kelime-i Şahadet virdin olsun, hep söyle!
Lâ ilahe illallah zikrini tekrar eyle"
Son nefesin bu olur eğer yaşarsan böyle!
İmansız bir şekilde ölen pişman olacak!
Mikdadi: ameliyle yalnız kalacak bir gün!
Herkes işlediğini hazır bulacak bir gün!
Evvel ahir bunlara şahit olacak bir gün.!
Uykuyu sırf mal için bölen pişman olacak!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ölümü unutup cak cak ederim
Ben benden çıkmışım ortada kaldım
Doğru yol var iken zig zag ederim
Kuru yaprak gibi fezaya daldım
Ölümü unutup cak cak ederim
Düştüğüm çamurdan nasıl çıkarım
Dürbünü gözüme tersten takarım
Tatmin olmak için ele bakarım
Bir yanlış görünce bak bak ederim
İnsan yanar söner bir karar kalmaz
Atarım okları hedefi bulmaz
Yazdıklarım saçma okuyan almaz
Nasıhat babından lak lak ederim
Bazen inşa eder bazen bozarım
Bazen sevinirim bazen kızarım
Hoşa gitsin diye şiir yazarım
Haksızca çok kere şak şak ederim
Harcadım bu yolda boşa nefesi
Hayllerle doldu gönül kafesi
Uzaktan hoşsa da davulun sesi
Fuzüli gürültü tak tak ederim
Mikdat Bal
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Ölümümü bekledikçe oy derim
Hastallık bir yanda, hasret bir yanda
Dertlere dert ekledikçe oy derim
Fani diye muvakketten bir handa
Ölümümü bekledikçe oy derim
Ölüm haktır değişmeyen bir ferman
Her şey biter yıkılınca bu kirman
Ne istek var, ne güç kaldı ne derman
Yokuşlarda tekledikçe oy derim
Dalga dalga gelir zaman üstüme
Hala bir şey koyamadım testime
Zaman geçti mest vermedim mestime
Sıhhatimi yokladıkça oy derim
Benden önce niceleri gittiler
Kimi iyi kimi ise bettiler
Ettikleri amellere yettiler
Ben kendimi yükledikçe oy derim
Tasa oldu yığın yığın başımda
Dermanım yok bir sancı var döşümde
Kaçamam ki Azrail var peşimde
Zaman saçım akladıkça oy derim
Mikdatî der her yaşayan ölecek
Bu gün yarın o gün mutlak gelecek
Kimi ağlar o gün kimi gülecek
Umudumu sakladıkça oy derim
Mikdat Bal
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Ölümüz perişan gurbet ellerde
<embed
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Zaman mekan bizi fena yoğurdu
Halimiz perişan gurbet ellerde
Uysal kara koyun keçi doğurdu
Dölümüz perişan gurbet ellerde
Görüyorlar artık sanki asalak
“Dumm Kopf” söylüyorlar Türkçesi salak
İade ederiz yarım yamalak
Dilimiz perişan gurbet ellerde
Bariyer koydular, duvar ördüler
Bir mezarı bile fazla gördüler
İşi bitenleri hemen sürdüler
Ölümüz perişan gurbet ellerde
Saçları ak eder dertler cefalar
Düşüne düşüne oynar kafalar
Dilerim herkese acil şifalar
Delimiz perişan gurbet ellerde
Gönül elbet ister yuva kurmayı
Kim ister ayrılıp ayrı durmayı
Hakkını arardı bilmez sormayı
Dulumuz perişan gurbet ellerde
Der Mikdati yazdım buradan oku
Kalmadı dengemiz, felç olmuş doku
İs burnu sarınca almıyor koku
Gülümüz perişan gurbet ellerde
Mikdat Bal
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Ölürsün bir gün
Ölüm vardır …….… öleceksin…….…. eğer……...…... Sorarsan nerde?
Öleceksin………... şüphe yoktur...... Bir gün…….......... olduğun yerde
Eğer……………….. bir gün…... beklenmedik anda….. hayır ya şerde
Sorarsan nerde… olduğun yerde.. hayır ya şerde…...... Bir gün ölürsün
Azrailden……….. kaçamazsın……... artık………….... boğaz sıklır
Kaçamazsın….…. hiç bir yere……. birden…………... gözler dikilir
Artık………….…… birden...… kıyamettir kendi…....... dünyan yıkılr
Boğaz sıkılır..…. gözler dikilir.… dünyan yıkılır….......... Bir gün ölürsün
Nerde nasıl…….….. bilemezsin…..…... yolda …..….. gidiş gelişte
Bilemezsin…….…. dışarda mı.….…... veya…….......... olduğun işte
Yolda………..……… veya…..... dinlenirken, aklın….... hayalde, düşte..
Gidip gelişte… olduğun işte......... hayalde düşte...…...Bir gün ölürsün
Ya bir köşede…...ölmüşsün…….….... öldün……………….. ya bir sokakta
Ölmüşsün…….. olduğun yerde…...... çöktün, ………….…... ya da ayakta
Öldün…………….. çöktün ….….…bulunmusşun cansız….... yahut yatakta
Ya bir sokakta……...ya da ayakta…....…yahut yatakta…......Bir gün ölürsün
Uyan artık…….…..….gerçeği gör……..….yeter ……..… bu gaflet yeter
Gerçeği gör
….kendine gel…....bir gün….................her gelen gider
Yeter…............. .birgün…... ….öleceksin, çünkü ….ölüm mukadder
Bu gaflet yeter….her gelen gider … ölüm mukadder.….Bir gün ölürsün
Mikdat der ki……..tövbe eyle…………….yazık……………yoldan şaşarsan
Tövbe eyle……….kontrol eyle…………nasıl………...…….neye koşarsan
yazık………………nasıl…………düşünmezsin, ölmen....…nasıl yaşarsan
Yoldan şaşarsan…neye koşarsan…..nasıl yaşarsan……...öyle ölürsün
Mikdat Bal
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Ölürsün nasıl yaşarsan
Allah yolunda koşarsan
Her kötülüğü boşarsan
Ölürsün nasıl yaşarsan
Hak ettiğin bu olmalı
İbadetler çeşit çeşit
Kimse ile değil eşit
Hakkı söyle Hakkı işit
Çok ettiğin bu olmalı
Amel ile Hak anılır
Çok anmak zikir sanılır
Herkes böylece yanılır
Terk ettiğin bu olmalı
İhlas olsun her işinde
Gezme nefsinin peşinde
Miskin olma genç yaşında
Tek hedefin bu olmalı
Her nefeste Allahı an
Ondan gafil geçmesin an
Ona güven ona inan
Dayanağın bu olmalı
Mikdat der ki dünya fani
Tasavvur eyle son anı
Nasıl vereceksin canı
Tek düşüncen bu olmalı
Mikdat Bal
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Ömrümün baharı
Ömrümün baharı ve de yazını
Ağladım hepsinde, güldüm azını
Bir boğaz uğruna Of boğazını
Genç yaşta terkettim yaşarım burda
Bu hayatım bana kurdu çok tuzak
Ne bahçem var, ne çayırım, ne sazak
Sevdiğim ne varsa,hepsinden uzak
Dünyamı Mark ettim koşarım burda
Gençlik elden gitmiş,kafam sulanmış
Diz bağım çözüldü, ayak dolanmış
İstikbal düşündüm, hepsi yalanmış
Sonunda farkettim şaşarım burda
Kim dikkate alır benim çağrımı
Hasretlik acısı yaktı bağrımı
Erkekler ağlamaz derler, doğru mu?
Yaşımı ark ettim boşarım burda
Hasret zirvesinden inmem zor benim
Yandım da kor oldum, sönmem zor benim
Temelli olarak dönmem zor benim
Meçhule çark ettim koşarım burda
Mikdat der sormayın,yolun sapa mı?
Özlerim soyumu hem akrabamı
Nefsimi, neslimi, anne babamı
Hasrete gark ettim yaşarım burda
Mikdat Bal
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Ömür bilmecesi
Hayatımız iki gün
Biri bugün, biri dün
Yarını saymak mümkün
Olsa olsa üç olur
Yarın mechul, dün geçmiş
Tarihte bir yer seçmiş
Bir kalmış, hani üçmüş?
Zorlar isek hiç olur
Bu gün düşün yarını
Dünde kalmış yârini
Bu günün zararını
Tahmin etmek güç olur
Hep aklımız geride
Hayaller ileride
Bu günümüz nerede?
Unutmamız suç olur
Düne takılma boşa
Bari bu günü yaşa
Yarın için telaşa
Kapılmak gülünç olur
Gel ne dününü unut
Bu gününü iyi tut
Yarına yoksa umut
Karanlığa göç olur
Mikdat der budur hecen
İşte ömür bilmecen
Bu günü boşa geçen
İstikbalde linç olur
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ömür bitti dünya için
Ne gurbet batar ne adı
Böyledir dünya hayatı
Herkes yapar bu feryatı
Ama gurbet devam eder
Otuz yıldır aynı sorun
Gelin bir de bana sorun
Kahrını çektim gavurun
Hâlâ gurbet devam eder
Bu gavurun işi bitmez
Yazı bitmez kışı bitmez
Hasretlik ateşi bitmez
Böyle gurbet devam eder
Beni de var dağlayanlar
Burada çok ağlayanlar
Göz yaşları çağlayanlar
Yine gurbet devam eder
Bitmez dünyanın telaşı
Hayatta kalma savaşı
Gurbette ağarttık başı
Hâlâ gurbet devam eder
Bıktık mali hülya için
Ömür bitti dünya için
Yaşarız bir rüya için
Acı gerçek devam eder
Herşey kısmet herşey kader
Kimse demez malım yeter
Ona buna zulüm eder
Ama hayat devam eder
Dünya derdi asla bitmez
Birine verilse yetmez
Ne zenginler var şükretmez
Gene hayat devam eder
Kalan kalır ölen ölür
Allahın dediği olur
Hayır ve şer,eden bulur
Gene hayat devam eder
Biliriz ama yapmayız
Dünyadan asla kopmayız
Nasipten fazla kapmayız
Ama hayat devam eder
Hem benim de hem seninde
Olsak bile sekseninde
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu dünyanın ekseninde
Mücadele devam eder
Mikdat der herkes biliyor
Insanlar tek tek ölüyor
Kalan dünya yı diliyor
Böyle hayat devam eder
Mikdat Bal
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Ömür sona erip vade dolunca
Ömür sona erip vade dolunca
Uyanırsın ama iş işten geçer
Bir varmış bir yokmuş gibi olunca
Uyanırsın ama iş işten geçer
Gaflet içindeyken kapı çalınır
Taş yüreğe bile hüzün salınır
Bütün emanetler geri alınır
Uyanırsın ama iş işten geçer
Debdebeli hayat sona erince
Çaresiz halini görüverinve
Yalnız, tek başına kabre girince
Uyanırsın ama iş işten geçer
Dirilip mahşere geldiğin zaman
Amel defterini aldığın zaman
Onunla başbaşa kaldığın zaman
Uyanırsın ama iş işten geçer
Mevsim kış olup da solunca güller
Mühür vurulup da susunca diller
Konuşur ayaklar, konuşur eller
Uyanırsın ama iş işten geçer
Der Mikdati ölüm ötesi Hak’tır
Tövbeye sarılan defteri ak’tır
İmanı tam olan korkusu yoktur
Uyanırsın ama iş işten geçer
Mikdat Bal
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Önce ilim sonra tasavvuf! ! !
İslam’ı öğrenmeden şeyhe kapılan cahil
Yanlış bir yol seçmişsin sana faydası olmaz
Sahte şeyh değil kardeş hakikisi de dahil.
Zaten onlar cahili asla yanına almaz!
‘Oku’ ilk emir iken hala duruyor musun?
Bu kafayla necatı hayal kuruyor musun?
Kurtuluşu bu kadar kolay görüyor musun
Akıllı bir Müslüman böyle hayale dalmaz!
Hem oku, hem de anla uygula aynı anda
Çare bu, reçete bu öyle diyor Kur’an da
Dünya, ahiret için ne ararsan var onda
Onu rehber alan kul karanlıklarda kalmaz!
Fıkhını öğrenmeden kendine şeyh arama
Cahiller kolay düşer hem şirke hem harama
Çok sahtekar şeyhler var, gerçeği de var ama
Akideni bilmezsen şeytan yakanı salmaz!
Şeyhinin hallerinden şirke düşebilirsin!
O mahdut ilmin ile sapıp şaşabilirsin
Tehlikeyi ilimle ancak aşabilirsin!
Yüzmeyi bilmeyenler hemen denize dalmaz!
Der Mikdadi ne diye beyhude dolaşırsın
Oku öğren ayırt et zamanla gelişirsin
Hele sırası gelsin ona da ulaşırsın
Adresi bilen bulur yanlış kapıyı çalmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Önce teşhis eylemeli
Önce teşhis eylemeli
Sonra deva söylemeli
İşi ehline vermeli
Yoksa hasta candan olur
Şair yazar gördüğünü
Kafasının erdiğini
Bakma onun yerdiğini
Haberi yakından olur
Acımız çok, büyük yara
Düşünürüm kara kara
Göz atınca ufuklara
Gördüğüm sis,duman olur
Şu çocuklara bir baksak.
Herşey günah, her şey yasak
Ne olur biraz okusak
Eğitmek o zaman olur
Onu yapma, bunu yapma,
Aman yavrum yoldan sapma,
Dine yapış ondan kopma!
Tavsiyemiz iman olur.
Mücerred laf fayda vermez!
Çocuk buna aklı ermez
Asla kafasına girmez
Protestosu yaman olur!
Buna çare bulmak lazım,
Kıl der isek, kılmak lazım
İyi örnek olmak lazım
Her sözümüz ferman olur
Mikdat der ki söyler Resul:
'Herkes çoban herkes me'sul'
Uyanalım usül usül
Faydamız o zaman olur.
Mikdat Bal
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Örneğimiz bulunur mu?
Türk vatanı dağlı taşlı
Anaları kanlı yaşlı
Hiç olur mu bir kaç başlı
Bir bütündür bölünür mü?
Sunni Alevi kavgası
Bağımsız Kürt fasaryası
Bunlar düşman uydurması
Bu gerçekler bilnir mi?
Biz bize yaptığımız an
Bundan karlı çıkar düşman
Bizden gider nice insan
Düşman için ölünür mü?
Hür bu vatan hür bu millet
Düşman diler zayıf devlet
Baştan başa bir memleket
Düşman için bölünür mü?
Doğudan Başbakan seçtik
Bu yoldan kaç sefer geçtik
Yetmiş milyon bayrak açtık
Örneğimiz bulunur mu?
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/2004/sefai_buhesap/01.wma>
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Örnek insan
Bir komşumuz vardı, fakir mi fakir
Herkesin gözünde hakir mi hakir
Halinden memnundu şakir mi şakir
Haline aldırmaz hep şükrederdi
Dünya geçicidir, fanidir derdi
Herkese nasıhat eder dururudu
Köyün imarında önde yürürdü
Herkesi kendinden üstün görürdü
Küçüklerin ayağına giderdi
Onlara bir şeyler, vermekti derdi
Radyo, televizyon, yoktu o zaman
Bilmezdik masallar, bilmezdik roman
Onda ki kıssalar, kalplere iman
Onu bir dinlemek bize yeterdi
Küçükken o bize çok güller derdi
Sabahtan akşama söyler bezmezdi
Kitaptan söylerdi yalan düzmezdi
Karıncayı bile bile ezmezdi
Gezerken bunlara dikkat ederdi
Bunlar bizim gibi mahluktür derdi
Dini konuları iyi bilirdi
Bize öğretmeye her gün gelirdi
Her dediği aklımızda kalırdı
İmanı engindi yanıp tüterdi
En büyük saadet imandır derdi
Allah rahmet etsin, örnek insandı
Lakabı, künyesi, Şudur Hasan’dı
Bize çok şey vermiş yaşı doksandı
Onu kaybetmemiz bize kederdi
Her yaşayan bir gün ölecek derdi
Mikdat der çok şeyi vermişti bize
Cennet güllerini dermişti bize
Yolunu döşetti sermişti bize
Bir baktık ki önümüzden giderdi
Sağlığında buluşacağız derdi
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/esat2/19.wma>
Mikdat Bal
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Ötme kuşum, garip garip
Ötme kuşum, garip garip
Bir sabah bir kuş sürekli olarak pencerenin önünde bir ağaçta ötmekteydi
ondan esinlenerek bu şiiri yazdım

Aldı Mikdat
Sabah, sabah ötüyorsun
Neden yanıp tütüyorsun
Derdime dert katıyorsun
Ötme kuşum, garip, garip
Aldı kuş
Uyandım horoz sesinden
Ezan vermiş kafesinden
Namelerin nefisinden
Zikrederim garip, garip
Aldı Mikdat
Garip kuşum ezan duydun
O çağrıya hemen uydun
Zikir ile yedin doydun
Ötme kuşum, garip, garip
Aldı kuş
Neredeyse gece dondum
Uçtum da bu dala kondum
Allah dedim Rabbi andım
Şükrederim garip, garip
Aldı Mikdat
Konduğun dal bir gün kurur
Toprağa her giren çürür
Bu hayat bir anlık gurur
Ötme kuşum, garip, garip
Aldı kuş
Doğan güneş yine batar
Dertlerime dertler katar
Şu toprakta neler yatar
Fikrederim garip, garip
Aldı Mikdat
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Kuşum beni yakıyorsun
Garip, garip bakıyorsun
Ötüyorsun şakıyorsun
Ötme kuşum, garip, garip
Aldı kuş
Her ne varsa yerde gökte
Allah deyip zikretmekte
İnsan susar kuş ötmekte
Kükre derim garip, garip

Ozan mikdadi
Mikdat Bal
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Öyle bir duygu ki
Öyle bir duygu ki sardı bedeni
Rahattan bir eser kalmadı anam!
Gözlerim yaşardı yokken nedeni
Bir daha uykuya dalmadı anam!
Oyana buyana dönüş başladı
Allah’ı samimi anış başladı
Kül olurcasına yanış başladı
Kor oldum közlerim solmadı anam! !
Efkârım yoğundu dağlardan yüce
Muhasebe ettim kâr, zarar nice
Düşüne, düşüne uzadı gece
Çok bekledim sabah olmadı anam!
Aklıma bu gece ölsem gelmişti
O korku uykumu hepten bölmüştü
Niceleri benden ergen ölmüştü
Zembilim boş kaldı dolmadı anam!
Gafletim düşürdü beni pusuya
Koskoca bir ömrü harcadım huya
Nice emellerim düşmüştü suya
Hiç biri hedefi bulmadı anam!
Mikdadî, bu nice yangındır dedim
Korkma Yüce Allah zengindir dedim
Onun merhameti engindir dedim
O duygu hiç beni salmadı anam!
Mikdat Bal
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Öyle değil mi?
Başkasının unu için fareler
Kavga eder,birbirini pareler
Akıl edip bir el ele vereler
Hepsine yeterdi, Öyle değil mi?
Sömürülüyoruz yanarken içler
Nemelazım dedik yol aldı piçler
Biz birlik olsaydık yabancı güçler
Çekip de giderdi Öyle değil mi?
Okuyup öğrensek kimiz biz neyiz
İlmin ışğından alsaydık feyiz
Ozaman anlardık, patron hem beyiz
Düşmanlık biterdi, Öyle değil mi?
Kuru kuru gider yaş da yaş olsa
Aranan adalet, iş ve aş olsa
Eşitlik olsaydı herkes baş olsa
Kim koyun güderdi, Öyle değil mi?
Mikdatî der artık birlik olmalı
Kavgadan kaçarak ilme dalmalı
Bu dağınıklığa çare bulmalı
Bacamız tüterdi, öyle değil mi?
Mikdat Bal
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Öyle demokrat’ın
Bir de demokrat’ım demesi var ya
Öyle demokrat’ın yüzüne tükür
Anlamıyor cahil kafası dar ya
Boyu bosu batsın özüne tükür
Kıblesi kemiktir atana koşar
İpini elinde tutana koşar
Diline, dinine çatana koşar
Bom boş bir borudur pozuna tükür
Gördük İmralıda astıklarını
Hep havlar görmedim sustuklarını
Yalakadır yalar kustuklarını
Yalını verirken tuzuna tükür
Vurulur evlatlar, olur canından
Faydalanmak ister şehit kanından
İçer sarhoş sarhoş geçer yanından
Yuttuğu hapların dozuna tükür
Çok gördük biz böyle kazma küreği
Kör, sağır ve lâldır, taştır yüreği
Ara sıra ağlar çıkar gereği
Ne derse inanmam sözüne tükür
“Amerika yuh” der onu kullanır
Her fırsatta sana bana çullanır
Böylesi vahşiler nasıl nallanır
Uygarına tükür, yozuna tükür
Mikdat Bal
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Öyle hasretiz ki
Öyle hasretiz ki özlemler yüce
Bu gurbet yaşamı zarar mı bilmem
Ömür heba oldu bir koca hiçe
Kadim dostlar bizi arar mı bilmem
Bu nasıl gurbet ki gidenler dönmez
Hasret gönlü yakar ateşi sönmez
sayısız dere var bu dere dinmez
Ağlamak sızlamak yarar mı bilmem
Gurbetçiler her dem yurdunu anar
Onun hasretiyle yürekler kanar
Ah memleket deyip içimiz yanar
Bizi dostlarımız sorar mı bilmem
En büyük mutluluk gönüle girmek
Ne güzel duygudur sırrına ermek
Şu dünya gözüyle dostları görmek
Bir gün bu hoş duygu sarar mı bilmem
Mikdat der hasretin yarası derin
Ne olur arada bir selam verin
Kahrı çekilmiyor bu garip yerin
Dostlarım hayıra yorar mı bilmem
Mikdat Bal
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Öyle huküm ver
Yeter artık bitsin bu çilve bu naz
Bilmiyorsan sor da, öyle huküm ver
İnsan aşkı ile kumar oynamaz
Az kafanı yor da öyle huküm ver
Önce sen karşıma çıkmadın mı ki
İki dünyamı da yıkmadın mı ki
Beni kül eyleyip yakmadın mı ki
Sen sözünde dur da öyle huküm ver
Yıldızı güneşe benzetme sakın
Yanarsın güneşe olursan yakın
Beni bırak biraz kendine bakın
Az kafana vur da öyle huküm ver
Mikdat der heceler, sözden de büyük
Sitemler yakıyor közden de büyük
Yarama serptiğin tuzdan da büyük
Yokluğumu gör de öyle huküm ver
Mikdat Bal
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Öyle mi? Sevinç Atan'ın 'Öyle mi? ' Şiirine nazire
Öyle mi?
Yalnız seni düşünüp yalnız seni anarken
Sen beni defterinden sileceksin öyle mi?
Aşkın ile tutuşup aşkın ile yanarken
Kenara çekilerek güleceksin öyle mi?
Derdin ile ağladım, Sevinç’in ile güldüm
Kederinle üzüldüm, hastalığınla öldüm
Senin ile yok oldum kendimi sende buldum
Sen beni bir yabancı bileceksin öyle mi?
Sana güvendim diye koyvermiştim ipimi
Ne oldu birden böyle beğenmedin tipimi
Bir şey olmamış gibi, bir yabancı gibi mi?
Karşıma bu halinle geleceksin öyle mi?
Uğrunda çöle düştüm terketmiştim bağları
Yalnız ben senin için deldim yüce dağları
Uğruna feda ettim yaşadığım çağları
Şimdi uykularımı böleceksin öyle mi?
Mikdatî der ortakken, acına elemine
Layık mıdır uğramak, işkence zulümüne
Ölüm ayırır diye söz verdin ölümüne
Benden ayrı yastıkta öleceksin öyle mi?
Mikdat Bal
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Öyle yüksek sesle aşk ilan etme
Öyle yüksek sesle aşk ilan etme
Kiskanan olur da çatlarız gülüm
Gönül kapım açık sen talan etme
Biz bu badireyi atlarız gülüm
Sardı içimizi bize sormadan
Gerçekçi olmalı hayal kurmadan
Acele etmeden gönül kırmadan
Yavaştan yavaştan çıtlarız gülüm
Dünyaya duyurmak isterdim fakat
Akıl men ediyor bu fikir sakat
Şu hızlı değişen zamana dikkat
Bir gün bu sevdayı kutlarız gülüm
Sensizlik çekilmez anla meramım
Şad eyle gönlümü bitsin dramım
Taze çiçek gibi buram buramım
Biz daha ileri şutlarız gülüm
Mikdat Bal
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Öz yurdumun kıymetini anladım
Diyarı gurbete düştüm düşeli
Öz yurdumun kıymetini anladım
Hasret ateşiyle piştim pişeli
Öz yurdumun kıymetini anladım
Fakir idim lakin sıhhatim vardı
Komşularım bana yardım yapardı
Onlara sı rt dönmem aslı inkardı
Öz yurdumun kıymetini anladım
Hoş gelmiştim,boş geri salıyorlar
İş yok diye bahane buluyorlar
Bütün haklarımızı alıyorlar
Öz yurdumun kıymetini anladım
Misafirdim şimdi oldum yabancı
Aradayım ne yolcuyum ne hancı
Geri dönsem bana derler Almancı
Öz yurdumun kıymetini anladım
Göçmen derler göçmen kuş olamadım
Baharım son buldu kış olamadım
Eloğluna hala hoş olamadım
Öz yurdumun kıymetini anladım
Hayallerim uçup gittikten sonra
Gurbet elde neler çektikten sonra
Gençliğimi heder ettikten sonra
Öz yurdumun kıymetini anladım
Bunca yıldır haksızlığa katlandım
Bir fidandım ezildim sakatlandım
Mikdat idim soyadımla adlandım
Öz yurdumun kıymetini anladım
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Özel davetiye
Özel davetiye geldi yârimden
Yolumu gözlermiş gel diye yazdı
Niyazda bulunmuş Mevlâ Kerimden
Yârimi kavuştur sal diye yazdı
Ayrılık çok acı yeter diyordu
Virüsten mikroptan beter diyordu
Sensizlik çekilmez keder diyordu
Akan göz yaşlarım sel diye yazdı
Yarim derim başka bir şey dilemem
Onu görmeyince asla ölemem
Gelir mi gelmez mi onu bilemem
Seni seviyorum bil diye yazdı
Uykusu bölünmüş yollarda gözü
Sevda ateşinden yanıyor özü
Beni de ağlattı matemli sözü
Şimdilik sevgide kal diye yazdı
Mikdat Bal
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Özeleştiri (Şematik)
Bir yürek ki…………mangal gibi………….yanarken……………sönüverdin
Mangal gibi…………yanıp külün………….uçmuştur……………dönüverdin
Yanarken……………uçmuştur…………….ama şimdi de………..konuverdin
Sönüverdin………….dönüverdin…………..konuverdin………….oldu mu?
Ne oldu da…………..birden böyle…………her şeyi……………...terkeyledin
Birden böyle………...pasif oldun…………..sen de mi……………çarkeyledin
Her şeyi…………..sen de mi…………..yeni keşfedip………...farkeyledin
Terkeyledin…………..çarkeyledin…………..farkeyledin…………..oldu mu?
Sen ki Mikdat……….yıllar yılı…………….susmadın……………hap mı yuttun
Yıllar yılı……………yazdın durdun
………ne oldu………………sen uyudun
Susmadın……………ne oldu………………böyle, hiç mi hiç…….yok umudun
Hap mı yuttun……….sen uyudun………….yok umudun…………oldu mu?
Mikdat Bal
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Özlediğin anlarda
Saçımı sakla gülüm, ıdırlı mendilinde
Özlediğin anlarda, açıp bakarsın diye
Oku türkün olayım bal akan şen dilinde
Sana bir şiir yazdım mani yakarsın diye
Şen şakrak okuyuver, ezberlensin destanın
Dilinde ki nameler devası her hastanın
Girelim dolaşalım içinde gülistanın
Demet demet güllerden alıp takarsın diye
Vuruldum gözlerine değil misin farkında
Lalezar bahçesinde, sevgililer barkında
Girip de sırılsıklam olmalıyım arkında
Evirip çevirerek beni sıkarsın diye
Sakın beni terketme dayanamam acına
Beyaz bir gül takmalı çiçeklerden tacına
Ne kadar da yakışır gül kokulu saçına
Sana gülüm demeli öyle kokarsın diye
Mikdat Bal
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Özledikçe yüreğimde bir yer yanıyor
Özledikçe yüreğimde bir yer yanıyor
Hasret beni yakar anam, içim kanıyor
Bahar geldi göçmen kuşlar, geri geliyor
Benim yazım baharım yok, gurbet ellerde!
Biter günler, biter aylar, geçer seneler
Dilim dilim, parça parça, biçer seneler
Elemiyle, azabıyla, uçar seneler
Sızım, yaşım buharım yok, gurbet ellerde!
Cehennemi yansıtıyor, aynadır gurbet
Kazanında ısıtıyor, kaynatır gurbet
Rest diyerek istikbale oynatır gurbet
Şeşim, beşim, ciharım yok, gurbet ellerde
Mikdat Bal
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Özlem acısı (Gurbet)
Cehennemi bilmem ama bu gurbet
Ondan korkmamaya itiyor bizi
Zakkum ağacından zehirli şerbet
İçirip hayattan ediyor bizi
Elimizi sağlam tutarız diye
İstikbalde rahat ederiz diye
Emekli olup da gideriz diye
Kazanmaya geldik ütüyor bizi
Özlem acısından sine kor olur
Kütük kök salınca sökmek zor olur
Kanaat bitince gözler kör olur
Kuşkular şüpheler güdüyor bizi
Mikdatî der dertler yorduça yordu
Kafamızı bozup kurdukça kurdu
Yerden yere çalıp vurdukça vurdu
Böyle bir çıkmaza atıyor bizi
......Felek toz dumana katıyor bizi
Mikdat Bal
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Özleme bak özleme!
Bu gün aklımdan geçti, özleme bak özleme!
Ne de güzel olurdu hamsileri közleme
Yanında bir de limon, o da deva nezleme
Şöyle olduğum yerde düşündüm de ah dedim
Bu hayatın tadı yok tekrar tekrar vah ettim
Bu gün böyle düşündüm, ah memleket diyerek
Kendimi tatmin ettim gözyaşımdan yiyerek
Birazcık hüzünlendim karaları giyerek
Şöyle olduğum yerde düşündüm de ah dedim
Bu hayatın tadı yok tekrar tekrar vah ettim
Ramazan keyfi midir, gurbetin çilesi mi?
Böyle şeyler düşünmek nefsin bir hilesi mi?
Bir çok şeyden mahrumuz kaderin silesi mi?
Şöyle olduğum yerde düşündüm de ah dedim
Bu hayatın tadı yok tekrar tekrar vah ettim
Özlemler çeşit çeşit bu sadece misaldi
Bu gurbet uzadıkça, ömrümüz de kısaldı
Bu gün nasip onunmuş kedere hamsi saldı
Şöyle olduğum yerde düşündüm de ah dedim
Bu hayatın tadı yok tekrar tekrar vah ettim
Mikdat Bal
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Özlerim
Geçer günler ah ile
Kalkarım sabah ile
Köyümü vah vah ile
Gece gündüz özlerim
İlkbahar yaz güz ile
Dağ tepeyi düz ile
Geceyi gündüz ile
Her şeyini özlerim
Çakalların sesini
Tavuğun kümesini
Horozun nefesini
Her şeyini özlerim
Hiç bitmeyen işini
Dört mevsimi,kışını
Yemeğini aşını
Her şeyini özlerim
Türlü eğlenceleri
Yaz kış imeceleri
Seyirli geceleri
Her şeyini özlerim
İhtiyar nineleri
Ah yavrum demeleri
Bastonlu dedeleri
Her şeyini özlerim
Mikdatın bitti lafı
Bu kadar türkü kafi
Mahalleyi etrafı
Her şeyini özlerim
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Özlerim gorgorası
<image
src='http://img299.imageshack.us/img299/3239/egriderekoyujj1.jpg'width='550'
height='400'>
Özlerim Gorgorası (köyümüzün eski adı)
Herşeyimdir orası
Yüreğimin yarası
Şifa bulacak mıdır?
Her tarafi güzeldir
Ona sevgim ezeldir
Köyümüz çok özeldir
Böyle kalacak mıdır?
Hep göç etti insanlar
Sinek avlar dükkanlar
Dikildi apartmanlar
Şehir olacak mıdır?
Eskiden hiç yok idi
Fakirleri tok idi
İnsanlari çok idi
Yine dolacak mıdır?
Nüfüsuyla çoşandı
Büyük göçler yaşandı
Okul bile boşandı
Zili çalacak mıdır?
Eski topluluk hani
Boştur caminin yanı
Hoca okur ezanı
Kimse kılacak mıdır?
Dışardan var geleni
Şenlenir yeni yeni
Ezrail bu yıl beni
Gelip alacak mıdır?
Mikdat bal söyler ağlar
Aklıma vurur dağlar
Acap beni gavurlar
Canlı salacak mıdır? .
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/gorgoras.mp3' width='352' height='50'>
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Özü sözü bir olan bir yiğit bekliyoruz
<font face='Forte'' size='5' color=Black>K<font face='century'' size='3.5'
color=navy>abuğunu kıracak uyanacak bu millet
Düşmanın kapısına dayanacak bu millet:
Yeniden alkanlara boyanacak bu millet
Özü sözü bir olan bir yiğit bekliyoruz
Necip fadıl milletim sesini duyuracak
Yediden yetmişine cihada buyuracak
Paslanmış kılıçını kınından sıyıracak
Özü sözü bir olan bir yiğit bekliyoruz
Bu millet uyanırsa dünyaya meydan okur
Tecrübeyle sabittir, korkumuz yok çok şükür
Muhtaç olduğu kudret kaynıyor fokur fokur
Özü sözü bir olan bir yiğit bekliyoruz
İçimizde hainler hayale kapılmasın
Hazin olur sonları ihanet yapılmasın
Karamsarlık yoluna sakın ha sapılmasın!
Özü sözü bir olan bir yiğit bekliyoruz
Mikdat Bal
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Özür dileme kampanyası! ! ! !
Özür diliyorsunuz
Ahmaksınız hepiniz
Ne’yi biliyorsunuz!
Nedir sizin hobiniz?
Aktır bizim yüzümüz
Tertemizdir özümüz
Size olmaz sözümüz
İş görür mü lobiniz?
Hırant olmuş Memişler
Bak ne nane yemişler!
Ermeniyiz demişler
O gün sizin gibiniz
İleri atıldınız
Siz kime katıldınız?
Belki de satıldınız!
Dolmuş mudur cebiniz
Ne tarih okursunuz
Desise dokursunuz
O kadar çukursunuz
Görünmüyor dibiniz
Bizden çıkmaz Yamukyan
Hele bu olsun beyan
Gerçek olunca ayan
Eğilecek kepiniz
Sapın düz yoldan sapın
Gelen kemiği kapın
Ne yaparsanız yapın
Bizden koptu ipniz
Nasıl düştünüz şirke?
Benzemezsiniz Türk’e
Biliriz nedir sirke
Şarap dolu küpünüz
Mikdat Bal
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Özür dilerim sizden, ey hanımlar bayanlar
<image src='http://www.biriz.biz/animasyon/insgif13.gif'width='156'
height='190'><br>
İşin çıktığı zaman cemilendir bayanlar
Toprağa diri diri, gömülendir bayanlar
Her türlü meşakkati, ona reva gören biz
En kötü isimleri, yine ona veren biz
Herkes doysunlar diye bir mutfak sakinesi
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi
İçerde ve dışarda, her zaman ezilen o
Eksikler çıktığında, ilk sefer kızılan o
Annedir ama onun kim bilir kıymetini
Kumara bile verir, kocası ziynetini
Eziliyor her yerde bu hep böyle olmuştur
Ne kadar çekmiş ise hep erkekten bulmuştur
En ufak bir hatata dayağı atan biziz
Her şeyden o sorumlu, sırtüstü yatan biziz
Yemeği o yapacak, o sofrayı serecek
Bulaşıklar onundur, çayı da o verecek
Çocukları okula anneler getirecek
Saçlarını tarayıp, yine o giydirecek
Her türlü hakareti yine ona eden biz
Orospu deriz ona orospuya giden biz
Ona kahpe diyenler, utanmalı söylerken
Kahpe kendi oluyor ihaneti eylerken
Zavallıyı kem gözle bakan yine erkektir
Onu perişan edip yakan yine erkektir
Cahiliye devrinden daha kötü durumda
Uyanmamız gerekir insanlık ucurumda
Nutuklarla olmuyor kadınları savunmak
Hele hele hiç olmaz, gazellerle avunmak
Hanımlar anamızdır hem evlat hem bacıdır
Arada söylüyoruz başımızın tacıdır
Lafla peynir gemisi yürümez ki sözler boş
Oturduğumuz yerden ahkam kesmek ne de hoş
Yardım etmek gerekir, savunmak gerek ise
Her şey ortak olmalı hayat müşterek ise
Ne ettik onlar için, neler edebiliriz
Cennete giden yoldan nasıl gidebiliriz?
Anaların ayağı altında olan cennet
Kolay kazanılmaz ki, zahmet istiyor zahmet! !
Özür dilerim sizden, ey hanımlar bayanlar
Özür dilemelidir, size böyle kıyanlar
Mikdat Bal
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Özürlülerden özür diliyoruz
Özür diliyoruz peşinen özür
Engelliye engel olan bizmişiz
Derdini anlayıp vermedik huzur
Her şeye mania bulan bizmişiz
İnsanca yedirip içiremedik
Karşıdan karşıya geçiremedik
Hiç bir şeyi doğru beceremedik
Bu işlerde geri kalan bizmişiz
Onları görmüşüz bir vebal diye
Meslek öğretmedik yok ikbal diye
İtilip kakıldı kör topal diye
Gerçek ortadayken yalan bizmişiz
Onlar anımsanmaz garip yaşarlar
Onca engelleri nasıl aşarlar
Oyu bir sayılır ona koşarlar
Onların hakkını alan bizmişiz
Kapanmış evinde yüreği pare
Devlet sahip çıkmaz halk bilmez çare
Eziyet görürler göz göre göre
Sahipsiz başıboş salan bizmişiz
Gereken ilgiyi veremiyoruz
Bir türlü huzura eremiyoruz
Onları bahtiyar göremiyoruz
Yine başımızı yolan bizmişiz
Etkinlikler olur yılda bir hafta
Yapılan vaatler hep kalır lafta
Sorumlu aranır yokki etrafta
Her türlü havayı çalan bizmişiz
Yaz Mikdati belki mesuller okur
Okuma yazma var bizde çok şükür
Kaldırımlar yüksek caddeler çukur
Dünyayı yaşanmaz kılan bizmişiz
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/50/www_antoloji_com_1062850_993.MP3'>
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Panorama adam desem yeri var
Ne ararsan onda vardır hayır, şer
Panorama adam desem yeri var
Hoş görünür ama kasılıp şişer
Bu da benim hatam desem yeri var
Cama benzer elmas gibi görülür
Bilemezsin niçin, nasıl kırılır
Bir şey dersin nefret eder, darılır
Esirgesin Hüdam desem yeri var
Yanlış arar sangi kendi gaf etmez
Över isen güler, acı laf etmez
Bir hatanı bulsa asla affetmez
Bir celsede idam desem yeri var
Neden bu böyledir soramazsın sen
Aleyhine bir şey yoramazsın sen
Yanlış gösterince yaramazsın sen
Hoş gelmiyor sedam desem yeri var
Bal der elif gibi olsun er ise
Ne edeyim düşüncesi şer ise
Biri kalkıp ona hocam der ise
Geçti benim modam desem yeri var
Mikdat Bal
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Pantolon
Nasıl biter bilmem bu işin sonu
Giysiler içinde şalvardır konu
Bu arada ele allım donu
Türk donu giyerse yünü önemli
Deri mi giyerdi atamız adem?
Eskiden bilirim giyerdi dedem
Halinden memnundu etmezdi sitem
Uzunca bir şalvar eni önemli
Saymakla bitmezki çeşitleri çok
Kiminde bunlardan fazla bir şey yok
Anaya babaya söktürüyor kök
Şimdiki gençlerde mini önemli
Bunların yüzünden bulduk maçayı
Alır almaz hemen keser paçayı
Yırtar bir tarafı takar kancayı
Kimi yırtık sevmez yeni önemli
Bu gençler öyledir kalınca naçar
Pantolonu alıp odaya kaçar
Makasla düzensiz bir delik açar
Baldırdaki dövme beni önemli
Moda diye diye kalmadı denge
Amca sandıkların aslında yenge
Bürünürler bunlar her türlü renge
yanar döner pulun bini önemli
Dedik ya bunlarda kalmadı ayar
Kimi de insanın gözünü boyar
Giyindiği bezi pantolon sayar
Sadece kamanın kını önemli
Kısa tutuyorlar yine pahalı
Aklını mı yemiş bizim ahali
Şalvar dediğimiz değişmiş hali
Şimdi moda böyle dünü önemli
Herşey modacının yetkisindedir
Çünkü herkes onun tutkusundadır
Bir çoğu reklamın Etkisindedir
teşhir edilecek teni önemli
Ne yayığı bilir ne yapar elek
Giydiğini sanır zavallı kelek
Bir tarafı keçi bir yanı melek
Arkadadan yırtmaçlı önü önemli
Rahatını bilir yere yayılır
Kalabalık olsun buna bayılır
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Donu bir mıknatıs öyle sayılır
Oturduğu zaman yönü önemli
Gönüllü bir manken oluverince
Kazı bulup onu yoluverince
Bir yemekhaneyi buluverince
Bakan baksın onda menü önemli
Dolaşarak açık kucaklarıyla
Poz verir uzunca bacaklarıyla
İlgilenmez soğuk sıcaklarıyla
Yaz kış farketmiyor günü önemli
Yakışır mı yırtık pantolon gence
Hayır derim çünkü ayıptır bence
Araştırıp durur inceden ince
Kestiren gözlerin şeni önemli
Çok daha söylerim bitmedi hızım
Gördükçe inanın artıyor sızım
Eğitmek gerekli bu gençler bizim
Aslına döner de geni önemli
Der mikdati benim sözümü alın
Herkes anlar zaten yazdığım yalın
Bizden geçti artık giyerim kalın
Yeni yetmelerin feni önemli
Mikdat Bal
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Papa diye senin gibi dinsize
Yine kustu densize bak densize
Ne edeyim ne diyeyim ben size
Papa diye senin gibi dinsize
Laf söylesem, kulağımı çekerler
Vicdanın yok bilmem nerde düşürdün
Konuşarak sabrımızı taşırdın
Dilin sürçtü, hata ettin, şaşırdın
Gaf söylesem, hayret edip bakarlar
Yabanisin, ne aydın ne ehilsin
Dinden yoksun zalimlere dahilsin
Ortaçağdan kalma bağnaz, cahilsin
Saf söylesem buna boyun bükerler
Mikdatî der kalmadı ki haydası
Hep aynıdır kafirlerin gaydası
Bir kilise eğer yoksa faydası
Af söylesem papazını ekerler
Mikdat Bal
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PaRa
Ne beyazdır ne kara
Rengine akıl ermez
Nasıl bir şey bu para
Zengine akıl ermez
Gök kubbeyi sis örter
Dertler arkadan dürter
Düzde ayaklar sürter
Engine akıl ermez
Parasız hayat sorun
Olunca uzar burun
Tarihte tektir Karun
Dengine akıl ermez
Kimisi ona tapar
Bulanı yoldan sapar
Fırtına ondan kopar
Yangına akıl ermez
Kimi için bitirim
Vicdan bazen kötürüm
İstikbale yatırım
Dünküne akıl ermez
Bir nevi mübadele
Yolunda mücadele
Savaş, harp, mukatele
Cengine akıl ermez
Mikdat Bal
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Para değİştİrİr
Hollanda dan size bir haberim var
Bunu söylemekte çok kederim var
Misal olarak bir hemşerim var
Küçükden tanırım bu ana kadar.
Fakir idik köyde yoktu paramız
Ayrı içilmezdi tek sigaramız
O kadar tatlıydı bizim aramız
Öz kardeş gibiydik bu ana kadar.
Camiye girerdi imamdan önce
Duyanlar ağlardı ezan verince
Herkes saygı duyuyordu bu gence
Ben de çok severdim bu ana kadar.
Her nedense düştük gurbet eline
O çok önem verdi gavur diline
Bu arada heves etti dinine
Müslüman tanırdım bu ana kadar.
Bu gün selam verdim anlamaz oldu
Hollandaya geldi binamaz oldu
İslam dinine hiç inanmaz oldu
Müslüman tanırdım bu ana kadar.
Ben selam verince o hallo dedi
Tekrarlayınca 'niet verstaan' dedi(anlamıyorum)
Türkce konuş dedim 'donder op' dedi.(defol}
Türk tanırdım onu bu ana kadar
Bir hippi avrata gönlünü verdi
Öz karısı onu candan severdi
Kocasından güya para beklerdi
Tek sent yollamadı bu ana kadar.
Gelmeden bilirim nasıl ağlardı
Komşunun birine gidip yalvardı
Yüzde ellisinden dövizi aldı
Turist çalışırdı bu ana kadar.
Şimdi işçi oldu bilir lisanı
Artık hiç kalmadı dini imanı
Para değiştirir demek insanı
Keşke fakir kalsa bu ana kadar.
Çocukları köyde bekliyor bavul
O burda içiyor oluyor davul
Onun yaptığı iş insanlık değil
Dön artık hemşerim olmaz bu kadar.
Mikdat Bal
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Para etmez ürününüz
Para etmez ürününüz
Siz seçtiniz sürününüz
Bunlar kendi sorununuz
Görün artık uyanınız!
Yok mu beni duyanınız?
Pazarda mal satılmıyor!
Hiç bir şeye tutulmuyor!
Yalan artık yutulmuyor!
Görün artık uyanınız!
Ya az daha dayanınız!
İşçi üşür hem de memur!
Para yetmez alsın kömür!
Geri dönün bu yol çamur!
Görün artık uyanınız!
Gitsin sizi soyanınız!
İşsizlerin hali acı!
Var yüzlerce ihtiyacı!
Hasta düşse yok ilacı!
Görün artık uyanınız!
Var mı sizi sayanınız?
Bal der yalan mı diyoruz?
Polemik mi ediyoruz?
Öyleyse biz gidiyoruz!
Size olmaz uyanınız!
Ben derim ki uyanınız!
Mikdat Bal
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Para, para, para, para
İnsanları paralıyor
Hasta edip yaralıyor
Başkasına kiralıyor
Para, para, para, para
Uğrunda insanlık ara!
Sahip olan zengin olur
Ona herşey mümkün olur
Sevgi, saygı engin olur
Olmayanın yüzü kara
Para, para, para, para
Yerden eder, yârdan eder
Ülkeden diyardan eder
Utanmaktan, ardan eder
Para, para, para, para
Bulamayan düşer zora
Bu dünya yı zindan eder
Hem sıhhat hem candan eder
Neyin varsa ondan eder
Para, para, para, para
Bulamayanlar fukara
Sevgilisi her insanın
Hem Hansın hem de Hasanın
Hem dostundur hem düşmanın
Para, para, para, para
Bulamayan düşer dara
Para denen bu mereti
Putlaştıranlar türedi
İnsanın şanı, şöhreti
Para, para, para, para
Sen gel de insanlık ara
Mikdat der ki yandı sinem
Vermem paraya çok önem
Hem cennet hem de cehennem
Para, para, para, para
Hem beyazdır,hem de kara
Mikdat Bal
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Paralansın para diyen
Paralansın para diyen, paralansın, paralansın.
Eğitime kara diyen karalansın, karalansın
Zengin oldu çala çala, sokaklarda kala kala
Çok güzel konuşuyormuş, bir kez daha kiralansın.
Bu kendini beğenmişin örnek olur mu sözleri?
Parasıyla küçümsüyor, hem sizleri hem bizleri.
Siz okuyun adam olun dinlemeyin öküzleri!
Böğürür sonra yok olur, kamyon çarpsın yaralansın.
Kur'andan örnek alırsak Karunun bellidir sonu
Böbürlenerek gezerdi malı kurtarmadı onu.
Ancak böylesinde olur nefret sacan bir ses tonu
Ondan olmak isteyenler arkasında sıralansın!
Mikdat Bal
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Parkta dolaşırken
Parkta dolaşırken bir adam gördüm
Yanına yaklaştım halini sordum
Hele bir dur dedi geçtim oturdum
Dedim dünya yalan, sah dedi bana
Gözleri nemliydi sesi titrekti
Uzakta durduydum yanına çekti
Konuştu konuştu icini döktü
Dedim kimsen yok mu, ah dedi bana
El kızı dışardan eve girince
Baba düşünmeden malı verince
Atarlar dışarı zayıf görünce
Dedim evlat yapmaz, vah dedi bana
Oğluna vermişti bütün malını
Kaldırıp sokağa atmış gelini
Gelene gidene açar halini
Dedim git geri al, hah dedi bana
Sözümü dinlerken gülümsüyordu
Bu dediğin şeyler güzel diyordu.
Tekrar karşılaştık ve gülüyordu
Dedim ki nasılsın, şah dedi bana
Mikdat der önceden düşünmek şartmış
Toplumda bu gibi olaylar artmış
Bizim ki oğlunu evden çıkartmış
Dedim hiç uğrar mı, kâh dedi bana
Mikdat Bal
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Parlak 37 yıldıza şiiri yazarına nazire
Hangisi daha açı, de sana PKKcı
Daha dün civilendi, intiharcı bombacı
Bir iki bildiriyi, dağıtan tahrikçiler
Ne yıkmış ne öldürmüş, ey sahtekar jurnalci
Apo katliam etmiş, neler yazdın hakkında
Şaşılığı bırakın, biraz ona bakın da
Öyle uzağa gitme, işlenmiş pek yakında
Yaz sana ey sahtekar, ey imansız jurnalci
Treni bombalayanlar, Kimdi yandaşların mı?
Senin gibi imansız yani dindaşların mı?
Kanı bozuk o tipler, senin kandaşların mı?
Bunları anlatsana, ey sahtekar jurnalci
Aponun affı için her yolu denersiniz
O zaman adaletten, insaftan dönersiniz
Kendi hesabınıza mum gibi sönersiniz
Yaz sana PKK nın aleyhine jurnalci
Cumhuriyet güçlüdür, dil uzatma bu yeter
Seni aşan bir şeyi üstüne alma keder
Malülen emeklisin zırvaladığın yeter
Dünü boş ver bu günden, yaz sana ey jurnalci
Otuşben bin ölü var, otuz yedi değildir
Bunları görmeyenler, ya kansız ya cahildir
Ormanda ki ayılar, ondan daha ehildir
Yaz sana her olayı, unuttun mu jurnalci
Mikdat Bal
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Parmak istediler kolu verdik biz
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/82/www_antoloji_com_531882_264.MP3'>
Yattılar kalktılar AB dediler
Büyük bir hayale dalıverdik biz
Satacağız diye hibe dediler
Ancak birbirini yoluverdik biz
Milli gelir dondu ihracat sıfır
Yabancılar artık değil misafir
Bize emir verrir yabancı sefir
Emredilen toplum oluverdik biz
Açıktan pazarlık Kıbrıs verildi
Savunanlar hain dendi, yerildi
Çok şey kayıp ettik, çok şey kırıldı
Parmak istediler kolu verdik biz
Bu hikaye Türk’ün gerçek kıssası
Dediler adalet mülkün esası
Uydurdular bir şey “uyum yasası”
Çalanı, katili salıverdik biz
Bunlar Avrupaya döndü yönünü
Faize bağladı ayın sonunu
IMF emretti aldık kanunu
Eski hasır aldık halı verdik biz
Mikdatî der böyle bilsin bu millet
Uyansın hizaya gelsin bu millet
Gereken tedbiri alsın bu millet
Ne kadar da geri kalıverdik biz
Mikdat Bal
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PAYLAŞMAYAN Bizden DEĞİL!
PAYLAŞMAYAN Bizden DEĞİL!
Bir fotoğraf hem düzmece hem çakma
Paylaşmayan bizden değil yazarlar
Hadi git lan beni günaha sokma!
Hem kafamı hem ağzımı bozarlar!
Alçaklığın her türünde var bunlar
Kafaları hem kalpleri dar bunlar
Virüstürler şeytanlara yar bunlar
Bu sapıklar günden güne azarlar
Kopyala, kes yapıştırmak işleri
Şoke etmek apıştırmak işleri
Birbirine kapıştırmak işleri
Yolumuza bunlar çukur kazarlar
Din iman yok ne de Allah’ı tanır
Yüzsüzlükte tanımaz asla sınır
Okuyanlar onu bir hoca sanır
Bir yorumla aramıza sızarlar
Der Mikdadi bıktık yetti arkadaş
Sabır denen o şey bitti arkadaş
Bet mesajlar geldi gitti arkadaş
Yazma dersen bir de kalkıp kızarlar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Paylaştıkça büyür yayılır sevgi
Her kapıyı açan anahtardır o
Paylaştıkça büyür yayılır sevgi
Nice imtihana giriftardır o
Paylaştıkça büyür yayılır sevgi
Anadan başlıyor mezara kadar
Öyle bir histir ki kalplerde atar
Her tarafı sarar her yeri tutar
Paylaştıkça büyür yayılır sevgi
Sularda oluşan halka gibidir
Gittikçe büyüyen dalga gibidir
Tek bir şahsa sevgi, halk’a gibidir
Paylaştıkça büyür yayılır sevgi
Sevgi olan yerde her şey güzeldir
Her şey bir tanedir her şey özeldir
Sevgi bir ışıktır, aşkı ezeldir
Paylaştıkça büyür yayılır sevgi
Mikdat Bal
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Peşin ağla!
Borçla gülme peşin ağla
Bir gün gözler yaş olacak
Tövbeye gel, sevap sağla
Son pişmanlık boş olacak
Bir gün yuvan bozulacak
Huvel Baki yazılacak
Bir de ismin kazılacak
Kimlik kartı taş olacak
Başlarsa da yakarışın
Fayda etmez yalvarışın
Mezarına ilk varışın
Ya acı ya, hoş olacak
Bitmiş olur işin senin
Kâbus olur düşün senin
Karanlıkta naşın senin
Böceklere aş olacak
Eden bulur, eden çatar
Kaybedenler matem tutar
Zülüm olmaz zerre kadar
Bütün sırlar faş olacak
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Peşine düştüğüm ne varsa
Peşine düştüğüm ne varsa kaçtı
Yoruldum koşmaktan durayım gayri
Çaresizlik bana derde dert açtı
Derdime bir deva sorayım gayri
Yola girdiğimde başkaydı derdim
Parmağın peşine kolumu verdim
Bir derdin yüzünden kaç derde girdim
Artık buna kafa yorayım gayri
Sular şarıl şarıl tutmaz elekler
İnsan çok tamahkar bitmez dilekler
Şeytan olan yere gitmez melekler
Başka bir mekana varayım gayri
Mikdatî, hayat bu sevinemezsin
Ne oldum diyerek övünemezsin
Elektrik kesilir güvenemezsin
Çalar saat aldım kurayım gayri
Mikdat Bal
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Pişe pişe alışmışım
Şu gurbetin acısına
Pişe pişe alışmışım
Herdem iğne fıçısına
Düşe düşe alışmışım
Kader meçhul, bahtım kara,
Dert, keder, gam peşi sıra
Gönül hicran, yürek yara,
Deşe deşe alışmışım
Nehir olup coşamazken
Düzde rahat koşamazken
Yokuşları aşamazken
Şişe şişe alışmışım
Yaşayarak mazim ile
Tarihimi tazim ile
Engelleri azim ile
Aşa aşa alışmışım
Tanışmayı görüşmeyi
Tartışmaya girişmeyi
Sukünete erişmeyi
Taşa taşa alışmışım
Bir çok şeyin geçtiğini
Başıma dert açtığını
Dünya benden kaçtığını
Koşa koşa alışmışım
Mikdat Bal
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Pişman olursun o gün!
Bu yalancı dünyanın bitmez derdi kederi
Kainatta eşsizdir cehennemdir beteri
Yaşanan bu hayatın nedir gelir-gideri
Bir gün karşına çıkar, pişman olursun o gün!
Telaşları sonsuzdur uzun olur emeli
Ayrı, ayrı oluyor insanların ameli
İyi işler yapmalı, tatlı sözler demeli
Acı söz gönül yıkar, pişman olursun o gün!
Bazısı bu dünyayı sever taparcasına
Düşer onun peşine yoldan saparcasına
Unutur benliğini dinden koparcasına
Bu dünya senden bıkar, pişman olursun o gün!
Ahiret inancını aklından siliyorsun
Ey insan öleceksin çok iyi biliyorsun
Ölmeyecekmiş gibi dünyayı diliyorsun
Bir gün elinden çıkar, pişman olursun o gün!
Ölümden sonra hayat aklından geçmiyor mu
Nerede geçmişlerin gelenler göçmüyor mu?
Hayat denen bu fırsat elinden kaçmıyor mu
Ölüm var insan bakar, pişman olursun o gün!
Bu gün var yarın yoksun, Hakka yürüyeceksin
Cesedin fani senin ölüp çürüyeceksin
Canın yoksa o zaman neye yarayacaksın
Bir ceset çürür kokar, pişman olursun o gün!
Saçların ağarıyor dökülüyor dişlerin
Bu kadar mıydı senin ebediyet düşlerin
Aniden ecel gelir yarım kalır işlerin
Gözünden yaşlar akar, pişman olursun o gün!
Mikdadî der ölüm Hak inan ya da inanma
Hayırlı ölüm dile, pişman olup kınanma
Ömür bir imtihandır dinsizlikle sınanma
Nedamet seni yakar, pişman olursun o gün!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Politika yalan imiş
Doğru bildik doğru sandık
Ümit ettik öyle kandık
Yalanlardan çok usandık
En iyisi çalan imiş
Politika yalan imiş
Her seferde düzen aynı
Kitabını yazan aynı
Soyan aynı ezen aynı
Hedefleri talan imiş
Politika yalan imiş
A’sı B’si yoktur bunun
Kim güçlüyse parsa onun
Affı için yapar kanun
Sözde maksat falan imiş!
Politika yalan imiş!
Gören sanır bunlar küstü
Onlar birbirinin dostu
Anlaşırlar ayak üstü
Olan halka olan imiş
Politika yalan imiş!
Dayanmazsan cefasına
Söz geçmezse kalfasına
Gidemezsin ALFA'sına
O kamusal alan imiş
Politika yalan imiş!
Mikdat Bal
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Rabbim Sana geldim Sana
Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun;
kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. (Rad Suresi, 28)
Adın anıp zikredince gitti benim gam kederim
Allah diyen zor'da kalmaz, Hu, diyelim ey yarenler!
-Allah diyen meleklerle
-Devran eden feleklerle
-En samimi dileklerle
-Rabbim Sana geldim Sana
-Ya Rabbena, Ya Rabbena!
-Feğfirlena zünübena!
Kalbim huzur buldu hemen Rabbim Sana şükrederim
Allah diyen dar'da kalmaz Hu, diyelim ey yarenler!
-Allah, Allah hitabımla
-Kur'an gibi kitabımla
-Muhammedî adâbımla
-Rabbim Sana geldim Sana
-Ya Rabbena, Ya Rabbena!
-Feğfirlena zünübena!
Seven anar sevdiğini, ben de Onu zikrederim
Allah diyen har'da kalmaz Hu, diyelim ey yarenler!
-Rabbim bize kulum dedin
-İslâm benim yolum dedin
-Vuslatına ölüm dedin
-Rabbim Sana geldim Sana
-Ya Rabbena, Ya Rabbena!
-Feğfirlena zünübena!
Yerde gökte deliller var, düşünerek fikrederim
Allah diyen nâr'da kalmaz Hu, diyelim ey yarenler!
-Ey Rahmeti bol Allah'ım
-Gönlümüze dol Allah'ım
-Hep bizimle ol Allah'ım
-Rabbim Sana geldim Sana
-Ya Rabbena, Ya Rabbena!
-Feğfirlena zünübena!
Mikdat Bal
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Radyo ozan'da bir atışma
Ay saklanmış bulutların ardına
Rüzgar susar uyku tutmaz bu gece
Selam versem dostun üç, beş, dördüne
Yıldız küser şafak atmaz bu gece…………. Hilmi YAZGI
Nerde idin çok bekledik dün seni
Şükür şimdi yakaladım enseni
Atışmada ifa eyle hisseni
Olgun olan caka satmaz bu gece.................Mikdat Bal
Boş duranı Allah sevmez kulu da
Beyler vardı bir zamanlar Bolu’da
Hey! Akllı benim gönlüm delide
Onlar pusar Hilmi yatmaz bu gece…………. Hilmi YAZGI
Bu işlerde uzman olman gerekir
Bana karşı azman olman gerekir
Yazgı değil, yazman olman gerekir
Nâra çektin kimse yutmaz bu gece.................Mikdat Bal
İnce ince atışmaya başlasam
Ayırmadan dost düşmanı taşlasam
Tuttuğumu hasır hasır haşlasam
Herkes susar bir taş atmaz bu gece..............Hilmi YAZGI
Taşına da taş gelirse şaşırma
Yandım zaten sen de gelip pişirme
Ozanları bir birine düşürme
Ben başlarsam kimse tutmaz bu gece.................Mikdat Bal
Desem bir kaç yiğit çıksa meydana
Laf mı atsam bıyıkları kaytana
Celme taksam kafa gözle şeytana
Ahkam keser ama çatmaz bu gece…………Hilmi YAZGI
Maksat atışmaktır takışmak değil
Anlaşmalı kavga bakışmak değil
Hele bu satte çekişmek değil
Yarenler acılar tatmaz bu gece.................Mikdat Bal
Bu sayfa çok ağır yazamıyom ki
Hürmetim var sana kızamıyom ki
Gece fazla nete gezemiyom ki
Diğer dostlar neden ötmez bu gece...........Hilmi YAZGI
HILMI GARDAS SAYFALARI DONDURDUN
ATISMAYI KIZISMAYLA KONDURDUN
KIMILERI KORKTU HEMEN SOLDURDUN
CESARETLE KIMSE GELMEZ BU GECE.........OZAN YASARI
Haberi yok bir çoğunun, yatmışlar
Dün geceden taşlarını atmışlar
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Ah! bir bilsen, ne de güzel ötmüşler
Ben yeterim sözüm bitmez bu gece.................Mikdat Bal
Ben nedense yazmayana çatarım
Biraz daha bekler gider yatarım
Mikdatî hocama havlu atarım
O’na benim gücüm yetmez bu gece…………Hilmi YAZGI
Allah’a şükürler sayfaya girdim
Gel görki girmeye çetin cenk verdim
Şükürki sonunda murada erdim
Dostlara sitemim çatmaz bu gece...........AHMET AKKOYUN
Mikdatî’dir bu işlerin uzmanı
Hilmi gardaş istiyoruz yazmanı
Makberiyse bir Mehlika azmanı
Ozanlar buraya dolduk bu gece.........OZAN YAŞARî
Hocam sensin Radyo ozan direği
Caka satmak atışmanın gereği
Ben severim tatlı ve sert yüreği
Ele alev sana tütmez bu gece...........Hilmi YAZGI
Yaşarî’de geldi herkes burada
Hilmi bey yatarım der bu arada
Makberi kenardan bekler sırada
Onu aramıza katmaz bu gece.................Mikdat Bal
Hoşgelmiş Makberi çekmiş kıyağı
Mikdatî hocamın hazır dayağı
Yaşar hocam lütfen bozma ayağı
Atışmaya ayak yetmez bu gece...........Hilmi YAZGI
RADYO OZAN SIZINDIR GARDAS
BIZ GONUL KOYDUK OLURUZ SIRDAS
SAIRLELE AYNI YOLDAYIZ YOLDAS
GORENLERIN DUMANI TUTMEZ BU GECE.........OZAN YASARI
Hilmi gardaş ayak durur yerinde
Sanırın kafanız fazla derinde
Mana tamam her şey yerli yerinde
Ağlamadan çıkmak yoktur bu gece.........OZAN YAŞARî
Bu ayak protezdir Yaşarî gazi
Arada sırada oluyor nazı
Hoşuma gidiyor yazdığı yazı
Hece kafiyesi tutmaz bu gece.............. Mikdat Bal
Mikdat Bal bu ayak koktu mu dersin
Protez ayakla nasıl gidersin
Yaşarî kokmamış bir ayak versin
Ayaklar başları gütmez bu gece...........Hilmi YAZGI
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Artık gazi oldum kırıktır kolum
Ayağım çok sağlam doğrudur yolum
Sizler usta olun ben aciz kulum
Kalemim kağıdım susmaz bu gece.........OZAN YAŞARî
BILMIYORSAN BIR BILENE SOR DERIM
BIRAZ GAYRET BIRAZ KAFA YOR DERIM
USTALARLA BASA CIKMAK ZOR DERIM
KAFA TUTSAN BILE HILMI ZITMAZ BU GECE..............Hilmi YAZGI
KOKTUK AMA MIS GIBIDIR KOKUMUZ
HIC BIR DOSTA BATMAZ BIZIM OKUMUZ
YARIN GUZEL AYAK OLUR DOKUMUZ
HADI DOSTLAR BIZE BITSIN BU GECE.........OZAN YASARI
Kağıda kaleme deftere kanma
Fikirde birlik var zikirde sanma
Usta çırak yoktur hemen alınma
Dost yürekler yaka yırtmaz bu gece...........Hilmi YAZGI
Kilis'e selamım ulaşsın artık
Sözümüz dünyayı dolaşsın artık
Müdür biberini bölüşsün artık
On bin biber olsa yetmez bu gece.................Mikdat Bal
ENSEM YANIP DURUR GÜNEŞ HARIYLA
YORGUNLUK MU KALDI DOST ISRARIYLA
HİDDETÎ KURBANDIR YOĞU VARIYLA
DOSTLUĞUN DEĞERİ YİTMEZ BU GECE........FIKRET OGUZTURK
Acı mı tatlı mı ektiğin biber
Baksana yaşari elinden öper
Ufacık ricamız geri mi teper
Gelmezsen hoşuma gitmez bu gece.................Mikdat Bal
DEMEDIMMI ABIM GELIR DURAMAZ
HOCAM SENI BU BIBERLER YORAMAZ
ATISMALAR INAN SENSIZ OLAMAZ
COSALIM YAZALIM DOSTLAR BU GECE.........OZAN YASARI
Yazalım burada, hatıra kalır
Bu kervanın yolu sanmam daralır
Meydan çok geniştir herkesi alır
Hiç kimse kimseyi itmez nu gece................Mikdat Bal
FIKRET HOCAM OLSA HATAM ÖRTERDI
DOST DILINE TATLI BIBER SÜRTERDI
DÜSMANLARA CUVALDIZI DÜRTERDI
BIR TEK IGNE BILE DÜRTMEZ BU GECE...........Hilmi YAZGI
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SİTEMLER BURADA MAHKUM OLMAZKİ
BEKLERİZ BİBERDEN BİR PAY GELMEZKİ
HİDDETİ GÜNLERDİR SELAM VERMEZKİ
DUYMAZSAM UYKULAR TUTMAZ BU GECE...........AHMET AKKOYUN
FİDELER HATAY’DAN ÜÇBURUN CİNSİ
ACISI FELAKET SİNSİ Mİ SİNSİ
MİKTARI TASTAMAM ON İKİ BİNSİ
BİBERİM BEŞ PARA ETMEZ BU GECE........FIKRET OGUZTURK
FIKRET ABIM DAYANAMAZ GELIR DUYUNCA
BIBERLERI SACA OLUP KUPE DOLUNCA
CIG KOFTELER HARMAN HARMAN OLUNCA
BIZDE YERIZ DOYAMAYIZ BU GECE.........OZAN YASARI
ATIŞ SERBEST OLMUŞ ATIŞAN KİMDİ
İKİ MÜDÜRLÜK BİR KOLTUKTA ŞİMDİ
GÖZLERİM ADETA UYKUYA ÇİMDİ
UYUMAZSAM ATIŞMA BİTMEZ BU GECE........FIKRET OGUZTURK
Nice işsiz varken sende iki iş
Hayıra alamet değil bu gidiş
iki yanlı yanış, çift yanlı bitiş
Yansan dahi çıran tütmez bu gece........Mikdat Bal
KARACA YÜREKTEN İZLİYOR DOSTLAR
YORULANA SERDİK HAZIRDIR POSTLAR
SİZLERİ ÖZLEMLE İZLİYOR ASTLAR
KİM BIKSADA SÖZLER BIKMAZ BU GECE...............karaca kız
Çok hoş oldu çok hoş sağolsun Hilmi
Şiirde üstattır engindir ilmi
Bura er maydanı öyle değil mi?
Hiç kimse kimseyi ütmez bu gece.................Mikdat Bal
BEN BURDAYIM DAHA UYKUM GELMEDI
SAYFALARDAN BANA ZAMAN KALMADI
MIKDATî’Yi DAHA GEÇEN OLMADI
KİMSENİN BACASI TÜTMEZ BU GECE /.........OZAN YASARI
Mikdat BAL
Mikdat Bal
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Radyo ozan'da bir atışma 2.
Turhaniden duydum usta şanını
Bozkurda benzettim biraz kanını
Olmasanda dostum sıkma canını
Yeterki İnsanlık İnsanca olsun
Ozanların sesi gönlüne dolsun…………….Ramazan kurt
Duyduğun doğrudur, tespit yerinde
Yurdunu savunur her eserinde
Aşarız güçlüğü günün birinde
Yeter ki duygular insanca olsun
Yüreğin sevgiyle saygıyla dolsun…………….. Mikdat BaL
Tanırım Mikdat’ı petekli ballı
Bahçesi gül açar azıcık dallı
Bir karaca kız vardı ayağı şallı
Bugün ankarada tanıştık onla
Radyonun ününü konuştuk onla…………….Ramazan kurt
Nice gücler gördük yok olup gittiler
Sadece Allah dedik hepsi bittiler
Haram malı helâl gibi yuttular
Bilmeyenler doslar ile bizi duysun......Yaşarî
İlk yazılan dörtlük ayak sanmıştım
Atışma var dendi ben de kanmışstım
Duyar duymaz hemen size dönmüştüm
Ben size uyarım yeterki olsun
Burası şairle şiirle dolsun…………….. Mikdat BaL
Yurdumu savunmak seninle olur
Eserler yaratmak ününle olur
İnsanca yaşamak gününle olur
Yeterki insanlar insanca olsun
Umarım sözlerim yerini bulsun…………….Ramazan kurt
Hilmi Yazgı bana hemen duyurdu
Çok iyi tanırım Ramazan Kurt'u
Sanmasın hiç kimse karşımda durdu
Durursa bu meydan ustayı bulsun
Geri adım atan şurada ölsün…………….. Mikdat BaL
Yaşarî kurbandır can dostlara
Bizde meyil yoktur çürük postlara
Her mevsimde katılırız yaslara
Canımız feda dostlara olsun
Yeterki gönlünüz neşeyle dolsun..........Yaşarî
Bakma kardeş bakma çapraz ateşe
Biz el kaldırmayız dosta kardeşe
Akşam üstü çıkıp baktım güneşe
Taş atan güneşle birlikte ölsün
Geceden de kara gül benzi solsun…………….. Mikdat BaL
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Hoşbulduk Gürleğim gönlüm hoş oldu
Miktadi bal verdi İlham coş oldu
sizlere uzanan dosca bir koldu
Yeterki insanlar insanca olsun
Şeytan azap çeksin saçını yolsun…………….Ramazan kurt
Hele bir dur usta ateş nerede
Sular yeni aktı güllü derede
Perdah neye yarar az bir sürede
Yeterki insanlar insanca olsun
Şairlik yolunda ine bir kolsun…………….Ramazan kurt
Ayaklar dolaştı eller ne yazsın
Ben yanlış yazarsam derler ki lazsın
Şaire yakışmaz ayağı bozsun
Yeterki niyetler insanca olsun
Düşmanlar çatlasın dostlarım gülsün…………….. Mikdat BaL
Ayaklar yerinde çoraba baksan
Hava karardıysa lambayı yaksan
Karadeniz coştu dereden aksan
Yeterki insanlar insanca olsun
Ayaklar yerinde mikdati bilsin…………….Ramazan kurt
Arkadaş doğru yaz Hilmi okuyor
Çorap morap deme onlar kokuyor
Bak sana Mikdati yeni dokuyor
Yeterki kokmasın çok temiz olsun
Ayağı yıkayan içeri gelsin…………….. Mikdat BaL
Çoraplar yıkandı paklandı bugün
Ayaklar yerinde aklandı bugün
Mikdatinin gönlü yoklandı bugün
Yeterki insanlar insanca olsun
Al yeşil üstünde ince bir tülsün…………….Ramazan kurt
Ne çoraplar gördük koksada bitti
Sadece üfledim yok olup gitti
Biz doğruyuz bacamız tüttü
Eğri olan bizde yok olsun
Doğru olan bize gül versin............Yaşarî
Yaşar dostum Gürlek gürler uzaktan
Korusun Allahım onu tuzaktan
Dostlarıma ömür dilerim haktan
Yeterki insanlar insanlık bilsin
Dostaların olmazsa postuna elsin…………….ramazan kurt
Sizler usta ben bir çırağım
Siz ana toprak bende çorağım
Her dost ile olur benim durağım
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Radyo ozan sizlerin olsun
Şiir, türkü, atışma gönlünüze dolsun............Yaşarî
Yaşarî methetme bitireceksin
Beni yükseklere getireceksin
Sen ban kibir mi ettireceksin
Yeterki yürekler neşeyle dolsun
Eğer ben denizsem sen de bir gölsün…………….. Mikdat BaL
Biri Kurt biri Bal kaldık arada
Sakın bana kıymayın bu sırada
Sizin için varım suda karada
Sizlere uymayan kahrolup ölsün
Ölmez ise dahi gül benzi solsun............Yaşarî
Hocam namaz bitti nereye gittin
Maşalah Bülbülle birlikte öttün
Ayakmı tükendi bacayla tüttün
Yeterki insanlar insanlık bilsin
Güzeller içinde tatlı bir dilsin …………….Ramazan Kurt
Buyurun ahbaplar yazalım gayri
İnciden taneler dizelim gayri
Temiz ayaklarla gezelim gayri
Yeterki insanlar insanca olsun
Vakit gelir gelmez namazın kılsın…………….. Mikdat BaL
Nice molla gorduk namaz safında
Hatta sarik bile vardi basinda
Yaşı gelmis elli altmış yaşında
Nefsine uyup gitmeye gorsun
Hem yuzunu hem gozune karayi sursun............Yaşarî
Molla örnek değil şaşırmayalım
Dini ayaklara düşürmeyelim
Sakallı görüpte şişirmeyelim
Yeterki insanlar bilinçli olsun
Herkes kitap alsın yolunu bulsun............Mikdat Bal
Guvenirim beni yaratan Hakka
İnan her kulda vardir elbette takva
Hem kendini hemde derdini sakla
Tövbe ile gider isen gül olsun
Gitmes isen isin gücün zor olsun............Yaşarî
İnsanın gönlüne iman dolmazsa
Yapılan ibadet arşı bulmazsa
Allahın rahmeti eğer olmazsa
Yeterki insanlar divana gelsin
Cennete giremez ömrünce kılsın…………….. Mikdat BaL
Çektin taneleri dizeyi dizdin
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Beş vakiti kıldın şeytanı ezdin
Yoksa azrailden birşeymi sezdin
Yeterki insanlar insanlık bilsin
Mahşere uzanan ince bir telsin…………….Ramazan kurt
Selam ver ustadım duanı eyle
İşin yarısında olurmu böyle
Sorgu meleğine selamım söyle
Yeterki insanlar insanca ölsün
Günahla gidersen gayyada külsün…………….Ramazan kurt
Allah esirgesin günahsız var mı
Nerde şefaat rahmetin dar mı
Kendine güvenen rahat yatar mı?
Yeterki insanlar haddini bilsin
Umutlu olarak Rahmana gelsin…………….. Mikdat BaL
Günahla sevabın eşit olmazsa
Attığıın taş hiç yerini bulmazsa
Testin kırılırdda zem zem dolmazsa
O zaman insanlar saçını yolsun
Şefaat ederse Allaha kulsun…………….Ramazan kurt
Korkuyla umutla yaşarsa insan
Ya Allah diyerek coşarsa insan
Dos doğru bir yolda koşarsa insan
Yeterki dağ kadar günahı olsun
Tövbeye sarılıp günahın silsin…………….. Mikdat BaL
Korku yakışırmı imanlı Türke
Coşacağız tabi çakallar ürke
Azrail gelince hiç bakmaz kürke
Yeterki insanlar insanlık bilsin
Yoksa taş altında beyaz bir kilsin…………….ramazan kurt
Tek kapı Hak kapısıdır çal gir içeri
Bütün mutluluklar hep gelir beri
İnsanin güzeli cennettir yeri
Yeterki umet habibin bilsin
Sünnete uyarsa cennete girsin............Yaşarî
Hayat bir muamma ölüm bilmece
Allahı anarım gündüz hem gece
Hu ile başlıyor en büyük hece
Yeterki insanlar Allahı bilsin
Onu zikrederek kendine gelsin…………….. Mikdat BaL
Bak şimdi Miktadi bozlak çalıyor
Deli gönlüm hülyalara dalıyor
Hilmi usta sevdiğimi salıyor
Yeterki insanlar insanca gülsün
Yoksa diken arasında kalmış bir…………….Ramazan kurt
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Bakta ibret al gonca güllerden
Sor habibini sor, esen yellerden
Yandıkça kavrulduk yaban ellerden
Vatanını özlemeyen del olsun
Saclarına hep beyaz ak dolsun............Yaşarî
Sohbetin güzeldi çiçekli özlü
Ozan Mikdat derler o güzel yüzlü
Ozanca atışır şekerli sözlü
Yeterki insanlar insanca kalsın
Soframda petekten damlayan balsın …………….Ramazan kurt
Çok güzel bir sohbet ettik bu gece
İşkembe kübradan attık bu gece
Dostluktan bir örnek tattık bu gece
Yeterki yazımız hatıra kalsın
Eklemek isteyen buradan alsın............Mikdat Bal
Her namaz kılana aldanmayalım
Çoğu gösteriştir biz olmayalım
Şeytanın yolunda yol bulmayalım
Yeterki imanin hak yolu bilsin
Bilmez isen sen artık değersiz pulsun............Yaşarî
Kapatalım artık namaz faslını
Konuşalım Türkün necip neslini
Burada unuttu çoğu aslını
Yeterki bilenler bir çare bulsun
Neslimiz uyanıp kendine gelsin…………….. Mikdat BaL
Adın Ramazan onbir ayin sutanıdır
Ne sultanlar geldi gecti hanidir
Biliyorum bu dünya bize fanidir
Ellerinizden operim selamım olsun
Saymaz isem sizleri gül benzim solsun............Yaşarî
Ozanlarla dolu yurdumuz bizim
Hiç zeval görmesin ordumuz bizim
Hoşgelmiz Ramazan Kurt'umuz bizim
Yeterki insanlar insanca kalsın
İsterse Alarm sirenler çalsın …………….. Mikdat BaL
Soframıza ballarini damlattın
Hem kendini hemde bizi ünlettin
Asilere taşlar attın inlettin
Bilesinki bizler sana dost olduk
Atışma yolunda yok bulduk............Yaşarî
Bir ayağı üç seferdir yazarsın
Bilirim kalemle mezar kazarsın
içten içe Ramazana kızarsın
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yeterki insanlar insanca kalsın
Miktadi kükreyen denize dalsın…………….Ramazan kurt
Kırk ayak duydun mu bu da o türden
Bakarsın ayaklar çoğalır birden
Nice ayaklar var geldiği yerden
Yeterki insanlar insanca kalsın
Mikdati de sizi hayrete salsın............Yaşarî
Yoruldunsa usta tuşlara vurma
Sabah kalkmak için saati kurma
Ben yeni açıldım kendini yorma
yeterki insasnlar insanca dolsun
Elbisen sıkarsa gömleğe bolsun…………….Ramazan kurt
Yazarım sürekli sabaha kadar
Bu kadar ergenden çocuklar yatar
Gençim 20sinde yüreğim atar
Yeterki karşıma güvenen gelsin
İstersen yaşari hepsini silsin………………… Mikdat BaL
Bekliyoruz artık gece kuşunu
Hilmi yazgı tıklar klavye tuşunu
Bırakalım artık sözün boşunu
Yeterki insanlar yerini bilsin
Gece Kuşu dostum nerdeyse gelsin………… Mikdat BaL
Radyo Ozanıma kuruldu pazar
Maşallah deyimde değmesin nazar
Bakalım Miktadi şimdi ne yazar
Umarım Allaha sevgili kulsun
Salacan altında yatan bir çulsun…………….Ramazan kurt
Temennin temennim sağolun dostum
Bu meydanda yalnız atışmak kastım
Çul mu dedin bana sanmaki küstüm
Yeterki bu gece atışma olsun
Mikdati küsermi nasıl küçülsün…………. Mikdat BaL
Küsmekte ne demek olgun yaştasın
Ela göz üstünde çatık kaştasın
Dikkat et kendine şimdi tuştasın
Yeterki insanlar bal ile dolsun
isterse mikdatî saçını yolsun…………….Ramazan kurt
Mikdat Bal
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Rahmetli dedem
Örnek bir insandı cana yakındı
Babamın babası rahmetli dedem
Huyu yumuşaktı, ne çok sakindi
Saraydı obası rahmetli dedem
Dokuz oğlu vardı dört tane kızı
Onlarca torunu, severdi bizi
Her zaman neşeli gülerdi yüzü
Sevmekti çabası rahmetli dedem
İki sözün mutlak biri şükürdü
Gönlü sevgi ile fokur fokurdu
Büyük bir şairdi, şiir okurdu
Yanardı sobası rahmetli dedem
İlim aşkı ile yanıp tüterdi
En tesirli silah ilimdir derdi
Tatlı sözler ile ıslah ederdi
Olmazdı sopası rahmetli dedem
Ağzından çıkanı herkes duyardı
Sözlerini duyan alıp yayardı
Onu herkes sever herkes sayardı
Çoktu merhabası rahmetli dedem
Mikdatî der onu görmedim üzgün
Her şeyi mukemmel, her şeyi düzgün
Kıyafeti güzel, kendine özgün
Sarkardı abası rahmetli dedem
Mikdat Bal
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Ram olma gönlüme
Ram olma gönlüme mestinle canan
Su yolunda kırma testin olamam
Yüksekten indikçe dalıma konan
Tatbikat alanın, pistin olamam
Meramını söyle bilmem mimikten
Çekinme sevdiysen sevdim demekten
Ben de bir insanım etten kemikten
Taş gibi dikili büstün olamam
Sevgimi teşhirde yoktur becerim
Dünyaya bin gelsen seni seçerim
Meydan mı okursun pas der geçerim
Oynama benimle restin olamam
Ne de çoktur sana verdiğim değer
Bu nazlar bu cilve, unuttun meğer
Gönülden gönüle yol varsa eğer
Eşitiz her yönden, üstün olamam
Mikdat Bal
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Ramazan geceleri
Ramazan geceleri hoş geçiyor bu ara
Yüzlerce dinleyen var radyomuza buyurun
Ne güzel tüketilir çay börek ve sigara
Açlıktan inleyen var onları da doyurun
Göresel tartışma var heves etmem seyrine
Deniz feneri derler faydalıymış gayrına
Göz koymuş uyanıklar müslümanın hayrına
Set olup önleyen var bu haberi duyurun
Hırsızlar baş köşede yazılıp çiziliyor
Doğrular söylenince bu işe kızılıyor
Büyükler kavga eder küçükler eziliyor
Kavgayı yönleyen var rakipleri ayırın
Ne davul ne de zurna ne tefi lazım değil
Kel başa şimşir tarak sedefi lazım değil
Yeterki sen çamur at hedefi lazım değil
Arada yanlayan var zayıfları kayırın
Mikdat Bal
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Ramazan Kurt`la Bir Radyo istek panosu atışmamız
Miktadiyle ballarıyla
Geldi gidiyor ramazan
Oğuztürkle Akaslanla
Çaldı gidiyor ramazan….. Ramazan Kurt:
On bir ayın ol şahını
Kul zikretti İlahını
Mü’minlerin günahını
Sildi gidiyor ramazan……. Mikdat Bal
Gelen sevaba Kadirdi
Ballı böreği yedirdi
Kendine Sultan dedirdi
Doldu gidiyor Ramazan….. Ramazan Kurt:
Ne gam kaldı ne de keder
Bu mutluluk bize yeter
Mü’minleri tövbe eder
Buldu gidiyor Ramazan…. Mikdat Bal
Ay ile parladı ece
İslamı kaldırdı gece
Nurları yağdırdı nice
Güldü gidiyor Ramazan….. Ramazan Kurt
Mü’minlerin yanar özü
Bu firaka akar gözü
Dileriz ki bizden razı
Oldu gidiyor ramazan…… Mikdat Bal:
Yoksula yardım edeni
Veyselle deve güdeni
Kendi özünden gideni
Bildi gidiyor ramazan…… Ramazan Kurt
Fakirleri kayırmaya
Miskinleri doyurmaya
Davulları uyarmaya
Çaldı gidiyor Ramazan……. Mikdat Bal.
Güneşle geldi zül gibi
Arşa çekildi tül gibi
Gönülllerde bir gül gibi
Kaldı gidiyor Ramazan…… Ramazan Kurt
Yürürüz bu mutlu izden
Biz Hakka bağlıyız özden
Benden çıktık bizi bizden
Aldı gidiyor Ramazan….. Mikdat Bal
Bal kattı söylenen söze
Işık Saçtı gören göze
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kadir gecesini bize
Saldı gidiyor Ramazan……. Ramazan Kurt
Cehennemi bulduk sönük
Çünkü kullar Hakka dönük
Bir ay boyu bizde konuk
Daldı gidiyor Ramazan….. Mikdat Bal
Recep Şaban geldi önce
İslamı topladı Dince
Sırat köprüsünden ince
Geldi gidiyor Ramazan….. Ramazan Kurt
Kıldık teravih, beşleri
Barıştırdı kardeşleri
Cehennemin ateşleri
Soldu gidiyor Ramazan…….Mikdat Bal
Sultan dedirdi ayına
Böreği verdi çayına
Kevserin nurlu suyuna/
Daldı gidiyor Ramazan….. Ramazan Kurt:
Allah duysun çağrımızı
Def eylesin ağrımızı
Gidişiyle bağrımızı
Deldi gidiyor ramazan…..Mikdat Bal
Ramazan der Miktat usta
Vurgunum ben böyle dosta
Sahur ile börek pasta
Böldü gidiyor Ramazan…… Ramazan Kurt
Mikdat Bal
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Ramazan Uzun (Akrostiş)
Ruhunda hasret var, aklında sıla
Aksaray’da garip yaşar bu dostum
Meğer Kırıkhan’da nüfusü halâ
Aksaray’da gezer, koşar bu dostum
Zalim felek onu gurbete attı
Ayırıp evinden, ellere kattı
Ne dünyadan bir zevk, ne sefa tattı
Umur-u dünyaya şaşar bu dostum
Zor hayat şartları, ağırır başı
Uğramadı ona bir talih kuşu
Nedenli, nedensiz akar göz yaşı
…Der Mikdatî, bir gün coşar bu dostum
Mikdat Bal
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Ramazan Yaklaşırken! ! ! !
Ramazan Yaklaşırken! ! ! !
On bir ay durmadan gece ve gündüz
Müslümana çamur atar sahtekar
Faiz haram ama utanmaz yüzsüz
Taksitle Kur’anı satar sahtekar
Senaryoyu yazar evden çıkmadan
Bin yalan uydurur her gün bıkmadan
Nerden geldiğine asla bakmadan
Ne bulursa alıp yutar sahtekar
İş görünce ondan kaçıp tüyerek
Kalbi katılaşmış haram yiyerek
Bal tutan parmağın yalar diyerek
Ramazanda bile tadar sahtekar
Ömrünün çoğunu münafık yaşar
Beleşten sofrayı bulunca koşar
Tanıyan görünce haline şaşar
Sanırsın ki oruç tutar sahtekar
Bazı medyatikler fitnedir işi
Günaha sokarlar günahsız başı
Doğru yolu nasıl göstersin şaşı
Eşinip çamura batar sahtekar
Ramazanın tatlı olur pidesi
Hırsızın ateşle dolsun midesi
Bu dünyanın bir de vardır ötesi
Bir gün ettiğini çatar sahtekar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Ramazana girdik Elhamdülillâh
Özlemle yolunu gözledik durduk
Ramazana girdik Elhamdülillâh
Bereketlerini özledik durduk
Bu günü de gördük Elhamdülillâh
Mü’minler oruçlu mescide koşar
Duygular can bulur gönüller coşar
Herkes bu coşkuyu bir başka yaşar
Bu bilince erdik Elhamdülillâh
Şeytan, nefis bizi şaşırtamadı
Çok şükür şımartıp taşırtamadı
Kurduğu tuzağa düşürdemedi
Yine yere serdik Elhamdülillâh
Ramazan ayında günah silinir
Ne mübarek bir ay kadri bilinir
Nasuh bir tövbeyle Hakka gelinir
Günaha son verdik Elhamdülillâh
Günleri mübarek büyüktür pay da
İftarda hoş kokar ekmek de çay da
Her şeyin değeri artar bu ayda
Güllerinden derdik Elhamdülillâh
Mikdat Bal
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Ramazana girerken
Başlangıcı rahmet, öyle bilinir
Ortası merhamet, günah silinir
Sonu Cehennem'den azad olunur
Günahtan arınan aktır bu ayda
Bereketle dolu Rahmetle dolu
Ey iman edenler! Ey Hakkın kulu
Allah’a dönelim rahmeti ulu
Ona teslim olan paktır bu ayda
Günahta dolaştık sevapta yaya
Kirlendik bulaştık, kalmadı haya
Umutla ulaştık mübarek aya
Tövbeye gelenler çoktur bu ayda
Kadir gecesini barındırıyor
Mü’mini günahtan arındırıyor
Herkesi rahmete büründürüyor
Allah’ın rahmeti Haktır bu ayda
Bin aydan hayırlı mübarek gece
Ona ulaşmazsak halimiz nice
Yüce Mevlamızın rahmeti Yüce
Rahmetine hudut yoktur bu ayda
Mikdatî mübarek olsun Ramazan
Bütün gönüllere dolsun Ramazan!
Bizi ona layık bulsun Ramazan!
Nasipsize amel yüktür bu ayda
Mikdat Bal
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Reklamcı
Reklamcı bilmiyor ne dediğini
Kendi dünyasında halktan kopuktur
Ne bilsin bu halkın istediğini
Yalanı sıralar çabuk çabuktur
Öyle sözler söyler asalak herif
“Kirlenmek güzel”miş, vay salak herif
Bu nasıl bir reklam dangalak herif?
Her söylem her sözü abuk sabuktur
Sözde deterjanı satar yalanla
Roportaj yaparlar onu alanla
Kimi kandırırlar böyle planla
Halka gösterdiği biraz köpüktür
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Reklamlar (Taşlama)
Şu TV reklamları mideyi bulandırır
Evin içinde “sera” fideyi sulandırır
Bebek zekalı olan zadeyi dolandırır
Halkı ahmak mı sanır, bu reklamı verenler
Ahmağın ta kendisi, bunu böyle görenler
Kur’an bezirgânları, türeti her kanalda
Bir haftada Kur’anı öğretirmiş sanalda
Bu güne dek bu kadar güldürmedi Sunal’da
Halkı ahmak mı sanır, bu reklamı verenler
Ahmağın ta kendisi, bunu böyle görenler
Japonyadan almışlar saat çalar ezanı
Allah rızası için, bırakın borazanı
Kandırırlar elbette bulurlarsa sazanı
Halkı ahmak mı sanır, bu reklamı verenler
Ahmağın ta kendisi, bunu böyle görenler
Dindar kanaldır ama reklam eder faizi
Haramdır biliyorlar olmaz bunun caizi
İstismar da ederler nifas ile haizi
Halkı ahmak mı sanır, bu reklamı verenler
Ahmağın ta kendisi, bunu böyle görenler
Reklamlar gelir gelmez tuvaletler şenlenir
İşte faydası budur insan rahat dinlenir
TV’nin zararları az da olsa önlenir
Halkı ahmak mı sanır, bu reklamı verenler
Ahmağın ta kendisi, bunu böyle görenler
Bu kadar seviyesiz, durumlara düştüler
Sırtlan gibi milletin üstüne üşüştüler
Reklamlar aynı anda el ele tutuşrtular
Halkı ahmak mı sanır, bu reklamı verenler
Ahmağın ta kendisi, bunu böyle görenler
Mikdat Bal
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Renkli cam... bu taşlama değil bu sefer Tokmaklama.
Çanak ağızlılara
Çanak tuttuk buradan
Umdukki haber gelir
Ne var ne yok oradan
Hepsi kıvır zıvırdı
Gece gündüz kıvırdı
Sandık onlar gâvurdu
Sabır versin yaratan
Dedi: şimdi haberler
Baktık çiftler öperler
Bir kaçı dans teperler
Canlıydı Ankaradan
Araya reklam girdi
Sinirlerimi gerdi
Reklam da sona erdi
Başladı ak karadan
Bir haykırış bir nara
Savaş sandım bir ara
Birden demiş “az sonra”
Ayrılmayın buradan
Başka bir kanal açtım
Sözde reklamdan kaçtım
Peşpeşe kanal seçtim
Hepsi çöplük, sıradan
Biri nahoş sedayla
Gevşemiş çıvatayla
Çocuksu bir edayla
Zeytin toplar sera’dan
Baş köşede profesör
Kalkta o herife sor
Ön yarglı gözü kör
Farkı yok maskaradan
Bir kazık iki boru
Kazık sormuş bir soru
“Falan filmin aktörü”
Ne almış Barbara’dan?
Doldurulur son hece
Tamamlanır bilmece
En akıllı o gece
Çıkar yazı turadan
Tekrar habere döndüm
Önemli bir şey sandım
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Gördüğüm anda dondum
Biri sızmış bira’dan
Konuşur abuk subuk
Ağzı salya, hem köpük
Aile bağı kopuk
Bilmez hangi haradan
Meyva verdi çabası
Bulunmuştu babası
Şimdi eşek sıpası
Kurtulacak kiradan
Bunlar hepsi vurgunda
Her turnike çarkında
Kimse olmaz farkında
Oynanan numaradan
Her kanal sağıp durur
Köntürler yağıp durur
Üst üste yığıp durur
O zahmetsiz paradan
Olur diye işiten
Ya erkek, ya dişiden
Aday bir çok kişiden
Belirlenir kuradan
Malesef der atlatır
Rakamları katlatır
Kendine kilitletir
Arayın der şuradan
Kalitesiz seriler
Zekâ böyle geriler
Yaşasın serseriler
Sorun olmaz paradan
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Rest çekildi ses yok
Elindeki kozu gitti
Dilindeki sözü gitti
Meydandaki pozu gitti
Diyeceği laf mı kaldı
Bırakmıştı gitmediki
Ahde vefa etmediki
Neden kabul etmediki
Kıracağı gaf mı kaldı
Ne kazanır vura kıra
Kaybediyor dura dura
Zırvalasın peşi sıra
Kandıracak saf mı kaldı
Yazdırarak katibine
Dönmüş sokak hatibine
Taşıyacak F- tipi’ne
İdam kalktı af mı kaldı
Tek başına varacakmış
Hükümeti kuracakmış
Gelip hesap sorackmış
Dolabında raf mı kaldı
Bitti sağı vede solu
Belli değil bunun yolu
Oynamadan yedi golü
Sahasında haf mı kaldı
Mikdat Bal
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Reva mı?
Bu kadar mı diyeceğin be gülüm
Bana sıra vermiyorsun reva mı?
Bundan böyle başlar benim müşkülüm
Üzerinde durmuyorsun reva mı?
Bunca acım varken seni ünlerim
Yaşadığım varsa yalnız dünlerim
Ömür dışı sensiz geçen günlerim
Buna akıl yormuyorsun reva mı?
Üzgün üzgün mahzun mahzun yürürsün
Acı sende sen kendini görürsün
Tertlerini tekrarlayıp durursun
Hiç halimi sormuyorsun reva mı?
Üzülünce yüreğimi yakarsın
Küçük şeyler, neden kafa takarsın
Dertlerine büyüteçle bakarsın
Ama beni görmüyorsun reva mı?
Gece gündüz sevgin ile taşarak
Görmek için dağlar taşlar aşarak
Sana doğru yürüyerek koşarak
Varıyorum, varmıyorsun reva mı?
Yok mu sence bu sevginin önemi
Sabır ile aşarız bu dönemi
Ağlamakla, dağlamışsın sinemi
Yara açtın sarmıyorsun reva mı?
Mikdat Bal
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Robotlar
Afyon mu yututldu gaz mı verildi
Ayarsa robotlar, hepsi bir ayar
Nedense halatlar birden gerildi
Kayarsa robotlar, hepsi bir kayar
Her zaman bulunur bir karıştıran
Çoktur körükleyen yok barıştıran
Ne inceleyen var ne araştıran
Duyarsa robotlar, hepsi bir duyar
Kaptan miyop gözlü görmez yönünü
Mağdur yeleğiyle yaymış ününü
İp ile çekerler hesap gününü
Sayarsa robotlar, hepsi bir sayar
Nasıl kârlı çıkar her hezimetten?
Vaz geçmiyor bunlar halkı zimmetten!
Sağ duyudan akıl denen nimetten
Cayarsa robotlar, hepsi bir cayar
Deve takip eder eşek izini
Ona ayarlıyor kendi hızını
Başka alternatif yoktur tezini
Yayarsa robotlar, hepsi bir yayar
Halkın haberi yok olanlar ile
Oynanan her türlü planlar ile
Milletin gözünü yalanlar ile
Boyarsa robotlar, hepsi bir boyar
Sözüm aymazlara değil umuma
Nasıl oldu düştük böyle duruma
Abdestsizde olsa sahte imama
Uyarsa robotlar, hepsi bir uyar
Mikdat Bal
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Ruhum direniyor bunca eleme
Ruhum direniyor bunca eleme
Gözlerimden yaşlar akmasın diye
Acılı dertleri alıp kaleme
Feryadım ayyuka çıkmasın diye
Anlatmadım daha yüzde birini
Mecnun Leyla, derken yazdım Şirini
Değiştirdim durdum derdin yerini
Figanımdan kimse bıkmasın diye
Kaleme alınmaz çoktur yaralar
Yürek hicran dolar, gönlü karalar
Ağlayacak yerde attım naralar
Haykırışım sizi yakmasın diye
Yazdıklarım ne ki, çok az bildirdim
Ara sıra yazdım vakit öldürdüm
Bazen şaka ettim bazen güldürdüm
Çığlıklarım fazla sıkmasın diye
Mikdatî sazımın teline vurdum
Mutlu olmak için hayaller kurdum
Mizahla karışık anlattım durdum
Serzenişim gönül yıkmasın diye
Mikdat Bal
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Rumuzla taş atan edepsizlere
Adı sanı belli değil
Yazar çizer bu edepsiz
Öyle tatlı dilli değil
Bozar üzer bu edepsiz
Bu iş onun işi midir?
Şahsiyetsiz kişi midir?
Erkek midir dişi midir?
Azar gezer bu edepsiz
Taşı atar adı gizli
Kaçar gider hızlı hızlı
Hem yüzsüz hem iki yüzlü
Kızar bezer bu edepsiz
Mikdat Bal
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Rüşvet yiyen atar nâra 'Fikret Oğuztürk'ün Dürüst kalmak kolay değil' şiirine
nazıre
Eğridir bu düzen dostum
Doğru olan deler geçer
Ne astım var ne de üstüm
Ne de biri eler geçer
Rüşvet yiyen atar nara
Vicdanı yok kalbi kara
Aradığı haram para
Aylığına güler geçer
Ona buna yediriyor
İşi öyle bitiriyor
Ayakçılar getiriyor
Ortağıyla üler geçer
Astı rüşvet yemez ise
Hiç bir şey de demez ise
Öğrenmez bir çömez ise
Ona dişin biler geçer
Cellat gibi zalim olur
Eziyeti elim olur
Haksız yere zulüm olur
Konuşanı diler geçer
Hep şikayet edilse de
Makamından itilse de
Bir üstüne gidilse de
Sabıkayı siler geçer
Hem suçludur hem güçlüdür
Kazığı iki uçludur
Deve iki hörgüçlüdür
Koyun olan meler geçer
Havlar karnı doyar ise
Senden şüphe duyar ise
Seni tehdit sayar ise
Ayağını çeler geçer
Yüreğini önce dağlar
Susmanı da bilip sağlar
Seni sıkı sıkı bağlar
Bebek gibi beler geçer
Der mikdatî kırptığını
Çaldığını çırptığını
Kalem ile çarptığını
Şerefsizler böler geçer
Mikdat Bal
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Rüşvetçi
Hayret ettim ülkemizin haline
Gelen çalmış giden çalmış bitmedi
Kala kala, kalmış kimin eline
Giden gitmiş, gelen kalmış gitmedi
Rüşvet torpil insanlığa bir mayın
Yağlı yere gider düşer her tayin
Ne doymayan canavardır bu hain
Yıllar yılı çalmış çalmış yetmedi
Millet ona beyim diyor, uyanmaz
Açık açık rüşvet ister utanmaz
Hapse girdi çıktı yine usanmaz
Ceza sürgün bile fayda etmedi
Her köşede adamı var aracı
Hepsi birer hırsız hepsi paracı
Rüşveti ver derler geçir araçı
Öte yandan bir iğneyi katmadı
Mikdatî der tanıdınız odur o
Bürosunda oturuyor müdür o
Kravatlı kelli felli katır o
Rüşvet verdim bana çifte atmadı
Mikdat Bal
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Rüşvetçi Müdür! !
Kendisi müdürmüş, gezer dolaşır
Diğer çalışanlar, uşağı imiş
Her türlü çirkefe gider bulaşır
Dışarda mahalle yavşağı imiş
Sekretere söver canını yakar
Ta akşamdan sarhoş, leş gibi kokar
Sırıtır, insana tepeden bakar
Sorsan herkes ondan aşağı imiş
Patronu olsaydım işten atardım
Rüşvetsiz kimseye eylemez yardım
Düşündüm sonunda karara vardım
Son devrin en alçak kuşağı imiş
Sabah gelir gelmez işten tüyecek
İşin düşse mutlak rüşvet yiyecek
Son sözü her zaman kendi diyecek
Herkes tarak kendi kaşağı imiş
Bal der rüşvetçiyi eyledim tarif
Her müdüre değil anlasın arif
Bu dediğim kişi öyle bir herif
Dünyanın en adi eşeği imiş
Mikdat Bal
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Rüşvetçinin hesabı Mikdadi usulü cinas
Rakamlarla hesap kolay dört işlemi bilirsen
Çarp, böl, topla ve çıkar sonuç’a yol bulursun!
Ya rakamsız? o zor olay bir işle mi gelirsen?
Orada rol oynar çıkar! son uça yol bulursun!
Kurnaz adam bir fes attı dedi bunun hacmi ne?
Alım satım çok kesattı gideceği hac mı ne? !
Çünkü herif tam fesattı ima etmiş hacmine!
Bazen böyle adam çıkar bir hiçe yol bulursun!
Düşüncesi parasalmış çık yokuşu der yaya
Bu hastalık karasalmış uğramadan deryaya
İşi düşen para salmış bir ok geçir der yay’a
O da onu alıp çıkar bir suça yol bulursun!
Haram helal demez yer de bakmaz nerden gelirse!
Maşası var girmez derde bu gelir ek gelirse!
Menfaat varsa bir yerde bunu da kar bilirse
Her pisliğe girer çıkar bir piçe yol bulursun!
Zula etmek istediği acaba bir iki mi?
Aslında onun gözünde, yılların birikimi
Bilemezsin nasıl yolar burada biri kimi?
Alta düşen canı çıkar! Bir göç’e yol bulursun!
Der Mikdadi yasak ama bu soytarı hep dener!
Sülüğün içtiği kandı, bunun yediği döner!
Hortumları kesilince hesap döner sap döner
Kavgalar hep bundan çıkar şer güç’e yol bulursun!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Rüya alemine bir dalabilsem
Rüya alemine bir dalabilsem
Görürdüm halini uyuyanların
Şöyle bir kaç dakka ruh olabilsem
Varırdım yanına uyuyanların
Neler neler yazdık duyuramadık
Dünya ateş aldı uyaramadık
Hakları gasboldu kayıramadık
Korurdum hakkını uyuyanların
Gerçekleri görüp şaşarlar diye
Bu derin gafleti aşarlar diye
Uyanıp peşimden koşarlar diye
Yürürdüm önünde uyuyanların
Bu ayrılık büktü bellerimizi
Yakıp savurdular küllerimizi
Anlatırdım bizim hallerimizi
Sorardım halini uyuyanların
Uyarıp onları ihtar ederdim
Her şeyi anlatıp tekrar ederdim
Anlasınlar diye ısrar ederdim
Dururdum yanında uyuyanların
Mikdatî der işte rüyam biterken
Onların yanından geri giderken
Elimi sallayıp veda ederken
Vururdum başına uyuyanların
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/niyazi_sayin/niyazi_sayin_sultaniyegah.w
ma>
Mikdat Bal
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Rüyamda köyüm
Rüyamda köyümü gördüm uyandım
Uyanınca tekrar yatmak istedim
Kafamı yastığa vurdum dayandım
Bu zevki bir daha tatmak istedim
Artık bana haram oldu uykular
Sardı beni üzüntüler, kaygılar
Alt üst oldu düşünceler duygular
Hayali gerçeğe katmak istedim
Hatıram çok her ağaçta yazım var
Aklımdan çıkmayan, ne çok mazim var
Ah memleket,her taşında izim var
Düşündükçe yere batmak istedim
Yaktım bir sigara, döndüm o yana
Yatak odasını boğdum dumana
Annem karşımdaydı, gel derdi bana
Kalktım da elinden tutmak istedim
Çocuklara hadi diyemiyorum
Buraya bırakmak istemiyorum
Onların yüzünden gidemiyorum
Kalktp da onlara çatmak istedim
Mikdat der dönerdim yâr olmasaydı
Birazcık kafası dar olmasaydı
Eğer memleketim var olmasaydı
Dünya yı bir pula satmak istedim
Mikdat Bal
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Sabah olmuyor
Geceler uzun mu, saat mı durdu
Dönerim dönerim sabah olmuyor
Felek beni daldan dala savurdu
Çıkarım inerim sabah olmuyor
İçtiğim kahve mi, içtiğim çay mı
Yorgan mı, yastık mı, döşek mi yay mı
Uykumu kaçıran şu sıcak ay mı
Yanarım sönerim sabah olmuyor
Kafamı çok yordum, aklım ermiyor
Efkardan gözüme uyku girmiyor
Hapı yutum ama fayda vermiyor
Her şeyi denerim sabah olmuyor
Mikdat der bu ara çok yorgun düştüm
Hâlâ uyumadım ben buna şaştım
Uykunun peşine koştukça koştum
Sönmedi fenerim, sabah olmuyor
Mikdat Bal
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Sabır
Yirmi yaşında bir genç, deli Hüseyin adı
Bir ocağın umudu, annesinin muradı
Annesi pek ihtiyar, tutmazdı eli kolu
Gelin almak diledi Yok diyemedi oğlu
Toplandı komşuları bir düğün eylediler
Türlü yemekler yendi maniler söylediler
O köyün hocaları, yemek yeyip kaldılar
Kıydılar nikahını muhabbete daldılar
Sohbetleri uzadı çok sert tartışırlardı
Kavga olacak anda hemen barışırlardı
Ne yalan yere yemin ne küfür söylerlerdi
Bir kaç konu hakkında ihtilaf ederlerdi
Deli Hüseyin bakar ne kavga, ne küfür var
Hızlı konuşurlardı dillerinde zikir var
Hüseyin hayret eder sorar bunu sırrını
Bunlar ne bicim insan, kırmazlar birbirini
Söyler ki ey yarenler nedir konuştuğunuz?
Nedir akşamdan beri hilafa düştüğünüz?
Aklımın ermediği neden döğüşmezsiniz?
Erkek değil misiniz. Niçin sövüşmezsiniz?
Eğer ben olsa idim kendi akranlarımla
Çoktan susturmuş idim sövmemle şamarımla.
Hocalardan biri der; evladım beni dinle
Senin söylediklerin hiç bağdaşmazlar Dinle,
Biz alim insanlarız biliriz ar edebi,
Tanırız dört kitabı, okuduk her mektebi.
Elbette bir olamaz bilen ile bilmeyen
Taaccüb eder durur hocaları dinleyen.
Eğer bilmiş olsaydın bunları sormaz idin,
Hayır olan işleri sen şerre yormaz idin.
Peygambere ilk emir oku diye olmuştur.
Bu emir sayesinde cihan ilim dolmuştur
Senin yaşın yirmidir okumak geçti sanma
Sen de alimolursun caht et asla usanma.
Yüksek müderrisler var İstanbula gidersen
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Oraya gitmen lazım hoca olmak istersen
Ilim Cinde de olsa durma git onu ara
Müslüman öğrenmeli ta beşikten mezara.
Bu sözler Hüseyinin kalbine yer eyledi
Sabah olunca hemen hanımına söyledi
Bak hanım bu çayırla,şu bostan,şu bağ benim
Hizmetini iyi yap yanlız annem sağ benim.
Ben ilim öğrenmeye gidiyorum gurbete.
Anneme iyi davran kusur etme hürmete
Ben yakında gelirim evim emanet sana
Gitmek var gelmemek var hakın helal et bana
O gidiş gitti artık yıllar geçti aradan
Gelen mektubu yırttı gelmez oldu sonradan
Tam otuz sene oldu evinden ayrılalı
Iki hafta geçmişti icazeti alalı
Müderrisine söyler izin ver de gideyim
Her kitabı bittirdim daha ne öğreneyim
Hocası ona söyler bir sene daha bekle
Ilmin tamamdır amma biraz tecrübe ekle
Fakat artık dinlemez gideceğim der durur
Kendini zapttemez artık galiptir gurur
Hocası müsaade eder de girer yola
Yolda bir köye uğrar orada verir mola
Namaz vakti gelince koşar gider camiye
O esnada imamı vaaz eder ahaliye
Fakat söyledikleri hepsi hurafe kelam
Hüseyin sabredemez karşı çıkar vesselam
Oköyün cemaatı savundular imamı
Dövdüler Hüseyini aldılar intikamı
Köyden çıkana kadar taşladılar hocayı
Zavallı ellerinden zor kurtardı pacayı
Doğru geriye döndü ulaştı hocasına
Hep anlattı açıkca ne geçtiyse başına
Bir yıl daha bekledi izin aldı sonunda
Tekrar uğradı köye çünkü onun yolunda
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Camiye geldiğinde baktı o eski imam
Aynı bildiğin okur eski tas eski hamam
Hüseyin hoca şi mdi o imamı metheyler
Cennetin anahtarı bunun sacındadır der
Kim ki bir sac alırsa boylayacak cenneti
Bu hoca sizin köyde Allahın bir rahmeti
Köylüler talan eder imamın saclarını
Saçları bittiğinde yolarlar sakalını
İmam tanır hocayı görmüştü bir yıl önce
Sorar ne okudun sen burdan geri dönünce
Hüseyin hoca der ki bilmek istersen şayet
Otuz yıl Din okudum bir yıl ilmi siyaset
Oradan ayrılarak uğrar başka bir köye
Namaz vakti gelince koşar yine camiye
Köylüler kavuğundan hocalığını anlar
Derlerki nasihat et dinlesin müslümanlar
Hoca bir vaaz eyler duyanlar takdir eder
İçlerinde bir köylü bu da bir şey midir der
Hocaya der ey hocam ilmin başını söyle
Madem ki biliyorsun bizleri irşat eyle
Hoca der ki ‘Bismillah’ kestirip attı hemen
Köylü der hayır değil,ben buna cevap demem
Hoca der ‘Rabbiyessir’ veya ‘Elhamdülillah’
Yahut ‘İhlası şerif’ veyahut ‘Sübhanellah’.
Köylü der hocam değil, ne yazık bilemedin
Otuzbir yıl okudun hala öğrenemedin
Hoca der bilemedim ne olur sen de bana
Köylü der öyle kolay öğretemem ben sana
Hoca der şartın nedir söyle kabul edeyim
Onu sen bana öğret ne istersen vereyim
Köylü der bir şartım var bir yıl bana kalırsan
Ben sana öğretirim eğer kölem olursan
Hoca da kabul eder bir sene hizmet eder
Bir senesi dolunca şimdi bana öğret der
Köylü der iyi dinle sabırdır ilmin başı
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Sabır ile hal eder insan her müşgül işi
Hoca der ben bilirdim çok yazık ettin bana
Bu kadarcık bir şeye ben köle oldum sana
Hoca buna çok kızar hemen beddua eder
Allahından bulasın köylüyü azar eder
Köylü der ki ne oldu bilemedin sorunca
Niçin sabredmedin sen bu sözü duyunca
İlmiyle amil olan kattiyen düşmez dara
Bildiğinle amel et sakın atma kenara
Hoca da vedalaşır kalkar gelir köyüne
Pençereden bir bakar ulaşınca evine
Bakar ki karısının dizinde bir erkek var
Şefkatli bir şekilde sacını darar okşar
Kan tepesine çıktı hemen silahı çeker
Köylü aklına gelir biraz sabredeyim der
Evinden ayrılarak varır köy camiine
Selam sefadan sonra soru sorar birine
Başka elden gelirim eskiden çok uğrardım
Deli hüseyin vardı ben ondan çok korkardım
Ne oldu nice oldu tanıyanınız var mı?
Bir de annesi vardı acep ona bakar mı.
Köylü der ki ey kardeş yıllar oldu göceli
O rahmetli annesi on yıl oldu öleli
Okumaya gitmişti çok çabuk dönecekti
Karısı yanlız kaldı zavallı neler çekti
Gitmeden evlenmişti bir de çocuğu doğdu
Annesi okutmuştu bu köye imam oldu
Biraz sonra gelecek namazı kıldracak
Annesine uğradı birazcık laflanacak
Deli Hüseyin hemen başladı ağlamaya
Yönünü yola döndü başladı bağırmaya
Ey köylü sen tavsiye eyeledin bana sabrı
Tutmasaydım oğlumun kazılacaktı kabri
Hakkımıhelal ettim çok sağ ol sen çok yaşa
Bela isabet eder sabır etmeyen başa
Köylüler sorar ona nedir kime çağırdın
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Ne duydun birden böyle şu tarafa bağırdın
Bu sefer takdim eder açıkca künyesini
Hayretlere düşürür orada cümlesini
Oğlu namaza gelir tanışır babasıyla
Baba hoş geldin söyler saygılı edasıyla
Orada bulunanlar hoş sohbet eylediler
İlmin başı elbette sabırdır söylediler
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Sabır nasıl olur?
Sabrın diğer manası nefse hakim olmaktır.
Her hangi bir olayda, soğukkanlı kalmaktır
Gazap, öfke anında, bazen alttan almaktır
Sabır zordur velakin, neticesi çok hoştur
Sabırsızlık ayrıca, geçici bir cinnettir
Şeytan her an kışkırtır, o ne büyük lanettir
Sabredenin dünyası, ahireti cennettir
Nefis kördür ayrıca, kuruntusu bomboştur
Gazabını yenenler, güçlü diye anıldı
Sert davranan kaybetti, hata etti yanıldı
Aşırı uysal olmak, iyi bir şey sanıldı!
Böyle zordur yaşamak, o enayi bir kuştur!
Mikdat Bal der her zaman, orta yolu tutmalı
Mesela bir lokma ol, alan seni tatmalı
Alan seni atmasın, ne de seni yutmalı
Zillet hordur arkadaş, aşılmaz bir yokuştur
Mikdat Bal
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Sabır nedir?
Bütün hayırların anahtarıdır
Onunla menzile ulaşır insan
Onu terkedenin alehtarıdır
Onsuz her günaha bulaşır insan
Dinin yarısıdır, en zor ameldir
Her şeyde esastır, sağlam temeldir
Manevi manada tuli emeldir
Onunla cennette dolaşır insan
Sonuca onunla ancak varılır
Onu eden azmaz, ne de darılır
Her müşkül anında ona sarılır
Nefsi zorlayarak alışır insan
Bir bela anında umudu bitmez
Her hangi bir işte acele etmez
Zorluğu görünce bırakıp gitmez
Bununla zevk ile çalışır insan
Eyyüp peygamberin yaptığı işti
Nice ciğ insanlar onunla pişti
Onu terkedenler dertlere düştü
Terkedince dertle buluşur insan
Mikdat der kadere razı olmaktır
Allah’a kullukla, namaz kılmaktır
Şer olan şeyleri çirkin bulmaktır
Bununla yücelir gelişir insan
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sabır ya Sabır!
Hayat kolay değil dert ile dolu
Ne çile çekilir, Sabır ya Sabır!
Yokuş inişlidir düz değil yolu
Her yokuş çıkılır, Sabır ya Sabır!
Fakirle bir değil zenginin derdi
Yalnız çeken bilir, sorunlar ferdi
İnsanların bir de vardır namerdi
Karşına dikilir, Sabır ya Sabır!
Maddesi bol olan azdır manası
Evlatlar şımarık işin fenası
Bir belaya uğrar ağlar anası
Yaşamdan bıkılır, Sabır ya Sabır!
Deprem olup her an bitebilirsin
Bir kazaya kurban gidebilirsin
Maazallah isyan edebilirsin
Dünyamız yıkılır, Sabır ya Sabır!
Mikdadî der hayat varsa sorun var
Bu gün boş geçmişse nerde kârın var
Yarına çıkmazsak, yine yarın var
Canımız sıkılır, Sabır ya Sabır!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Sabırdandır
Onca hasret onca yara
Ezmiyorsa sabırdanır
Gurbet kuşu bahtı kara
Azmıyorsa sabırdandır
Göz yaşını sildiğini
Rol icabı güldüğünü
Çektiğini, bildiğini
Yazmıyorsa sabırdandır
Unutarak sefasını
Çekip kahır cefasısını
İsyan edip kafasını
Bozmuyorsa sabırdandır
Cahilleri hoş görerek
Zevzekleri boşvererek
Kaş çatarak, yüz gererek
Kızmıyorsa sabırdandır
Doğduğuna nedem ile
Kahrı yutup matem ile
İnsanları sitem ile
Üzmüyorsa sabırdandır
Bükülerek eğilerek
Hıçkırıktan boğularak
Bir kenara yığılarak
Sızmıyorsa sabırdandır
Der Mikdatî elem ile
Başım dertte alem ile
Her şeyi bir kalem ile
Çizmiyorsa sabırdandır
Mikdat Bal
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Sabiha Rana'ya ithaf
Sevgi dolu gönlün vardır
Melekler öpsün gönlünü
Sevmeyene dünya dardır
Melekler öpsün gönlünü
Geçer aylar geçer yıllar
Ömür biter vade dolar
Ölmez asla seven kullar
Melekler öpsün gönlünü
Yeter bize insan isen
Tatlı, ballı lisan isen
Peri isen Çingan isen
Melekler öpsün gönlünü
Sevdin, sevdirdin kendini
Taktın bize kementini
Çok beğendim bu fendini
Melekler öpsün gönlünü
Devasın, ilacım dedim
Bil ki sana bacım dedim
Ben sana muhtacım dedim
Melekler öpsün gönlünü
Dünya geçer bir anlıktır
Tek aranan insanlıktır
Ne çingan ne Romanlıktır
Melekler öpsün gönlünü
Mikdat der şiirim sana
Çok yaşa, Sabiha Rana
Merhem olmuşsam yarana
melekler öpsün gönlünü
Mikdat Bal
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Sabit fikirlilere öğüt
Her sabah kafanı format etmezsen!
Daha ileriye varamazsın sen!
İlime, bilime hürmet etmezsen
Bir adım önünü göremezsin sen!
Bildiğini sanıp yanılmayasın!
Çok bilir biri de sanılmayasın
Sonra gafın ile anılmayasın!
Bu kanıyı asla kıramazsın sen!
Bilgelik hocalık taslama sakın!
Böyle unvan’lara olsan da yakın
Her an mütevazi bir tavır takın!
Pat diye konuya giremezsin sen!
Sözü açmış isen sözü bağlamak,
Öyle kolay değil denge sağlamak!
İş değil bağırıp, coşup, çağlamak!
Bu yolla ilişki kuramazsın sen!
Köhne fikirlere çektim bir kalay
Her gün icat olur binlerce olay
Bunları zapt etmek hiç değil kolay
Eski bildiğinle duramazsın sen!
Ne kadar çok bilsen var feriştahın
Her dem öğrenmeye olsun iştahın
Bilmeyen serçedir bilenler şahin!
Öğrenmeye mola veremezsin sen!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Sabrımı taşırma ey kara devir
Eze eze geldin bize uğradın
Paslı kılıç ile vurma ne olur!
Kimseye gülmedin, kestin doğradın
Bana da gülmezsin, kurma ne olur
Bir nazik fidanı büküp gidersin
Ölü toprağımı döküp gidersin
Sonunda yerinden söküp gidersin
Beni zalimlerle karma ne olur
Ardından bırakıp enkaz yığını
Yüceye kurarsın gönül dağını
Hadi seyran eyle bu gül bağını
Gonca güllerini kırma ne olur
Sabrımı taşırma ey kara devir
Yakacaksan yak da külümü savur
Yakaladın beni çevir ha çevir
Ya öldür ya güldür, yorma ne olur
Sel gibi akarak ezme çarkında
Sanmaki olmadım bunun farkında
Bir sorunum yoktur insan ırkında
Beni yokuşlara sarma ne olur
İnsafsız şekilde akıp gidersin
Dalımızı kırıp yakıp gidersin
Bir tayfun misali yıkıp gidersin
Maziye çekip git, durma ne olur
……….. Daha ileriye varma ne olur
Mikdat Bal
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Sabrımız bitti taştı
Bu günler devam eder
Belki de daha beter
Bu fitne nasıl biter?
Güman mı kaldı bizde?
Milletim bıktı şaştı
Borcumuz boyu aştı
Sabrımız bitti taştı
Zaman mı kaldı bizde?
Satrancı sanıp dama
Aracı gider Şama
Koçyiğit deriz ama
Yaman mı kaldı bizde?
Cahiller düştü dile
Dahiller etti hile
Sahiller gitti ele
Liman mı kaldı bizde?
Çok dedik azdan olduk
Caz dedik Lazdan olduk
Eldeki sazdan olduk
Keman mı kaldı bizde?
Gösterdik zulme riza
Karıştık, bozuk hiza
Dövüştük kavga, niza
Aman mı kaldı bizde?
Her taraf yıkık dökük
Boynumuz artık bükük
Çömeldik dizden çökük
Derman mı kaldı bizde?
Muhtacız mavi göze
Düşmanlar gelsin dize
Emanet etmiş bize
Ferman mı kaldı bizde?
Mü’minin adı yobaz
Ağulu olmuş dilbaz
Yüz dolar verdi papaz
İman mı kaldı bizde?
Mikdat Bal
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Sabrımızı taşırdılar
Hayret hayret ülkemizde
Mahallede bölgemizde
Bir de bizim gölgemizde
Yaşıyanlar şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Bu sülükler kan kokarlar
Araklarlar can yakarlar
İnsana bön bön bakarlar
Bu keneler şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Yok iyilik yapanları
Çoban ister çobanları
Gel gör yoldan sapanları
Sabrımızı taşırdılar
Ne bulduysa aşırdılar
Halkı enayi görürler
Her türlü renge girerler
Bir şey söylersen ürürler
Bunlar dozu kaçırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Bizden midir aslen bunlar?
Hayvan demem, aslan bunlar! ! ! !
Arası yok us’lan bunlar- (us akıl)
Fıttırdılar, şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Yok bunların bir gayesi
Yalanlardır sermayesi
İnsanlıktan yok payesi
O gemiyi kaçırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Halkı bunlar uyutuyor
Haklarını löp yutuyor
İnsanlığı unutuyor
Bilmem nerde düşürdüler
Sabrımızı taşırdılar
Bezdirdiler çala çala
Başımızda kala kala
Hakkımızı ala ala
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Aşlarını pişirdiler
Sabrımızı taşırdılar
Her kötülük bunlarda var
Evet evet bunlar davar
Millet bir gün hoşt der kovar
Ceplerini şişirdiler
Sabbrımızı taşırdılar
Çoban diye çıkmış yola
İnsanlığa vermiş mola
Ona sorsan büyük molla
Kavuk yoksa üşürdüler
Sabrımızı taşırdılar
Maymunsunuz, Darvin demiş
Bunlar kalkmış nane yemiş
Nerden aramıza girmiş
İçimizde şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Konuşurlar abuk sabuk
İnsanlıktan, halktan kopuk
Eller uzun, hem çok çabuk
Malımızı aşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Görünüşte kalabalık
Sazan olmaz alablık
Yakışmıyor bu kabalık
Her nevarsa kaçırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Bunlar etmezler mi hesap
Başlarında bekler kasap
Bırakmadı bize asap
Bu davarlar şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Ne dersen de anlamazlar
Tehlikeden yanlamazlar
Hiç bir şeyi planlamazlar
Bu sürüler şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
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Yok ciddiyet, yok dirayet
Anlarsalar bunu şayet
Bunlar sürüdür nihayet
Doğru yolda şaşırdılar
Sabrımızı aşırdılar
Bunlarda yok akıl kafa
İnsasnları boğar lafa
Mantığı atmışlar rafa
Sağduyuyu düşürdüler
Sabrımızı taşırdılar
Her sefer bir, gaf ederler
Kasapları affederler
Dokunaklı laf ederler
Dili iyi pişirdiler
Sabrımızı taşırdılar
Bilmem ki ne düşünürler
Durup durup kaşınırlar
Çamurlarda eşinirler
Bunlar hepten şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Taklitçiden olmaz yüce
Bunlar çılız, bunlar cüce
Yeltenirler kaba güce
Doğru yolda şaşırdılar
Sabrımızı taşırdılar
Vatanı bölmek isterler
Silahla gelmek isterler
Boş yere ölmek isterler
Bu caniler şaşırdılar
Sabrımızı taşırtılar
Mikdat Bal
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Sabrın önemi ÖĞÜT
Her güçlükle beraber bir kolaylık var elbet!
Bu değişmez bir düzen, ilâhî bir yasadır.
Feryat figan edene iki cihan dar elbet!
Çare sabırdan geçer hayat faslı kısadır!
Hayatın zorluğuna göğüs germek erdemdir
Hem maddî hem manevî, insanî bir yordamdır
Musibet anı değil, sabırlılık her demdir
Yarın için üzülmek beyhude bir tasadır!
Sükûneti kaybetmek sıkıntılı bir durum!
Bir felâketten sonra sabırsızlık uçurum!
Paniğe kapılmamak hem ilaçtır hem serum!
Sabırdan hali insan ruhtan yana posadır!
Yeniden inşa olur her şeyin yıkıntısı!
İsyana sevk etmesin fakirlik sıkıntısı
Seni esir almasın varidat takıntısı
Zenginlik gönüldedir ne kasa ne masadır!
Mikdadî; Mümin şerde hayır da bulabilir!
Ansızın gelen belâ leyhine olabilir
Sana her şeyi veren elinden alabilir
Sınava tabi olan rical ile nisadır!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Sabrın sonu selamettir
Dert edinme bunca derdi
Onu sana Allah verdi
Dertler seni fena gerdi
Sabrın sonu selamettir
Vesvesedir seni yoran
Sabır diyor sana Kur’an
İblistir yolunda duran
Mel’un şeytan ne lanettir
At gitsinler rahata er
Bil ki dünya muvakkat yer
Allah’tandır hayır ve şer
Şer istemek melanettir
Supriz var her dakikata
Koyul artık tahkikata
Erince bu hakikata
Mutluluğa alamettir
Mikdat Bal
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Sağ mısın be mübarek (Türkü kemence)
Dağ dağa küstü derler
Dağ mısın be mübarek
Haber almadım senden
Sağ mısın be mübarek
Sor beni ara beni
Düşürme dara beni
Gönül sarayım viran
Gel süsle harabeni
Aklım gönlüm kapıştı
Kavga etti tepişti
Gönlüm sana yapıştı
Bağ mısın be mübarek
Sor beni ara beni
Düşürme dara beni
Gönül sarayım viran
Gel süsle harabeni
Söyle bari nerdesin
Acep hangi yerdesin
Yollaruma perdesin
Ağ mısın be mübarek
Sor beni ara beni
Düşürme dara beni
Gönül sarayım viran
Gel süsle harabeni
Mikdat Bal
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Sağcısı solcusu Türk evlatları
100 verdik yüzsüzler 100 daha ister
Beşbin yıllık ağa olur mu mister
Kalemi iyi aç uçunu göster
Bir çok kalem tutan maşadır maşa
Çapraza alalım tutalım taşa
Sağcısı solcusu Türk evlatları
Vatanlarına var sadakatları
Bize sorulmaz ki itikatları
Böyle bir çekişme boşadır boşa
Kendimiz bir melek değiliz haşa
Fikrinden dolayı hapse girenler.
İnsan haklarını basit görenler
Konuşana ağır ceza verenler
Saygıları ancak Buşa’dır Buş’a
Böyle olur zalim geçince başa
Halk seçer, halk çeker, yine halk ağlar
Bunda farketmiyor sollar ya sağlar
Yazıktır, çok yazık boş geçen çağlar
Sen ben söylememiz boşa dır boşa
Senlik benlik bizi getiredi tuşa
Mikdat der doğrular tükendi bitti
İşte bu hal bizi dertlere itti
Sashtekarlar bizi perişan etti
Verilen vaatler boşadır boşa
İnanmamak gerek her bir berduşa
Mikdat Bal
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Sağ'dı öldü
Sağ’dı öldü
Artık sol’du
Eğri yol'du
Gördük işte
Sağda durdu
Soldan vurdu
Yol çukurdu
Gördük işte
Ne cehalet
Görmüş millet
Olmuş alet
Gördük işte
Kuyruk olur!
Hava alır
Dışta kalır
Gördük işte
Yanlış yön’dü
Mumu söndü
Hesap döndü
Gördük işte
Mikdat Bal
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Sağduyu hakim olsun
Tükürsen rahmet sanır ar kalmadı yüzlerde
Kurtuluş arıyorlar başka başka izlerde
Uyanmıyor, aymıyor, bambaşka bir alemde
Kendi derdine düşmüş, bütün dünya elemde
Kutsal saydıklarımız, ayıp sayılır oldu
Çirkef bildiklerimiz arayıp bizi buldu
Bindik bir alamete, gidiyoruz frensiz
Bize savaş açıldı, biz uyuruz sirensiz
Devleti soyacaklar sıvadı kollarını
Allah ıslah eylesin o para kullarını
Vatanını sevenler, hiç böyle mi ederdi
Atalarımız bizim uyansalar ne derdi?
Nerede kaldı bizim, tarihi duruşumuz
Ne zaman olacaktır, masaya vuruşumuz
Her şeyi sinemize böyle çekecek mizyiz?
Savaşlarda kan döktük hala dökecek miyiz?
“Bundan sonra ne olur? ”, korkusu da kalmadı
Hiç tarihte bu millet bundan cesur olmadı
Avuttuk kendimizi, övdük övülmezleri
Küstük bir birimize, sevdik sevilmezleri
Sağduyu hakim olsun kendimize dönelim
Onu bunu boş verip şu gafleti yenelim
Mikdat Bal
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Sahibine göre yazar
Kalem elde dile gelir kıvranır
Sahibine göre yazar, suç onda
Yazan hürdür dileğince davranır
Yazasıya ferman onda, güç onda
İlgi ile okunanlar bir yana
Kalp kırmaktan sakınanlar bir yana
Ona buna dokunanlar bir yana
Kalem sivri yaralayan uç onda
Yazarların birbirinden farkı var
Kimi zıplar kiminin de çarkı var
Doğruluğu çıkar için terki var!
Süreklidir sağa sola göç onda!
Bir bak hele bize neyi yutturur
Çevresi var borusunu öttürür
Sömürüden istismardan tutturur
Malzemedir fakir onda aç onda
Kiralıksa, aklı, fikri kalemi
Sömürür her türlü derdi elemi
Fitne verip, karıştırır âlemi
Garaz onda, öfke onda öç onda!
Mikdadî der üzülürüm ah derim
Ne günlere kaldık bazen vah derim
Değerlere saldırana yuh derim
Vicdan ara bulamazsın hiç onda
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sahte balın öyküsü!
Balı reklam eden dolandırıcı
Israrları mide bulandırıcı
Görünüşte ağız sulandırıcı
Yedi kavanoza yüz lira almış
Eve gönderdiği bal değil yalmış!
Kedilere verdik yemedi kedi
İneklere verdik bu nedir dedi
Tavuklar yemedi, köpek yemedi!
Neye ne verdiysek kaplarda kalmış
Zalim sahtekarlar alenen çalmış!
Biri demiş bunu ileri sen sür
Dedi soyar bizi uyanık “unsur”
Hala aynı reklam, hani ya sansür? !
“RTürk” denen kurum nerede kalmış?
Reklamcılar halkın cebine dalmış!
Ne olur milleti soydurtmasınlar
Reklama sahte şey koydurtmasınlar
Beni kızdırıp da saydırtmasınlar
Bu iş beni derin efkara salmış
Bilin ki Mikdadi çok deli BAL’mış
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Sahte duygular
Yalancı duygular sahte edalar
Çok gayret ediyor vay sahtekar vay
Ocak batırıyor böyle hatalar
Hep hayret ediyor vay sahtekar vay
Öyle sapıklar var takılır cama
Bir NewYork’a yazar bir yazar Şama
Yabancı dil yarım bilmiyor ama
İşaret ediyor vay sahtekar vay
Kamerayı takmış ediyor tikiz
Sağında solunda kırıklar ikiz
Konuştuğu şeyler hep yedi sekiz
Cesaret ediyor vay sahtekar vay
Çakılır yerinde ne de kıpırır
O kadar dalmış ki bir gün geberir
Ona ayıp desen ağzı köpürür
Hakaret ediyor vay sahtekar vay
Der Mikdati buna ya semer ya nal
Hep pislik taşıyor evine kanal
Elektronik olmuş herşeyi sanal
Hararet ediyor vay sahtekar vay
Mikdat Bal
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Sahte hisse satmış bana sahtekâr
Gözümü açınca uyandım sandım
Meğer uyuyordum, haberim yoktu
Kalktım riyakarın sözüne kandım
Yalan duyuyordum, haberim yoktu
Sahte hisse satmış bana sahtekâr
Dedi acele et, çok isteyen var
Her sene parana yüzde yirmi kâr
Hayal sayıyordum haberim yoktu
Sakalı uzatmış tesbih elinde
Seminerler vermiş zikir dilinde
Demek yalancıymış her amelinde
Bunlar münafıkmış haberim yoktu
Bizi avlanacak bir av gördüler
Geldiler çantayla, para verdiler
İşte gözümüze böyle girdiler
Bir senaryo idi haberim yoktu
Keklik gibi avladılar ne yazık
Ucu çok sivriymiş çıkmaz bu kazık
Moralimiz bozuk egomuz ezik
Bunlar münafıkmış haberim yoktu
Mikdat Bal
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Sahtekarlar sahte köyde
Üstü güzel altı ezik
Altın diye bakır yüzük
Sütü satar sütü bozuk
Sahtekarlar sahte köyde
Sakat atın sakatatı
Pahalıdır hem fiyatı
Kim bilir kaç kerrre sattı
Sahtekarlar sahte köyde
Yok oldu itler kediler
Sahtekarlar tükettiler
Köfte edip yedirdiler
Sahtekarlar sahte köyde
Parketmek için araçı
Vermen gerekir haraçı
Her yer naylon faturacı
Sahtekarlar sahte köyde
Herkes bir şey çizer yazar
Vereceksin azar azar
Gider gelir kafa bozar
Sahtekarlar sahte köyde
Herkes tutmuş kendine yol
Sen istersen uyanık ol
Taktikleri haddinden bol
Sahtekarlar sahte köyde
Mikdat der ki çok ütüldüm
Kandırıldım uyutuldum
Tatilim bitti kurtuldum
Neler çektim sahte köyde
Mikdat Bal
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Sakal hikayesi (3 kasım 2002 de sakal kesenlerin ibretle okuyacağı bir hikaye)
Sakal hikayesi
Ata, Amasya’yı ziyaret etti
Vali konağında bir Şıh’ı gördü
Uzun sakalına çok hayret etti
Ata, yanındaki vali’ye sordu
Sakalı pek uzun Kimdir bu adam?
Vali cevap verdi Şıh’tır efendim
Yörede seveni çoktur ey atam
Bunu araştırıp öğrendim kendim
Atatürk çağırır Şıh'ı yanına
Bak baba, ne derim kulağın duysun
Sakalın çok uzun uymaz şanına
Söyle kısalt, sakal sünnete uysun
Emrin olur Paşam deyip çekilir.
Yerine gelir mi aldığı karar
Atatürk’ün bir gün aklına gelir
Telefon ederek valiye sorar
Atatürk’e haber vermişti vali
Kısalma olmadı sakal boyunda
Onun bundan sonra değişmez hali
Böyle neşet etti huylu huyunda
Atatürk kağıtı kalemi alır
Yaverine der ki şu fermanı al
Amasya valisi hayrete kalır
Şıh yola çıkmıştı duyunca derhal
Şıh’ı vali diye tayin etmişti
Onu duyar duymaz yola girmişti
Sinek kaydı traş Şıhlık bitmişti
Gelip Atatürke selam vermişti
Onu tanıyanlar, hayreti çoktur
Sakalına kimse el süremezdi
Ne ettiniz paşam sakalı yoktur
Kimse sakalına söz diyemezdi
Ata gülümseyip der ki ben onu
Vali tayin ettim Afyon iline
Sakalından fazla sevmiş Afyonu
Hemen usturayı almış eline
Ardından da yazdım yeni bir yazı
Dedim ki bu yazı Şıh'a verilsin
Sakalını kesmiş görünce az’ı
Böylesiyle nasıl yola girilsin
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İnancın ölçüsü sakal değilmiş
Bunu gördüğüne memnun’um ancak
Makam için sakal kesip eğilmiş
İlerde halkını satar bu alçak
Kırk yıllık sakaldan nasıl vaz geçtin?
Onu bugün kestin koltuk uğruna
Postunu bırakıp makamı seçtin?
İhanet eyledin kendi doğruna
Başka şeyler için neler yapmazsın
Vali olamazsın kal sağlıcakla
Kim garanti verir rüşvet kapmazsın
Benim işim olmaz böyle alçakla
Mikdat Bal
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Sakın deme ozanım
Diyorsan ki sağcıyım
Sağa ayıp olmaz mı?
Yağcıyım diyeceksen
Yağa ayıp olmaz mı?
Terstir her ne edersen
Sen böyle yan gidersen
Kalkıp çağdaşım dersen
Çağa ayıp olmaz mı?
Yoldan sapan mı desem
Vahşi yaban mı desem
Dağda çoban mı desem
Dağa ayıp olmaz mı?
Sakın deme ozanım
Çünkü ben de yazanım
Eğer dersen sazanım
Ağa ayıp olmaz mı?
Ne var ne vereceksin
Daha çok göreceksin
Çorap mı öreceksin
Tığa ayıp olmaz mı?
Örüyormuş tığ gibi
Duruyormuş dağ gibi
Büyüyormuş çığ gibi
Çığa ayıp olmaz mı?
Söz dinleyip de alsan
Ne korkunçsun bir bilsen
Bağda korkuluk olsan
Bağa ayıp olmaz mı?
Mikdat der kirlenirsen
Kalkıp kibirlenirsen
Yerde böbürlenirsen
Göğe ayıp olmaz mı?
Mikdat Bal
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Salat selâm olsun sana ey Resül
Geliyorum kısmet ise ben sana
Günahlarım ayağımda bağ gibi
Nice belâ erişiyor insana
Kader beni yakaladı ağ gibi
Salat selâm olsun sana ey Resül
Bin ölüme değer, sana bir vusül
Amel sorma, tek umudum imandır
Ağlıyorum dertten hayli zamandır
Şefaat kıl yoksa halim yamandır
Yüküm ağır ezer beni dağ gibi
Salat selâm olsun sana ey Resül
Bin ölüme değer, sana bir vusül
Sensiz iki cihanın yok önemi
Yaşıyorum hayatta son senemi
Senden ayrı kalmak yakar sinemi
Her saniye gelir bana çağ gibi
Salat selâm olsun sana ey Resül
Bin ölüme değer, sana bir vusül
Anam babam sana kurban, canım da
Bütün dünya, naciz tenim kanım da
Sana vuslat isterim her anımda
Eriyorum yana yana yağ gibi
Salat selâm olsun sana ey Resül
Bin ölüme değer, sana bir vusül
Allah için dökülmüşüz yollara
Şefaatin Hakktır mücrim kullara
İhram ile sanki bindik sallara
Ölü, ruhlar aleminde sağ gibi
Salat selâm olsun sana ey Resül
Bin ölüme değer, sana bir vusül
Mikdat Bal
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Salat, selam olsun Muhammed’ime
Hamd olsun Allah’a peygamberim var
Salat, selam olsun Muhammed’ime
Yolumu nur eden bir rehberim var
Salat, selam olsun Muhammed’ime
Onun sayesinde alem var oldu
Allahı sevenler ona yar oldu
Ona uymayanlar ziyankâr oldu
Salat, selam olsun Muhammed’ime
Gelişiyle cihan nura gark oldu
İnsanların kalbi nur ile doldu
Risalet zinciri onda son buldu
Salat, selam olsun Muhammed’ime
Alemlere rahmet, hem merhamettir
Hayatı örnektir, bize sünnettir
Sünnetine uyan sonu cennettir
Salat, selam olsun Muhammed’ime
Bize yol gösterip, müjdeler verdi
“Kişi sevdiğiyle, biledir” derdi
Ümmetine düşkün, hem çok severdi
Salat,selam olsun Muhammed’ime
Yüce Allah bilir, gizli halimden
Her an salat,selam,düşmez dilimden
Kıyamet sabahı, tutar elimden
Salat, selam olsun Muhammedime
Şefaatı haktır, günahkarlara
Der ki şefaatim asi kullara
Mikdat Bal günahkar, dahil bunlara
Salat, selam olsun Muhammed'ime
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/69/www_antoloji_com_250669_902.MP3'>
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Saldırıp da öyle gittin
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/93/www_antoloji_com_529193_153.MP3'>
Hoşça kal yerine kolayı seçtin
Saldırıp da öyle gittin vicdansız
Kem bakan gözlerin saffına geçtin
Güldürüp de öyle gittin vicdansız
Unutmak düşüyor vefasız yâri
Beni kederimle bıraksan bari
Benzini dökerek gönlüme nâri
Doldurup da öyle gittin vicdansız
Hani bal damlardı senin sözünden
Hasretin yakardı beni hüzünden
Ağarmış saçlarım bunun yüzünden
Yoldurup da öyle gittin vicdansız
Daha dün ederken benim övgümü
Ayaklar altına aldın mevkımi
Gönlümde bulunan bütün sevgimi
Öldürüp de öyle gittin vicdansız
Mikdatî ilenir belasın diye
Ettiğini bir gün bulasın diye.
Öldüğümden emin olasın diye
Kaldırıp da öyle gittin vicdansız
Mikdat Bal
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Saldırırlar utanmadan
Rahat durmaz satılmışlar
Saldırırlar utanmadan
Rumuzlarla katılmışlar
Saldırırlar utanmadan
Beli değil adı sanı
Muzipliktir her bir anı
Okuyanın donar kanı
Saldırırlar utanmadan
Dar acıdan bakıyorlar
Bunlar nerden çıkıyorlar
Fitne fesat kokuyorlar
Saldırırlar utanmadan
Özgürlükse davaları
Neden bozuk havaları?
Körükleyip kavgaları
Saldırırlar utanmadan
Yeri gelir yağcı bunlar
Hem hakim hem savcı bunlar
Şair değil avcı bunlar
Saldırırlar utanmadan
İslâm öcü, gerisi hoş
Gerçek budur ne dersem boş
Rahat durmaz bir kaç sarhoş
Saldırırlar utanmadan
Pasiflenir doğru yazan
Harcanıyor şair, ozan
Bu arada bir kaç sazan
Saldırırlar utanmadan
Mikdat Bal
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San...San...Aş....Aş mağdurlarından
Doğduğum zamandan beri gezerim
Yollar beni hasta etti, yoruldum
Zaman denen bir deryada yüzerim
Yıllar beni hasta etti, yoruldum
Kandırıldım istismarla güdüldüm
Hazır lokma sahtekara ödül’düm
Hayat boyu aldım verdim ütüldüm
Kullar beni hasta etti, yoruldum
Sahtekarlar yakaladı salmadı
İflas ettim malım mülküm kalmadı
Yetimlere hiç bir faydam olmadı
Dullar beni hasta etti, yoruldum
Bir fabrika kuracakmış sahtekar
Dedi bir ver sana deste deste kâr
Sahte belge kupon kaldı yadigar
Pullar beni hasta etti, yoruldum
Mikdatî der kol kanadım kırıldı
Beceriksiz deyip hanım darıldı
Çoluk çocuk boğazıma sarıldı
Bal’lar beni hasta etti, yoruldum
<image src='http://img512.imageshack.us/img512/9569/32jh2yp0.gif'width='348'
height='320'>
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Sana bir şey mi ettik?
Gönlümden geçenleri, Allah bilir bir de ben
Ya yüzüme bakanlar neden küstün diyorlar
Gurbet bana yetmez mi, kaldım garip yerde ben
Kızıp da suratını neden astın diyorlar
Sana bir şey mi ettik nedir kastın diyorlar
Yıllardır çekiyorum hala da sürünürüm
Hasretin acısıyla karalar bürünürüm
Hiç farkında değilim kızgın mı görünürüm
Selamı merhabayı neden kestin diyorlar
Sana bir şey mi ettik, nedir kastın diyorlar
Bin bir gece kâbusü biter yeni eklenir
Borcun biri savılır, peşinde ki beklenir
Bütün ağır yükleri ev reisi yüklenir
Bu herkesin başında, feryat bastın diyorlar
Sana bir şey mi ettik, nedir kastın diyorlar
Evin var senin değil, gürültüsüz yuva yok
Yiyecekler pakette, kap çanak yok kova yok
Ne rahat var ne huzur çevre kirli hava yok
Çık gez dolaş nefes al, yok mu dostun diyorlar
Sana bir şey mi ettik, nedir kastın diyorlar
Mikdatî der gerçek bu, uydurma değil bunlar
Gurbeti yaşayanlar dediklerimi anlar
Kader arkadaşımdır, bana hak verir onlar
Türkiyeyi soluyan, bizden üstün diyorlar
Sana bir şey mi ettik, nedir kastın diyorlar
Mikdat Bal
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Sana da bana da yazık oluyor
Sensiz geçmez anım gündüz gecede
Sana da bana da yazık oluyor
Her yerde sen varsın sözde hecede
Sana da bana da yazık oluyor
Ne oldu bize ki ağlar dururuz
Kendimize halat bağlar dururuz
Sen beni ben seni dağlar dururuz
Sana da bana da yazık oluyor
Ya beni ağlatma, veyahut sen gül
İkimiz ağlarsak kalmaz gülen kul
Ya beni unut geç ya yanında bul
Sana da bana da yazık oluyor
Mikdatî, yanarım boş geçen güne
Depreşti yaralar ağladım yine
Bu kadar elemi çekmez bu sine
Sana da bana da yazık oluyor
Mikdat Bal
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Sana gemilerimi yaktığımı demiştim
Sana gemilerimi yaktığımı demiştim
Yakmadım gizlemişim, hepsi öyle duruyor
Ben senin hayatından çıktığımı demiştim
Çıkmadım özlemişim, gönlüm seni soruyor
Bekliyorum yolunu, çıkar gelirsin, nerden?
Son değildi o sahne, oynar ikinci perden
Alakayı kesmedim, seni gittiğin yerden
Uzaktan izlemişim, gönül gözüm görüyor
Beni benden eyledin, ya meleksin ya peri
Hala umutlarım var Yeter artık dön geri
Gözlerim yolda kaldı gittiğin günden beri
Ağlayıp sızlamışım, göz yaşlarım kuruyor
Seni gerçek yaşadım, ne masaldır ne roman
Senin yerin başkadır ne yamansın ne yaman
Çektirdiğin son bulsun, bil ki senin her zaman
Yolunu gözlemişim, hasret beni yoruyor
Kalmadı tahammlü, bu sevdanın hileye
Can yürek mi dayanır, yediğim son sileye
En ağır derdi çekip alıştım her çileye
Yokuşu düzlemişim, gelen geçen yürüyor
Mikdatî der bu çınar, kurumadan öz suyu
Dön gel beklemekteyim, bırak şu inat huyu
Ömür sermayeisinden harcadım yıllar boyu
Yazlayıp güzlemişim, mevsim kışa giriyor
Mikdat Bal
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Sana sığınıyoruz Dua
Ya İlahi sen bizi, her türlü delaletten
Gizli ve açık şirkten, gıybet ile hasetten
Nefsani hastalıklar,nifak,fısktan,kibirden
Nefsini beğenmekten,Sana sığınıyoruz
Ya Rabbi koru bizi,nefsimizin şerrinden
Günaha giden yolun, sen koru her birinden
Sana sığınıyoruz, dünyanın kederinden
Kabirde ki azaptan,Sana sığınıyoruz
Kıyametin fitnesi, şiddet ve dehşetinden
Yarabbi koru bizi cehennem ateşinden
Kişi kaçtığı zaman, dostundan kardeşinden
Mağfiret, rahmetinle, Sana sığınıyoruz
Bizleri İman ile, sana göcenlerden et
Ya Rabbi bizi her an, Hakkı seçenlerden et
Kıldan ince sıratı, kolay geçenlerden et
Cehenneme düşmekten, Sana sığınıyoruz
Arşı ala altında bizleri gölgelendir
Kevser havzı başında,sen bizleri eğlendir
Muhammed Mustafaya, Kavuşmamız şölendir
Ona kavuşmamaktan, Sana sığınıyoruz
Ya Rabbi, bela keder, verme bize musibet
Sana layık kul eyle, İslama munasip et
Bize hidayet eyle uyanmayı nasip et
Gafletten,Tembellikten Sana sığınıyoruz
Sen koru yurdumuzu havada ve karada
Barış, huzur, kardeşilik, yaşarken bir arada
Adalet nasip eyle, beylere Ankara da
Zalimlerin zulmünden, sana sığınıyoruz
Kurtar müslümanları, kâfirin kıskacından
Bize gazap eyleme, sebebi bir kaçından
Kurşunla ölmeyenler, ölüyorlar acından
Açlıkla imtihandan, Sana sığınıyoruz
Ya İlâhi Ya Rabbi,Yok senden başka İlah
Sana İnanıyoruz, Şükür Elhamdülillâh
Mülk senin kullar senin, her şey el-Hükmülillâh
Umudu kaybetmekten, sana sığınıyoruz
Ya Rabbi her halimiz, her şey sana ayandır
Ya Rabbi mağfiret et, Ya Rab bizi uyandır
Tevbe kapın açıktır, bizi ona dayandır
Nefsimizin şerrinden, sana sığınıyoruz
Mikdat Bal
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Sana ünvan, sana şöhret Türk yeter Hayri Arıkan'ın Atsıza şikayet şiirinden
esinlenmiştir
Ne garibiz, ne perişan ne yanlız
Sana ünvan, sana şöhret Türk yeter
Lazım değil bana şöhret, şan yanlız
Senin gibi benim gibi, kırk yeter
Bizimledir üçler, kırklar, yediler
Gün doğmadan neler doğar dediler
Kimler geldi geçti bizi yediler
Sahtekarın hortumunu kırk yeter
Gaflet, delalet, hiyanet hepsi var
Çanaklara çömelmişler tepsi var
Votka, viski, coca cola, pepsi var
Kabardı ayranım bana şark yeter
Derdi dert edinme derdin çift olur
Yüzsüzlerin bir gün yüzü zift olur
Tükürüşün onlar için neft olur
Münafığa şan olarak şirk yeter
Bir gün gelir bunlar hesap verecek
Suçlu bulunanlar hapse girecek
Hem de çok yakında, gözün görecek
Aramızda bariz olan fark yeter
Dinimize, dilimize var kasıt
Dünya bizi çekemiyor, çok hasit
İkdidarı ele geçirmek basit
Olduğumuz yerden, sağa çark yeter
AB bize yapacağını yaptı
Kıbrıs gitti kapacağını kaptı
Bizim beyler şaşırdı yolu saptı
Uyansalar, bizim necip ırk yeter
Mikdat der ki uyanalım geç değil
Vatan bizim Avrupanın hiç değil
Birleşmemiz, toplanmamız güç değil
Sana ünvan, sana şöhret Türk yeter
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Sanal ve doğal yalnızlık!
Bilgisayar başında parmak uçunda tuşlar
Ne söyleyip ne gülen, yüzünü gören de yok!
Muhatapların kimi çapulcular, berduşlar
Seni ekleyip silen, dostluğu süren de yok!
Zaman su gibi akar ay hafta gibi kısa
Vaktini öldürüyor bari bir şey okusa
Ne bu günü yaşıyor, ne yarın için tasa
Yok bunu basit bulan, açıktan yeren de yok!
Akrabalık komşuluk dikkate alınmıyor!
Şu sanal bağımlılık bir türlü salınmıyor!
Ölmüş mü kalmış mısın? , hiç kapın çalınmıyor!
Yoktur derdini bilen, evine varan da yok!
Bir çorbayı esirger aşı piştiği zaman
Komşu aklına gelir, işi düştüğü zaman
Belki farkına varır leşi şiştiği zaman
Bizlere budur olan, buna son veren de yok!
En büyük erdem iken ziyaretten kaçılır
Sevgiyi öldüren bu, bundan nasıl geçilir!
Hoş değil unutulmak, buna kapı açılır!
Olmaz zilini çalan, yanına giren de yok!
Mikdati dünyamıza, sanal dünyayı kattık
Aile bağlarını dürüp koparıp, attık
Uzak durduk ve lakin telefon ile yattık
Kalmadı gidip gelen, hal hatır soran da yok
Mikdati
Mikdat Bal
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Sanaldır bu beşaret!
Her şey güllük gülistan, ne güzel yaşıyoruz
Ülkeye yol döşendi, dağları aşıyoruz
Bu kadar değişiklik, bakıp ta şaşıyoruz!
Kanatlanan karınca, zevalına işaret!
Aman ha inanmayın, sanaldır bu beşaret!
Ne kadar borç kesilmiş, kalan faiz ne kadar?
Taksit vakti gelince, elimizden kim tutar!
Nedir ihracatımız, esnafımız ne satar!
Bunları anlamaya, gereklidir basiret
Aman ha inanmayın, sanaldır bu beşaret!
Yalanı seyrederiz, yürekten alkışlarız
Gramla kömür alırız, hep ayazda kışlarız
Politikayı boşver, der her şeyi boşlarız
Konuşmayı bıraktık, bitti bizde cesaret!
Aman ha inanmayın, sanaldır bu beşaret!
Ülkeye sahip çıkan, artık ofsayta düştü
Rantçılar çıkarcılar, üstümüze üşüştü
Bütün işbirlikçiler hep el ele tutuştu
Medyamız yutturmaya, gösterdiği bu gayret
Aman ha inanmayın, sanaldır bu beşaret!
Milyonlarca işsiz var, aklını oynatıyor
İşsizler acep nasıl tencere kaynatıyor
Birileri alenen, gözleri boyatıyor
Millet bakar alkışlar ne hayrettir ne hayret
Aman ha inanmayın, sanaldır bu beşaret!
Uyanın vatandaşlar,bu gerçekleri görün!
Medya neden övüyor, buna bir kafa yorun!
Her şey yerli yerinde, ne problem var ne sorun! ?
Bal der bu aklımıza, hakarettir hakaret!
Aman ha inanmayın, sanaldır bu beşaret
Mikdat Bal
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Sandıkta belli olacak
Evet mi hayır mı, hayır mı şer mi?
Orası sandıkta belli olacak
Kızıla kızıl da ak’a ak der mi?
Karası sandıkta belli olacak
Olduğunuz yerde eşin bakalım
Her türlü zillete düşün bakalım
Sine-i milleti deşin bakalım
Yarası sandıkta belli olacak
Kursağında kalır hırsızın hırsı
Sönecek balonlar bitecek forsu
Madalyonun bir de okunur tersi
Tuğrası sandıkta belli olacak
Şimdi sağda solda atın yalanı
Doldurur insanlar geniş alanı
Sessizce seyreder bu halk olanı
Narası sandıkta belli olacak
Çoğunun eksisi artısı belli
Tanırırz hırtısı pırtısı belli
Herkesin kilosu tartısı belli
Tarası sandıkta belli olacak
Kaybedecek ama yine geliyor
Her parti devletten destek alıyor
Yüzde hesabıyla belli oluyor
Lirası sandıkta belli olacak
Mikdat Bal
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Sarıkamış Şehitleri'ne
Dağlar kışla anlaşıp taarruza geçince
Doksan bin şehidimiz donarak can verdiler
O şanlı Mehmetçikler şehadedi seçince
Abı hayattan içip kanarak can verdiler
Vatan bayrak uğruna fedai can oldular
Şehadede koşarak saadedi buldular
Fetihleri ne büyük, gönüllere doldular
Ruhlarını Allaha sunarak can verdiler
Allahuekber diye dağlar isim almıştı
Belli ki istikbali keşfetmişti bilmişti
Doksan bin şanlı şehit sinesinde ölmüştü
Bu dağlar geçit verir sanarak can verdiler
Yazılmaya başladı o gün istiklal marşı
Onların titremesi titretti göğü arşı
Tarihlere yazdılar Sarıkamışı, Karsı
Yüzlerini kıbleye dönerek can verdiler
Mikdati der şadolsun ecdadımın ruhları
Bunlara sebep oldu Rusların güruhları
Ey Türk bunları öğren unutma tarihleri
Onlar bizi sürekli anarak can verdiler
Mikdat Bal
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Savruldum diyar diyar
<object width='425' height='344'><param name='movie'
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Duman oldum toz oldum, kavrulmuş toprak gibi
Yellere kapılmışım yerimde duramadım
Zaman kasırgasında bir kuru yaprak gibi
Savruldum diyar diyar karara eremedim
Aşk sandım sevda dedim, gizemi çöz bakalım
Onun gözü kör derler, bakarak gez bakalım
Karada hamsi dendim, deryada yüz bakalım
Çöle düştüm mecnunun izini süremedim
Uğraştıkça daha da derinlere batmışım
Çilelerin dertlerin her türünü tatmışım
Pes ettim çabalamam artık havlu atmışım
Yaşadığım hayata bir anlam veremedim
Hasrete hasret katar yaylalarım dağlarım
Onlardan uzak geçti gurbet elde çağlarım
Virane kaldı şimdi bostanlarım bağlarım
Dikene büründüler gülünü deremedim
Günümü yaşamadım yarını keder ettim
Diz bağlarım çözüldü, gençliği heder ettim
Nefsimi kandırarak muflisten beter ettim
Ben kendime eyledim gayrımı yeremedim
Gelsin artık ne varsa her belâya alıştım
Boş verdim ağlamaya, katılıkta geliştim
Toprağımdan söküldüm, kök salmaya çalıştım
Her yer bana yabancı postumu seremedim
Hedefi yok yönü yok, kaybolmuş bir kafile
Temelli dönüş hayal, olmuyor ki laf ile
Yıllar yılı vuslatı düşledim hep nafile
Ayrılık defterini katlayıp düremedim
Her an aleyhimizde her veren verir candan
Eğer gurbetçi isen yanarsın iki yandan
Emeller suya düştü iki kapılı handan
Geldim de göçüyorum hiç rahat göremedim
Saysam çektiklerimi dayanacak yürek yok
Çalıştım çabaladım dikili bir direk yok
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Son adres tahtalı köy pasaporta gerek yok
Ev aldım neye yarar, içine giremedim
Kar yağdı buz bağladı yüce dağların başı
Derman bittikten sonra sen bu yükü gel taşı
İnsan dara düşmesin düşman olur yoldaşı
Utancımdan çevreme bir duvar öremedim
Der Mikdatï dostlarım benden uzak durdular
Durumum iyi iken ahvalimi sordular
Kötülük düşünmedim saflığıma yordular
Taş atana aş attım yayımı geremedim
Mikdat Bal
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Sayenizde mutlu değilim beyim!
Ben Türk’üm tepeden tırnağa kadar
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Vatan aşkı benim göğsümde yatar
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Kalmadı itimat kalmadı iman
Eşkıya şehirde halimiz yaman
Ahlak sıfırlandı,bozuk bu zaman
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Materyalist olduk mana atıldı
İçimize nice çirkef katıldı
Müslüman köyünde namus satıldı
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Aslımız neslimiz unutuluyor
Okullarda herkes uyutuluyor
Bir iki nutukla avutuluyor
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Amerikanvari hayat tarzıyla
Dalga geçerekten Hakkın farzıyla
Oynarsınız bu milletin ırzıyla
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Karın mı doyurur boş laflarınız
Dağıldı çözüldü hep saflarınız
Buzluğa atıldı insaflarınız
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Mikdatî, bu millet hepten şaşırdı!
Uyanık olanlar malı aşırdı
Kardeşi kardeşe kimler düşürdü?
Sayenizde mutlu değilim beyim!
Mikdat Bal
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Sayı iki bine vardı şu anda 2000 inci Şiirim
Sıfırdan başladım iki yıl önce
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Düşündüm taşındım inceden ince
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Nice konuları işledim durdum
Bazen gurbet dedim bazen de yurdum
Yüreğimi açtım kafamı yordum
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Bazen hiddetlendim bazen taş attım
Vatan sevgisini kalpte yaşattım
Ülkemi seveni sardım kuşattım
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Aklıma geleni kaleme aldım
Yazmaya tadandım uykusuz kaldım
Bazen sesli sesli söyledim çaldım
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Doğru yaptığımı sandım, avundum
Arada sevindim bazen dövündüm
Ne yüksekten baktım ne de övündüm
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Sayı iki bine vardı şu anda
Benden bahtiyarı yok bu cihanda
Yazarım oldukça sıhhat bu canda
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Mikdatî, sözlerim kalsın hatıra
Öderim çıkarsa buna fatura
Sevgimi ekledim her bir satıra
Yazdım hiç durmadan bu ana kadar
Mikdat Bal
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Sayıklayıp dururdum
Sayıklayıp dururdum ah bir emekli olsam
Oldum ama ne fayda murada eremedim
Türkiyeden bir yerden bir tane de ev alsam
Aldım ama ne fayda döşeyip seremedim
Duyguları sömürüp kandırdı bir aracı
Sülük gibi bir adam kesiyordu haracı
Meğerse benim evde akrabası kiracı
Bildim ama ne fayda yararın göremedim
Gençtim düşünmüyordum sığmıyordum bendime
Herkes hayret ederdi toyluktaki fendime
Ben çoktan hakketmişim deyip kendi kendime
Güldüm ama ne fayda kimseyi yeremedim
Depreme dayanıklı almıştım yapısını
Ancak on beş senede verdiler tapusunu
Müzikli zil aldırdım evimin kapısını
Çaldım ama ne fayda içeri giremedim
Kem göze fayda etmez ne dua hem mercan da
Hem burda hem orada yabacıyım her yanda
Tüylerim diken diken avuçlayıp bir anda
Yoldum ama ne fayda gülleri deremedim
Mikdatî aklım ermez sahtekarın işine
Kahrolsun, lanet olsun karga konsun leşine
Beni kandıranların avukatı peşine
Saldım ama ne fayda izini süremedim
Mikdat Bal
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Sayın Öcalanı! ! !
Ayı sayın, öküz sayın, it sayın
Sayın, sayın bitmez sizin derdiniz
Sülük sayın kene sayın bit sayın
Sayın, sayın bitmez sizin derdiniz
Hayın, mayın el ele mi verdiniz
Asılmamış plana plana
Nefret ile millet bakar olana
Her seçimde sarılarak yılana
Sayın, sayın bitmez sizin derdiniz
Hayın, mayın el ele mi verdiniz
Kusarsınız nefret ile kin ile
Terörden çok uğraştınız din ile
Bıktık artık o hinoğluhin ile
Sayın, sayın bitmez sizin derdiniz
Hayın, mayın el ele mi verdiniz
Öçalanla öç almaya çalışır
Bir ona bir buna bakar yılışır
Bu sülükler kanımızla gelişir
Sayın, sayın bitmez sizin derdiniz
Hayın, mayın el ele mi verdiniz
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sayısız hatıralar hafızamdan silindi
Sayısız hatıralar hafızamdan silindi
Saymakla bitirmem aklımda kalanları
İlaç unutkanlıkmış yazdıklarım bilindi
Dağları devirirdi en hafif olanları
Başımdan geçenleri anı diye saklarım
Açıktan ağlamayı kendime yasaklarım
Ömür sermayesini beyhude saçıyorum
Geçmişi unutarak kendimden kaçıyorum
Geçen geçti diyerek halime acıyorum
Kalem yazmaktan aciz gönlüme dolanları
Başımdan geçenleri anı diye saklarım
Açıktan ağlamayı kendime yasaklarım
Anam bilmiş olsaydı halime üzülürdü
Onun eli ayağı o anda çözülürdü
Şefkatli gözlerinden gözyaşı süzülürdü
Ona iyiyim diye söylerim yalanları
Başımdan geçenleri anı diye saklarım
Açıktan ağlamayı kendime yasaklarım
Ağlarım için için biri varken yanımda
Kalbimdeki kasavet dolaşırken kanımda
Gülmeye çalışırım en hüzünlü anımda
Hayret ederim beni neşeli bulanları
Başımdan geçenleri anı diye saklarım
Açıktan ağlamayı kendime yasaklarım
Mikdat Bal
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Seçim (Aday adaylarına Doğukaradeniz rehberi)
Artvin şirin ilimiz turizme açılmalı
Tabii güzelliği tahripten kaçılmalı
Coruh arıtılmalı suyundan içilmeli
'Kafkasör' tanıtılsın, orada yordu budur.....Artvin
Geldi seçim zamanı bütün gözler oy’dadır
Benden hatırlatması halkın derdi çay’dadır
Rize’nin geliri bu, bunu bilmek faydadır
Kozunu iyi oynar Rizenin kartı budur..........Rize
Sakın uğramayınız, bilmezseniz futboldan
Fuzuli zahmet olur gelmeyin İstanbuldan
Trabzonsporu konuşun, oy toplayın bu yoldan
Başka bir şey demeyin, Trabzonun ferdi budur....Trabzon
Millet fındık topluyor, siz düşünün seçimi
Oyunun kuralı var yok bunun lamı cimi
Kıt’tır düzü ovası, fındıktandır geçimi
Bunları iyi bilin, Giresun, Ordu budur..........Giresun
Dediklerimi süzün, akıldan hem mantıktan
Parsayı toplarsınız, anlarsanız fındıktan
Halkı tatmin ediniz, çıkarsınız sandıktan
Fındığı değerlensin, Ordunun derdi budur.......Ordu
Hayvancılıkta iyi, su katmıyor sütüne
Malı para etmiyor, yandı bütün bütüne
Sahip çıkın halkına, para verin tütüne
Eğer oy isterseniz, Samsunun’un şartı budur......Samsun
Çalışkan Sinop halkı, istihtamı artırın
Devlet imkanlarından oraya da yattırın
Halkı bunu hakketti biraz refah tattırın
Söz veren ifa eder insanın merdi budur........Sinop
Tabiat harikası cennetten bir köşedir
Mideleri dolduran ne doğa ne meşedir
Dağları kanyonları, göz dolduran neşedir
İş ile aş peşinde dağların kurdu budur..........Kastamonu
Mazlum halkı çok çekmiş, beyler açmış yarayı
Seçimlerin dışında, unutmuşlar orayı
Nerde kalmış Köroğlu, çöksün zulmün sarayı
El insaf deyip durur, Köroğlu yurdu budur..............Bolu

.
Mikdat Bal
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Seçimler mi? !
Parti tuttuk bir din gibi
Putumuzu dikiyoruz!
Cedelleştik gergin gibi
Zıvanadan çıkıyoruz!
Kimi dine çullanıyor!
Kimi dini kullanıyor!
Kin ve öfke dallanıyor!
Dillerinden bıkıyoruz!
Ağızları değil çuval
Bağlayasın, okur maval!
Dinliyoruz aval, aval
Dişimizi sıkıyoruz!
Ayırırlar ocu bucu
Biri cici, biri öcü
Kayboluyor ipin ucu!
Ürküntüyle bakıyoruz!
Altımıza konmuş mayın
Zeminimiz lalettayin
Ona dönek, buna hain
Gemileri yakıyoruz!
Ya medyadan alma ile
Kopyala, kes çalma ile
Hep kulaktan dolma ile
Ne yazar ne okuyoruz!
Vatandaşlık bir rol biçer
Doğal haktır, herkes seçer
Siyasiler gelip geçer
Köprüleri yıkıyoruz!
Heyecan yok moral bozuk
Tecrübeler olsun azık
Der Mikdadi bize yazık
Hep gafletten çekiyoruz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Selam ile başlamak hem sünnettir hem hoştur
Selam ile başlamak hem sünnettir hem hoştur
İnsanlar çoğu zaman söyledikleri boştur
Hayat kısa ve müşkül, gençlik garip bir kuştur
Kıymetini bilmeyen pişmanlıktır hasadı
Dağları viran etmez ne kurdu, ne ayısı
Şehri de şehir etmez insanların sayısı
Kalabalık içinde yalnız kalır iyisi
Elimizde dünyanın imarı ve fesadı
Kardeşlik hüküm sürsün, gönüller olsun sıcak
Kendini seven kimse herkese açar kucak
Kuşbaşı doğrar iken elinde kesmez bıçak
Kasap işi bilmezse neye yarar masadı
Ekimde çalışanın hasatta yüzü olur
Ele kıskananların gönlünde sızı olur
Kadere inananlar hakkına razı olur
Üç günlük dünya için kim neylesin hasedi
Dünya fani, ölümcül insanoğlu yanılır
Allah için varız biz, yine ona dönülür
Kendini sevdirenler rahmet ile anılır
Yüzü güleç olanın güzel olur cesedi
Der Mikdadî ölüm var topraktandır özümüz
Ahde vefa edelim doğru olsun sözümüz
Dilerim Yüce Rab’den kızarmasın yüzümüz
Karşımıza çıkınca ömrümüzün kaseti
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Selâm olsun Muhammede!
Söz verdiğim günden beri
Kalbimin en derin yeri
Konuk eder peygamberi
Selâm olsun Muhammede!
Ne şüphe var ne de kuşku
Yüreğimde onun aşkı
Ne hoş sevgi, ne hoş coşku
Selâm olsun Muhammede!
Nasıhatı, sözü güzel,
Yolu güzel, izi güzel
Gül cemali yüzü güzel
Selâm olsun Muhammede!
Ne dediyse Hak söyledi
Çünkü Allah vahyeyledi
Şefaati aht eyledi
Selâm olsun Muhammede!
Gönüllerin miracıdır
Zulumatın siracıdır
Başımızın hem tacıdır
Selâm olsun Muhammede!
Yüce Rab’bin habibidir
Nice derdin tabibidir
Beşer ama nur gibidir
Selâm olsun Muhammede!
Müjdesine nail olduk
İnanarak kail olduk
Ümmetine dahil olduk
Selâm olsun Muhammede!
Seviyoruz candan öte
Ümmet olduk Muhammede
Ulaştırır selamete
Selâm olsun Muhammede!
Mikdat Bal
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Selam Sana Peygamberim
<image src='http://img85.imageshack.us/img85/5532/hadra1ux0.gif'width='330'
height='240'>
Övülmüşsün ismin ile
Selam sana peygamberim
Hasım oldum hasmın ile
Selam sana peygamberim
Gece gündüz kışta yazda
Günde bin kez ansak az da
İsmin geçer her namazda
Selam sana peygamberim
Aşkın sardı her yanımı
Sana verdim her anımı
Koruyarak imanımı
Selam sana peygamberim
Zikrolundun yerde gökte
Allah övdü, her melekte
Her duada her dilekte
Selam sana peygamberim
Mikdatî’yim yolun yolum
Biçareyim tutmaz kolum
Şefaat et mücrim kulum
Selam sana peygamberim
Mikdat Bal
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Selam sana Türkiyem
<image src='http://img352.imageshack.us/img352/3897/trkiyekw9.gif'width='398'
height='240'>
Selam
Selam
Selam
Selam

bacı gardaşa
dosta sırdaşa
cümle yurttaşa
sana Türkiyem

.......................................<image
src='http://img380.imageshack.us/img380/463/trkbayraga9.gif'width='358'
height='250'>
Selam
Selam
Selam
Selam

biricik anam
fedakar babam
canım akrabam
sana Türkiyem

.......................................................................<image
src='http://img380.imageshack.us/img380/463/trkbayraga9.gif'width='358'
height='250'>
Şanlı ordum çok yaşa
Selam subayla paşa
Selam ere erbaşa
Selam sana Türkiyem
............................................................................................<image
src='http://img380.imageshack.us/img380/463/trkbayraga9.gif'width='358'
height='250'>
İl, ilce köşe bucak
Her ev, her tüten ocak
Sevgiyle kucak kucak
Selam sana Türkiyem
.............................................................................<image
src='http://img380.imageshack.us/img380/463/trkbayraga9.gif'width='358'
height='250'>
Dağı, taşı, ormanı
Bağ, bahçesi, harmanı
Derdimizin dermanı
Selam sana Türkiyem
.......................................................................................<image
src='http://img380.imageshack.us/img380/463/trkbayraga9.gif'width='358'
height='250'>
Yiğitlerin diyarı
Atamın yadigarı
Medarı iftiharı
Selam sana Türkiyem
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Mikdat Bal
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Selameti kim istemez!
Hayat nehir, ölüm derya
İsabeti kim istemez!
Ömür tektir değil furya
Selameti kim istemez!
Hayat denen değil sonsuz
Kimi dinli, kimi dinsiz
Ölüp gider ünlü ünsüz
Şerafeti kim istemez!
Kendimizi bileyelim
Namertliği eleyelim
Cömertliği dileyelim
Kerameti kim istemez!
Herkes ile geçinmeli
Olgunlaşıp açınmalı
Kabalıktan kaçınmalı
Letafeti kim istemez!
Her eceli yeten ölür
Zerre kadar eden bulur
Mü’min ince ruhlu olur
Zarafeti kim istemez!
Uyanık ol gafletten ay
Katı olma hoşgörü yay
Karşındakini kendin say
Nezaketi kim istemez!
Barış tatlı dil demektir
Dua Haktan istemektir
Gayrısı bizden emektir
İcabeti kim istemez!
Mikdat Bal
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Selâmlaşma'nın Fazileti!
Selâm yaymaktan geçer kardeşliğin vizesi!
Huzur, saadet, barış sevginin yolu selâm!
İslâm’ın şiarıdır muhabbetin özesi
Güzele hayra yarış, cennetin gülü selâm!
Sevgiyi muhabbeti, dostluğu pekiştirir
İki ağyar insanı kardeşçe bakıştırır
Müslüman, Müslüman’ı kendine yakıştırır
Ne güzel alış-veriş mükafat dolu selâm!
Dalları semadadır gök sabittir derinde
İçin ferahla dolar yok olur kederin de
Hoş his verir insana dünyanın her yerinde
Zaten anlamı barış, sözlerin âlî selâm!
Asla giremezsiniz inanmadan Cennet’e!
İman sevişmekledir, sarılın bu minnete
Aranızda selâmı yayın, uyun sünnete!
Bununla olur giriş, yücedir ulu selâm!
İslâm selâmla kaim hem harçtır hem demirdir!
Kuruyup çorak olmuş yürekleri tâmirdir!
Kelâmdan önce selâm! Teşvik değil emirdir!
Budur İslâm-i duruş müminin hali selâm!
Selâm veren diyor ki: sevgili biraderim
Allah için ben seni kendime yâr ederim!
Senin esenliğini Haktan niyaz ederim!
Bu ne güzel yakarış, barışın dalı selâm!
Der Mikdadî: Müslüman Hakka muti kul olur!
Peygamberin her sözü inanana yol olur!
Haset, nefret kin biter sevgi, saygı bol olur
Sevgiyle gönlü sarış, ruhların balı selâm!
Mikdadî
Mikdat Bal
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Selamunaleyküm müslüman gardaş
Selamunaleyküm müslüman gardaş
Hal ve hatırını soruyorum ben
Gövden koca cüsse, hani nerde baş?
Başını gövdende arıyorum ben
Başı kesik tavuk gibi gezince
Bunu senin düşmanların sezince
Nemelazım deyip beni üzünce
Sana bir uyarı veriyorum ben
Düşman her yanını sardı,yıkıyor
En mukaddes mabetini yakıyar
Müslümanlar buna bönbön bakıyor
Halini,tavrını görüyorum ben
Yoksun mu kalmışsın kulaktan,gözden
Artık anlamazsın manalı sözden
Üzüldüm,darıldım sana bu yüzden
Sabrın hududuna varıyorum ben
Müslümanlar tek bir vucut gibiymiş
Böyle olunca da dünya da beymiş
Ne yazık bu vücut kefeni giymiş
Sizinle mezara giriyorum ben
Uyanmazsın artık sözle, laf, ile
Kuvvetimiz gitti ihtilaf ile
Mikdat der ne yazık yazdım nafile
Artık kalemimi kırıyorum ben
Mikdat Bal
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Sen benim yüreğimde ışıyorsun Çaykaram
Nice destanın başı adın ile anılır
Dillerde gönüllerde yaşıyorsun Çaykaram
Seni hiç tanımadan, küçük gören yanılır
Hudutlar ötesine aşıyorsun Çaykaram
Gurbetin havasına bir türlü uyamadım
Seni başka yerlerle yan yana koyamadım
İki gözümün nuru ben sana doyamadım
Sen benim yüreğimde ışıyorsun Çaykaram
Ayakta kalmak için çabaladın didindin
Başka başka yerlerden bir selamla yetindin
Biz seni bırakınca başka dost mu edindin
Terkedildin, üzgünsün şaşıyorsun Çaykaram
Seni asla unutmaz tüm ciğerparelerin
Ağlayıp duruyorsun bitti mi çarelerin
Karadenize iner çağlayan derlerin
Dağların göz yaşını taşıyorsun Çaykaram
Herkesi kucaklayıp, kimseye kırılmadan
Kaderine küsmeden bahtına darılmadan
Sesini yükselterek bıkmadan yorulmadan
Ümitle ileriye koşuyorsun Çaykaram
Der Mikdatî Çaykaram bunlara mı layıktı
Gurbet elde yaşayan Çaykara'yı sayıktı
Ankara'ya gidenler neden unutkan çıktı
Sellerle isyan edip coşuyorsun Çaykaram
Mikdat Bal
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Sen bir hazan çiçeğisin
Sen bir hazan çiçeğisin
Yolmak bana zor geliyor
Hayatımın gerçeğisin
Salmak bana zor geliyor
Bülbül gülde mecnun çölde
Yaşayarak başka ilde
Hasret çekip gurbet elde
Kalmak bana zor geliyor
Göz yaşlarım akıyorken
Mahzun mahzun bakıyorken
Bu dert beni yakıyorken
Gülmek bana zor geliyor
Kapılalı bu duyguya
Düştüm nice dert kaygıya
Unutup da bir uykuya
Dalmak bana zor geliyor
Talih kader kime kızak
Gurbet bana kurdu tuzak
Hem sevmek hem yârden uzak
Olmak bana zor geliyor
Mikdatî der düştüm aşka
Çekiyorum bu dert başka
Derde çare bulsam keşke
Bulmak bana zor geliyor
Mikdat Bal
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Sen insan olamazsın
Komşunu üzer isen
Kibirli gezer isen
Zayıfı ezer isen
Sen insan olamazsın
Zengini çok översen
Sözde onu seversen
Güçsüzleri döversen
Sen insan olamazsın
Farzet düşüncen hacsa
Biri sana muhtaçsa
Uyursan komşun açsa
Sen insan olamazsın
Doğru konuşmaz isen
Söz verip tutmaz isen
Güvenli olmaz isen
Sen insan olamazsın
Yetim malını yersen
Bunda beis yok dersen
Eğer zülüm edersen
Sen insan olamazsın
Mikdat der darılırsan
Kuvvete sarılırsan
Bu yoldan ayrılırsan
Sen insan olamazsın
Mikdat Bal
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Sen istedin ben istedim ne yazar
Sen istedin ben istedim ne yazar
AB istemezse, boşadır boşa
Bütün muhalefet, bir de iktidar
Kıvransak çabamız boşadır boşa
Girişi olmayan bir yola girdik
Yoktur öyle bir şey bir hayal gördük
Mahrem konuları AB’ye sorduk
Kıvransak çabamız boşadır boşa
AB ülkeleri bizi almazlar
Kahpelik yapmaktan geri kalmazlar
Bin senelik düşman bir dost olmazlar
Kıvransak çabamız boşadır boşa
Halkımız biliyor iktidar bilir
Sakızı çiğnemek işine gelir
Türkiye dünyada yerini alır
Kıvransak çabamız boşadır boşa
Doğruyu konuşmak ozanın şanı
Sevmezler yalanı çok konuşanı
Bu millet biliyor haddi aşanı
Kıvransak çabamız boşadır boşa
Mikdat Bal
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Sen kendine bakıyorsun
Öyle ters ters bakıp durma
Yüreğimi yakıyorsun
Mü’min mü’minin aynası
Sen kendine bakıyorsun
Sende idi her bir halim
Şeytan düşman,nefis zalim
Ne zaman kesildin alim
Bana nerden okuyorsun
Bilirmisin kitabını
Günahını sevabını
Beğendin mi hitabını
Bana lakap takıyorsun
Allah sana etti minnet
Nasip eyledi hidayet
Sanki sana kalmış cennet
Başkasını yakıyorsun
Dünyada her şey müşterek
Bu gerçeği bilmek gerek
Olsun sende geniş yürek
Sen canımı sıkıyorsun
Mikdat Bal
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Sen kendini ne sanarsın
Haberin yokken cihandan
Annene geçtin babandan
Aslın bir damlacık kandan
Sen kendini ne sanarsın
Yaratıldın üç evrede
Kapkaranlık bir çevrede
Habersizdin her devrede
Sen kendini ne sanarsın
Karanlık yeri bıraktın
Doğduğunda çırçıplaktın
Ne mukemmel, ne kıyaktın
Sen kendini ne sanarsın
Doğunca bir zayif kuldun
Büyüdün de adam oldun
Ya kazandın, ya da buldun
Sen kendini ne sanarsın
Var mı benim gibi deme
Kimsenin hakkını yeme
Bir gün kurulur mahkeme
Sen kendini ne sanarsın
Mikdat der gurur ateştir
Karnın gübre sonun leştir
Bütün müminler kardeştir
Sen kendini ne sanarsın
Mikdat Bal
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Sen ki beni unuttun
Sen ki beni unuttun sensiz yaşam tarumar
Yok bir arzum emelim, sensiz dünyam virandır
İmkanı yok bilirim, yine gönlüm yâr umar
Mümkün değil unutmak, hep aklımda durandır
Karşılıksız bir sevgi, yıkar yakar kül eder
Kalbi misal verirsek, mühürlenmiş pul eder
Dünya dolu yâr olsa, evli iken dul eder
Başkasını görmez o, sevdasını sorandır
Düştüm işte bu hale, yıllarca andım seni
Yanımda baş ucumda, önümde sandım seni
Gönlümün aşk çölünde, aradım yandım seni
Beni, senin bu tutkun, baştan başa sarandır
Gurbet bizi ayırdı, sen nerde ben nerdeyim
Görmüştüm ya ilk sefer, hâlâ aynı yerdeyim
İçimde bir ukdesin, çaresiz bir dertteyim
Süreklidir bu sızı, her saniye her andır
Mikdat der ki, belki de, bu aşk ağır ölümden
Kaldı bana dikeni, ayrı kaldım gülümden
Gönül ferman dinlemez, bir şey gelmez elimden
Çekilmiyor bu sevda. bu aşk beni yorandır
Mikdat Bal
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Sen ölüme mahkümsün!
Ey nefsim bu edanla ne cüretle yürürsün?
Bu “yer” ağzını açmış, yuttuğunda görürsün!
Onun kara bağrına yattığında çürürsün!
-Oraya düştüğünde tutulacak dillerin!
-Sen ölüme mahkümsün, ne olacak hallerin!
Ne evlat, ne mal, ne mülk, seninle gelmeyecek,
Ne yardımcın, ne dostun, yüzüne gülmeyecek
Ahfatın, torunların adını bilmeyecek,
-Mezarın yerle yeksan, kuruyacak güllerin!
-Sen ölüme mahkümsün, ne olacak hallerin!
Olur mu dünya için, Ahireti idam et,
Ömür boyu kabahat, ebedi bir nedamet
Ey nefsim uyan artık, kendini bir adam et
Dizde derman var iken, kırılmadan bellerin!
-Sen ölüme mahkümsün, ne olacak hallerin!
Allah için ne yaptın, kendine ne kazandın?
Sen dünyada bir zalim, sen şimarıp azandın!
Sen hududunu aştın, yasaklara uzandın!
-Gör sana ne iş etti kırılası ellerin!
-Sen ölüme mahkümsün, ne olacak hallerin!
Mikdat Bal
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Sen seçtin ben aldım Dursun Elmas'ın Yurttan Haberler şiirine ithafen
....................................................<image
src='http://membres.lycos.fr/turkiye/resim/nasrettin2.gif'width='216'
Sen seçtin ben aldım demişti hoca
Üf püf eylemeniz ne verir aça
Acımamla bile yoksul muhtaca
Kendi seçti kendi bunu hak etmiş
Her şey kara bunlar neyi ak etmiş
Düşünmeden dolu dizgin gittiler
Buna bir de kalkıp bayram ettiler
Umutları gördün nasıl bittiler
Yüzlerine acı tokat şak etmiş
Her şey kara bunlar neyi ak etmiş
Bu gelenler derin gaflete daldı
Adalet var mı ki kanun mu kaldı
Hangi hırsız hangi cezayı aldı
Sicilini onun bunun pak etmiş
Her şey kara bunlar neyi ak etmiş
Yönetiyor AB bizi dışardan
Kurtulmadan Pamuk prenses Yaşardan
Bir asker kaçağı çıkmş kenardan
Böyle haber inan beni şok etmiş
Her şey kara bunlar neyi ak etmiş
Eğer sahip çıkmaz isek vatana
Dil uzanır bunca şehit yatana
Büyütürsen öküz olur bu dana
Çıkmış karşımıza hep cak cak etmiş
Her şey kara bunlar neyi ak etmiş
Karşı çıksak elbet düzelir işler
Dolaşamaz rahat rahat keşişler
Arkamızdan bunlar hep bizi şişler
Tekrar tekrar hem de bunu çok etmiş
Her şey kara bunlar neyi ak etmiş
Mikdat der ki yetti uyanmalıyız
Öze dönüp Hakka dayanmalıyız
Gerekse al kana boyanmalıyız
Canımıza yeter artık tak etmiş
Her şey kara bunlar neyi ak etmiş
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Sen susma ozanım Saim Bastık'ın ''Ulemaya soralım mı? '' Şiirine atıftır
Zahmet ettin bilmez gibi özünü
Ümit olsa söylerdim ki sor gitsin
Sağır sultan duymaz senin sözünü
Cevap bende, başka sorma sür gitsin
Sen susma ozanım yazına kuvvet
Kalemin susmasın ağzına kuvvet
Halkımızı uyar sazına kuvvet
Mızrap sende bam teline vur gitsin
Ona bir gün soran olur, ölünce
Erdirelim halkı milli bilinçe
Uyanacak millet vakti gelince
Biliyorsan zembereği kur gitsin
Uyuyanlar uyanınca dinç olur
Bizimle meydanlar hıncahınç olur
Türke kefen biçen kendi linç olur
Bu gerçeği görmeyenler kör gitsin
Derdiyle dertlenmez fakirin açın
Medyatik imama sormaktan kaçın
Kamusal alana giremez bacın
Şu utanç duvarı gitsin, sur gitsin
Gösterişe önem verir zalimler
Açlıktandır yurtta bir çok ölümler
Ne sorarsın zaten suskun alimler
Bir çoğunu dilsiz şeytan gör gitsin
Müslümanım demek, laf ile olmaz
Siyaset sürekli gaf ile olmaz
Birlik eğri büğrü saf ile olmaz
Gardaş “Elif” gibi dimdik dur gitsin
Yurdumuzda artık çalan çalana
Kaynak gösterilse kanma yalana
Amenna diyoruz her ne olana
Uyanalım artık bunlar hor gitsin
İşini bırakıp dalar uykuya
Manevi bir emir veriyor güya
Kendini kandırır gördüğü rüya
Böyle bir rüyayı şerre yor gitsin
Gaflete dalmışız, halimiz beter
Eğer uyanırsak bu zulüm biter
Mikdat der çok yazdım, bu kadar yeter
İster beğenilsin, ister zor gitsin
Mikdat Bal
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Sen Türk Anasısın
Ergenokonda bir ASENA bin oguz yetiştirdi,
Vatandır anadanda babadanda kutsaldır dedi,
Mazluma şefkat zalime kılınç indirdi,
Timucinin yüreginde bitmeyen sevdaydın.
Sen degilmisin Alparslanın kılıcını kuşatan,
Osman beyi cadırdan saraylara cıkartan,
Sultan Mehmeti dualarınla Fetihi tattıran,
Ulubatlının sancağında bitmeyen sevdaydın.
Mehmetini kınalayıp vatana kurban egledin,
Ya şehit yada ğazı olmasını istedin,
Arkanı dönersen sütüm haram oğul dedin,
Kınalı koçların şahadetinde bitmeyen sevdaydın.
Gaflete düşme uyan sen Türk kadınısın!
Tarihe sığmayacak kardar yücelerdesin!
Seyit onbaşıların sen ki kutsal anasısın!
Mustafa Kemal,ın gözlerınde bitmeyen sevdaydın.
Mikdat Bal
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Sen vekil olamazsın!
Obur ayılar gibi bulduğunu anında
Lop lop alıp yutmazsan sen vekil olamazsın!
Gözüne girmek için, liderinin yanında
Yedi takla atmazsan sen vekil olamazsın!
<image src='http://img266.imageshack.us/img266/7848/ayi2zy3cb5.jpg'width='498'
height='340'>
Senin hiç bir değerin olmaz kırıştırmadan
Rüşvetle ihaleye fesat karıştırmadan!
Yalnız yakınlarını buna yarıştırmadan
Malına mal katmazsan sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img338.imageshack.us/img338/6568/wwwantolojicom77351917fb6.gif'widt
h='498' height='340'>
Millet inlese bile olmayacak kederin
Sadece düşündüğün kendi gelir-giderin
Ne derse doğru diye haklı haksız liderin
Çattığına çatmazsan sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img122.imageshack.us/img122/9513/herkespsimdengelicekvy8.jpg'width='
498' height='340'>
Görmezlikten gelmezsen canilerin inini
Kutsal olan her şeye göstermezsen kinini
Makam sevdası ile imanını dinini
Düşünmeden satmazsan sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img338.imageshack.us/img338/2509/wwwantolojicom773519771qd3.jpg'w
idth='498' height='340'>
Atatürk, Cumhuriyet, bayrak olup kozların
Korur gibi olmazsa, edan ile pozların
Bir arşın bezden korkup baş örtülü kızların
Yollarına yatmazsan sen vekil olamazsın!
<image src='http://img256.imageshack.us/img256/6087/298ks9.jpg'width='498'
height='340'>
Devletin malı deniz deyip her gün çalarak
Kanuna uydurarak, çaresini bularak
Kanını bu milletin boğazına dalarak
Diş geçirip tatmazsan sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img338.imageshack.us/img338/7984/wwwantolojicom773519125ck3.jpg'wi
dth='498' height='340'>
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Bu millet sizi seçip meydana sürdüğünde
Böğürüp boğa gibi turbanlı gördüğünde
Meydanlarda söz verip meclise girdiğinde
Başka çeşit ötmezsen sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img338.imageshack.us/img338/3603/wwwantolojicom773519550dy7.gif'wi
dth='498' height='340'>
Petrol kuyusu gibi oluk oluk akmazsan
Köylü gibi giyinip bir de şapka takmazsan
Onlar gibi konuşup, toprak gibi kokmazsan
Eğer tezek tütmezsen sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img441.imageshack.us/img441/3654/wwwantolojicom773519150tk6.gif'wi
dth='498' height='340'>
Manevi değerleri koz edeceksin ama
Bir yandan yabancıya göz edeceksin ama
Birlik beraberlikten söz edeceksin ama
Kin ve nefret gütmezsen sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img338.imageshack.us/img338/5299/wwwantolojicom773519184eo5.jpg'w
idth='498' height='340'>
Mikdatî yok bu işte oyuncak olmak için
Kaht-ı rical var iken aramaz bulmak için
Hemen Amerikaya, icazet almak için
İlk fırsatta gitmezsen sen vekil olamazsın!
<image
src='http://img440.imageshack.us/img440/2136/wwwantolojicom773519116jb4.jpg'wi
dth='498' height='340'>
Mikdat Bal
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Sen yoktun diye
Hayal-i sukuda uğradım bu gün
Beklediğim yerde, sen yoktun diye
Nerde çiçek varsa doğradım bu gün
Kokladığım yerde sen koktun diye
Dolaştım etrafta başı boş gezdim
Yolunu gözledim canımı üzdüm
Adının yanında adımı yazdım
Eklediğim yerde sen çöktün diye
Gönlüm hicran doldu, tuttum yasını
Umut ile sildim kalbin pasını
Havuzdan su aldım kırdım tasını
Diklediğim yerde sen döktün diye
Yadigar ne varsa üst üste yığdım
İsminin üstüne elimi değdim
Yüreğim sıkıştı boynumu eğdim
Teklediğim yerde sen büktün diye
Mikdat Bal
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Sen!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/85/www_antoloji_com_531285_162.MP3'>
Okuyan HAZAN SULTAN AYTEN
Rüzgarın gürültülü sesleri arasında
Hızlanan kalbimin atışları
Davul sesini andırıyordu
Zaman durmuştu
Rüzgar mekanı sallandırıyordu
Soluklar teklemeye başlamıştı
Her an acı bir çığlık için
hazır duruma
Geçtim
Ama bir türlü nasıl
İmdat isteyeceğimi
Kararlaştıramadım
Bu hal beni utandırıyordu
Birden aklıma sen geldin
Sen!
Ey Yüce Rabbim
Senden başka
Sığınılacak merci mi var?
Mikdat Bal
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Sence bir el gibiyim
Gözlerindeki hayret bana kaygı veriyor
İnce bir dal gibiyim kırmaya gelmem gülüm
Duygularım karmaşık birbirine giriyor
Önce bir kul gibiyim yermeye gelmem gülüm
Sen ki naz üstüne naz sana koştukça kaçan
Çeker mi bu cilveyi, buna hazır mı bu can
Kış ortasında gönül bahçelerinde açan
Gonca bir gül gibiyim dermeye gelmem gülüm
Yeter öldürdün beni gelsin bu işin sonu
Sevda mı? ..uzak dursun bir daha anmam onu
Ne ettiysem olmuyor, kapanmalı bu konu?
Sence bir el gibiyim görmeye gelmem gülüm
Mikdatî der yoruldum, bu attığım son adım
Ciddi ol iyi düşün ah benim tatlı cadım
Dalganın zamanı mı, sence bir koMik tadım
Bence bir BAL gibiyim sürmeye gelmem gülüm
Mikdat Bal
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Senden asla ayrılamam
Gurbet, elde özlem firak
Taş döşekte senden ırak
Öldürecek beni merak
Senden asla ayrılamam
Yanımdasın sanki hâlâ
Bakar gibi, gözler elâ,
Hoş bir dertsin, tatlı belâ
Senden asla ayrılamam
Diğer yanım, ortağımsın
Barınağım, çardağımsın
Aşk iksiri bardağımsın
Senden asla ayrılamam
Hasretinden yanıp pişsem
Sağa koşsam sola koşsam
Mecnun gibi çöle düşsem
Senden asla ayrılamam
Göz uçumda önümdesin
Hedefimde yönümdesin
Kaderimde sonumdasın
Senden asla ayrılamam
Mikdatî’ye ışıksın sen
Hem kapı hem eşiksin sen
Bana sıcak beşiksin sen
Senden asla ayrılamam
Mikdat Bal
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Senden ayrı kalmak
Canımdan daha çok sevdiğim halde,
Senden ayrı kalmak öldürür beni,
Hep seni andığım, övdüğüm halde,
Yine de hasretin doldurur beni.
Fikrimde, zikrimde, aklımda sensin,
Belimi zorlayan büklümde sensin,
Nefesim, havamda, iklimde sensin.
Firakın hayale daldırır beni
Dağların, taşların, dere başların,
Yolların, düzlerin, en yokuşların,
Yazların, zemherin, karakışların.
Aklıma geldikçe soldurur beni
Özlemin canımı alsa da bile,
Ömrümden bir nefes kalsa da bile
Vuslatın mezarım olsa da bile,
Kavuşmak umudum güldürür beni
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/02/www_antoloji_com_547002_858.MP3'>
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Senden kalan ne varsa
Senden kalan ne varsa belleğimden silindi
Hepsi kara buluttu rüzgârla uçup gitti
Şu anda bildiklerim arşivden bir alıntı
Mazimize anılar bir sayfa açıp gitti
.......Yüreğimde sızı var
.......Bir sevdanın izi var
.......Param parça yürekte
.......Hayatımın krizi var
Hayalimi zorladım göremedim cisimini
Albümü karıştırdım tanımadım resmini
Bilmemki ne ettin de unutmuşum ismini
Ya zihnimi sen çaldın, ya benden kaçıp gitti
.......Yüreğimde sızı var
.......Bir sevdanın izi var
.......Param parça yürekte
.......Hayatımın krizi var
Sadece ben bilirdim eller seni bilmedi
Yıllardır şu yüreğim bilmem neden gülmedi
Sende olan yüreğim hâlâ geri gelmedi
Ömrün bir sapağında meçhule göçüp gitti
.......Yüreğimde sızı var
.......Bir sevdanın izi var
.......Param parça yürekte
.......Hayatımın krizi var
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senden nasıl kurtulayım
embed src=
'http://www.antoloji.com/siir/media/54/www_antoloji_com_1083054_633.MP3'
Beni derde salan gurbet
Senden nasıl kurtulayım
Yurduma sur olan gurbet
Senden nasıl kurtulayım
Ezdin beni, yıktın beni
Çektirerek yaktın beni,
Nice derde soktun beni
Senden nasıl kurtulayım
Sayıkladım ana yurdu
Göç edeli zaman durdu
Boş hayaller beni yordu
Senden nasıl kurtulayım
Kanat takıp açabilsen
Ne olurdu uçabilsem
Sorunlardan kaçabilsem
Senden nasıl kurtulayım
Geçirtmiyor dağlar beni
Buralara bağlar beni
Sevenlerim ağlar beni
Senden nasıl kurtulayım
Der Mikdati ağır yüküm
Bu gün varım yarın yokum
Müebbet mi nedir huküm?
Senden nasıl kurtulayım
Mikdat Bal
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Senden sonra on defa inip te çıkacağım.
Bir gün Resüli Ekrem Cebraile hitaben
Döner misin dünya ya buradan göçünce ben?
-Evet Ya Resülellah ona söyler cevaben
'Senden sonra on defa inip te çıkacağım.
Birinci inişimde bereket kaldırılır
İkinci inişimde merhamet kaldırılır
Üçüncü inişimde muhabbet kaldırılır
Dördüncü inişimde haya yı alacağım
Allah korkusu kalkar beşinci inişimde
Sabrı alıp giderim aldıncı dönüşümde
Cömertlik son bulacak yedinci gelişimde
Sekizinci inişte Adli kaldıracağım
Dokuzuncu inişte Kur an göğe yükselir
Onuncu inişimde imanın sonu gelir'
Ne kaldı siz söyleyin kaçı kaldı kim bilir
Mikdat der halimize artık ağlayacağım
Mikdat Bal
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Senden uzak nasıl yaşarım köyüm?
Ne güzeldir Eğriderem yolların
Akar tatlı pınarların suların
Ne serindir tepelerin dağların
Senden uzak nasıl yaşarım köyüm?
Ormanların vardır gürkenli,çamlı
Yaylaların vardır obalı damlı
Yiğitlerin vardır efkarlı gamlı
Senden uzak nasıl yaşarım köyüm?
Yedi mahalledir eğrideremiz
Çok eskidir ananemiz,töremiz
Dilden dile destanlıktır yöremiz
Senden uzak nasıl yaşarım köyüm?
Şersa mahallesi küçük yaylacık
Orta mahalle,armutluk,ovacık
Yeni mahallenin yolları balcık
Senden uzak nasıl yaşarım köyüm?
Yaylasında koyun kuzu meleşir
Düzlerinde gençler oynar,eğleşir
Gürkenlikte yaylacılar birleşir
Senden uzak nasıl yaşarım köyüm?
Mikdat der ki dertliyim yaram derin
Göğe bakan tepelerin pek serin
Güzel köyüm bulmadım senden şirin
Senden uzak nasıl yaşarım köyüm?
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Seni andığım kadar
Gece çıktım ayazda iki dondum üç yandım
Dondukça bir hoş oldum dondum donduğum kadar
Çıkardım güzde yazda, çıkmamayı suç sandım
Sandıkça bir hoş oldum sandım sandığım kadar
Hiç bir şey mesut etmez seni andığım kadar
Öl deseydin ölürdüm amadeydim her emre
Bir lahza olsa bile bakışın bedel ömre
Alev alev tutuştum, avucumda bir cemre
Yandıkça bir hoş oldum yandım yandığım kadar
Hiç bir şey mesut etmez seni andığım kadar
Yana yana kül oldum söndüm olduğum yerde
Yâr dedim canan dedim andım olduğum yerde
Semah ettim kıvrandım döndüm olduğum yerde
Döndükçe bir hoş oldum döndüm döndüğüm kadar
Hiç bir şey mesut etmez seni andığım kadar
Mikdat Bal
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Seni arar deli gönül
Seni arar deli gönül sevdalı
Gel gülüm gönlüme gir yorma beni
Bahar geldi çiçek açtı zerdalı
Bu sevda gönlümü yer yorma beni
Yemşil bahçeler kokular saçar
Göçmen kuşlar döndü yüksekten uçar
Yeşeren gönlümde çiçekler açar
Gir gönül bağıma der yorma beni
Yollara düşdüm ki gelesin diye
Lütfederek bir kez gülesin diye
Sevdamı aşkımı, bilesin diye
Leylanın sırrına er yorma beni
Çırpınıp duruyor yüreğim hoplar
Bin parçaya bölük artık kim toplar
Öyle bir duygu ki her yanım kaplar
Her yerde söylerim yâr yorma beni
Mikdat’ım mecnunum çöllerde gezdim
Dağlara taşlara ismini yazdım
Çağırdım duymadın heceler dizdim
Bu çağrıma cevap ver yorma bení
Mikdat Bal
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Seni candan daha fazla severim ah vatanım (Şematik)
Seni candan…………daha fazla………….severim………………ah vatanım
Daha fazla…………..şu demektir………...kurbandır…………….sana canım
Severim……………..kurbandır…………...canım, helaldır………bütün kanım
Ah vatanım…………sana canım………….bütün kanım…………fedadır
Senlik benlik………..yoktur bizde………..birlikte………………bir yaşarız
Yoktur bizde………..ayrıcalık…………….topluyuz…………….gür yaşarız
Birlikte……………..topluyuz…………….Türk'üz,bağımsız……hür yaşarız
Bir yaşarız………….gür yaşarız………….hür yaşarız…………..yurdumda
Türk'ü, Kürdü ………Laz, Çergezi………..çok geçti…………….bunun bahsi
Laz, Çergezi………...kimliği Türk………..kökenlik……………..o da şahsi
Çok geçti……………kökenlik……………bahsi, sökmedi………bu bir aksi
Bunun bahsi………...değil şahsi………….bu bir aksi…………...sedadır
Vatan aşkı…………..söylenirken…………olmalı……………….halis niyet
Söylenirken…………olmalıdır……………insanda……………...insaniyet
Olmalı………………insanda
……………..ilim,ondadır…………medeniyet
Halis niyet………….İnsaniyet……………medeniyet…………...yurdumda
Mikdat Bal
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Seni de seven olur
Kaprislerin yok olsun
Gözün gönlün tok olsun
Sevgin saygın çok olsun
Seni de seven olur
Çıkar için översen.
Olmaz dünyayı versen.
Karşılıksız seversen
Seni de seven olur
Riyadan çekinmeli
Sevmek nedir bilmeli
Sevmek kalpten gelmeli
Seni de seven olur
Bu olsun ödev artık
Sev kardeşim sev artık
Bu sana görev artık
Seni de seven olur
Hiç karşılık bekleme
Derdine dert ekleme
Sev devam et tekleme
Seni de seven olur
Mikdat der sevgi candır
Seven kamil insandır
Sevmeyeni utandır
Seni de seven olur
Mikdat Bal
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Seni görmeden önce
Seni görmeden önce, bilmem yaşıyor muydum
Bu yaşadığım hayat, senden sonra başladı
Göğsümde şu kalbimi acep taşıyor muydum
Senden sonra hissetti, senden sonra düşledi
Yeni farkına vardım gece ile gündüzün
Bilmezdim ağlamayı, tanımazdım dert hüzün
Şimdi ise boynumu bükerim mahzun mahzun
Gönlümde bir sızı var, firak beni şişledi
Mutluluk es geçiyor benden sarfı nazarda
Dünya sıkıyor beni yaşar gibi mezarda
Parçalanır yüreğim zaman adlı hızarda
Sensiz gecen her anım yüreğime işledi
Mikdatî der derdimi böylece açtım sana
Yoktur başka maruzat bu dert yetiyor bana
Nedir başıma gelen, kül oldum yana yana
Yaktı beni bu sevda fena halde haşlatı
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni vicdansız
Aklımı başımdan aldığın gibi
Kalbimi de çaldın seni vicdansız
Gönlüme ateşi saldığın gibi
Gittin, uzak kaldın seni vicdansız
Gel derim bir türlü buyurmuyorsun
Sana aç gönlümü doyurmuyorsun
Bir selam, bir haber duyurmuyorsun
Derde, gama saldın seni vicdansız
Senden bana haber veren olmadı
Sırra kadem bastın eren olmadı
Yer yüzünde seni gören olmadı
Deryaya mı daldın seni vicdansız
Eriyip biterim her geçen günde
Nerelere gittin yüreğim sende
Yoklara karıştın, yok oldum bende
Beni benden aldın seni vicdansız
Mikdat Bal
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Senin için
Dertli dertli yana yana
Şaşıyorum senin için
Bir o yana bir bu yana
Koşuyorum senin için
Uzun yola koyulurum
Artık mecnun sayılırım
Ayılırım bayılırım
Düşüyorum senin için
Karaları bağlayanım
Gülmeyenim, ağlayanım
Mecrasında çağlayanım
Taşıyorum senin için
Anlamıyor eller beni
Mecnun etti haller beni
Kavuruyor çöller beni
Pişiyorum senin için
Bu hayata küskünüm ben
Şimdi biraz teskinim ben
Bir ölüyüm, miskinim ben
Yaşıyorum senin için
Mikdat Bal
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Senindir artık
Yaktın kül eyledin deli gönlümü
Al da başına çal senindir artık
İstediğin dağa savur külümü
İster nehire sal senindir artık
Bu kalp senin iken işe yaramam
Kalmadı cesaret sana varamam
Gel demeden artık seni aramam
Şimdilik hoşça kal senindir artık
Gönlümü çalarak zehir yedirttin
Sen benim başıma neler getirdin
Beni ele güne mecnun dedirttin
Ne yapsın Mikdat Bal senindir artık
Mikdat Bal
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Sensiz geçen anlar öldürür beni.
Sensiz geçen anlar öldürür beni.
Her gece uykumu böler hasretin
Sönmeyen közlerle doldurur beni
Hançeri bağrımda biler hasretin.
Sensiz kışa döner baharlar yazlar.
Hayallere dalar uykusuz gözler.
Tarifsiz bir acı hep beni izler,
Nicedir visali diler hasretin.
Hiçbir şey teselli vermez olurken
Gözlerime uyku girmez olurken
Senden başkasını görmez olurken
Umut izlerini siler hasretin.
Yaşamaktan bir tat alamam artık.
Mutluluk göl olsa, dalamam artık,
Zincire vursalar kalamam artık..
Durmadan akllımı çeler hasretin
Mikdat Bal
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Sensiz ne haldeyim biliyor musun
Sensiz ne haldeyim biliyor musun
Baktım gözlerimi yoluna senin
Çoktandır beklerim geliyor musun?
Döktüm sözlerimi yoluna senin
Yeter beklettiğin hadi bir gel de
Ararım kokunu rüzgarda
yelde
Hasret sardı beni küller mangalda
Yaktım közlerimi
yoluna senin
Uçan kuştan bile sorarım seni
Güzel bir rüyaya yorarım seni
Gezdiğin yerlerde ararım seni
Ektim izlerimi yoluna senin
Ağıtlar yakarım kor olsun diye
Ağlarım gözlerim kör olsun diye
Yokuş olsun diye, zor olsun diye
Yıktım düzlerimi yoluna senin
Hayalin durmadan döner başımda
Her an kalbimdesin, her an düşümde
Bana bir bahar ol bari kışımda
Bıktım yazlarımı yoluna senin
Mikdat Bal
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Serden geçtim
Serden geçtim korkmuyorum bir zerre
Bana korkak diyenlere şaşarım
Ölüp ölüp dirilsem de bin kere
Her seferde şehadede koşarım
Bir dünya ki her yaşayan ölmez mi?
Ölüm bana “Şeb-i Arûz”olmaz mı?
Canım ruhum baki hayat bulmaz mı?
Şehitler ki, ölmez ben de yaşarım
Yüce Kur’an eder buna işaret
İnançsızlık korkaklıkta esaret
İmandandır mü’mindeki cesaret
Bilin artık neden böyle coşarım
Elde bayrak. dilde tekbir yürürüm
Ferasetle her hileyi görürüm
Bu uğurda vurulurum, vururum
Vatan için her engeli aşarım
Mikdat Bal
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Ses duyulmaz
Ses duyulmaz mikrofonda pil yoksa
Kalpten kalbe yol var ama dil yoksa
Bülbül ötmez bahar olup gül yoksa
--Her an çağırsan da kendin duyarsın
--Bu geçen ömrünü zarar sayarsın
Duanı et bir gün Hakka ulaşır
Işık olur yıldız yıldız dolaşır
İki yürek semalarda bileşir
--Gök yüzüne merdiveni dayarsın
--Hasret biter baka baka doyarsın
Doğduğum gün zaten ferman yazıldı
Sevda çeken bu dünya da ezildi
Kanlı yaşlar gözlerimden süzüldü
--Bakıyorum sen de bana uyarsın
--Bu bağlamda benim ile ayarsın
Allah uzun ömür versin ne derim
Hasret varsa bil ki senden beterim
Senin için kutuplara giderim
--Zirveleri boş ver bir gün kayarsın
--Zannetmem ki artık bana kıyarsın
Mikdat Bal
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Ses etmedik
Değişti bu insanlar, bozuldu dünya alem
Kendi kazancımızdır,çekilen bunca elem
Kandan mürekkep ile, yazı yazar bu kalem
Alenen bayrağımız, yakıldı ses etmedik
Bu yetişen nesiller, çoğu cahil kalmıştır
İmansız artistleri,görüp örnek almıştır
Bu güzel yurdumuza dehşet, vahşet salmıştır
Yurdumuza kem gözle,bakıldı ses etmedik
Tarihi çoktan dürdük, coğrafya tehlikete
Irkçı olursun, sahip çıkarsan memlekete
Sonsuz özgürlük vardır, her fesat harekete
Müslümana yaftalar, takıldı ses etmedik
Aydın geçinen yobaz, islama sataşıyor
Papazlar çantasıyla, köyleri dolaşıyor
Bulaşıcı mikropu, çoğuna bulaşıyor
İslamdan gurup gurup, çıkıldı ses etmedik
Mikdat Bal der uyansak, ne olacak halimiz?
Bölünürse bu ülke, kalmaz istiklalimiz
Acaba bulunur mu, dünyada emsalimiz?
La havle vela kuvveh,çekildi ses etmedik
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Sesi çıkmıyor!
Söz verip sonradan kıvıranları
Bu millet tanıyor, sesi çıkmıyor!
Soyup da soğana çevirenleri
Halaskâr sanıyor, sesi çıkmıyor!
Şehirli, köylüsü, dağlısı dahil
Çağdaşı, vahşisi, yabani, ehil
Görüyor, duyuyor değildir cahil
Bilerek kanıyor, sesi çıkmıyor!
Her defa yanlışı ettikten sonra
Bir çuval pirinci yedikten sonra
Yani hediyeler bittikten sonra
Kahrolup yanıyor, sesi çıkmıyor!
Her sefer bu millet saçını yolup
Her gelen gideni aratır olup
Kendini onlara duada bulup
Rahmetle anıyor, sesi çıkmıyor!
Uyanıklar yazın kamyonu tutup
Sanki piknik için kömürü atıp
Kışın üşüyenler sarınıp yatıp
Soğuktan donuyor, sesi çıkmıyor!
İşçisi, memuru, çalışmayanlar
Kıtlıktan ötürü gelişmeyenler
Böylesi zulüme alışmayanlar
Kederden bunuyor, sesi çıkmıyor!
Zalimin zulmü çok yoktur feyizi
İşsiz güçsüz kalmış evin reisi
Gelinlik kızların kalmış ceyizi
Kıvranıp dönüyor sesi çıkmıyor!
Uyanmazsa milet bitmez keder, gam
Başımızdakiler kesildi yam yam
Arada sırada balyoz gibi zam
Başına iniyor sesi çıkmıyor!
Bu böyle giderse ölecek derviş
Hani bir söz vardır, murada ermiş
Böyle sözü ancak enayi dermiş
Sabrını sınıyor sesi çıkmıyor!
Kökünden kurudu ne bağ ne salkım
Borudan bıkmışım davuldur çalgım
Un çuvalı olmuş zavallı halkım
Sırtına biniyor sesi çıkmıyor!
Mikdati hep böyle gelip geçenler
Avucunu yalar hırsız seçenler
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Onlardır bu halka kefen biçenler
Kendine yonuyor sesi çıkmıyor!
Mikdat Bal
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Sesini kesti
Trafik kazası neticesinde, şuurunu kayıp edip her şeyini unutan, bir garibin hikayesi

Bir adam yaklaşıyordu, üstü başı toz ve kirdi
Orta yaşlı hâli bozuk, görünüşte çok fakirdi
Elleri tir tir titrerken, kapıdan içeri girdi
Siz ne alırdınız dendi, çay dedi sesini kesti
Sobanın yanına koştu, titriyordu üşüyordu
Öyle bitkin hâli vardı, neredeyse düşüyordu
Bütün gözler ona döndü, gören herkes şaşıyordu
Çık’lan dışarı demişler, vay dedi sesini kesti
Biri demiş herşey benden, oturtmuşlar, yedirtmişler
Bir de telefon açarak, evden eşya getirtmişler
Temiz elbise giydirip, onu rahat ettirtmişler
Başka arzun var mı dendi, şey dedi sesini kesti
Yolunu kaybetmiş biri, kim olduğunu bilmiyor
Unutmuştu benliğini, ismi aklına gelmiyor
Baktılar bu müşkülattan, başka çeşit çıkılmıyor
Kimliğin nerede dendi, zay’ dedi sesini kesti
Herkes dedektif kesildi, herkes bir ip uçu arar
Onu kovmaya kalkanlar, neden şimdi kafa yorar
Herkesi bir merak sarmış, gelen sorar giden sorar
Adın soyadın ne dendi, bay dedi sesini kesti
Mikdat der çok zengin imiş, trafik kazası etmişti
Aldığı darbeden sonra, arabayı terketmişti
Unutkanlık bundan imiş, bildiği her şey gitmişti
Gazeteden tanıyanlar, bey dedi sesini kesti
Mikdat Bal
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Sev ki, sevgi sana dönsün
Sev ki, sevgi sana dönsün
Aşkla yan ki nefret sönsün
Gören seni mecnun sansın
Gerçek sevgi bu demektir
Seviyorsan sev yürekten
Benliğinden geçerekten
Gayrısı döner direkten
Gerçek sevgi bu demektir
Sevdiğin sana en yakın
Ona riya etme sakın
İhlaslı bir tavır takın
Gerçek sevgi bu demektir
Seviyorum demek başka
Bu kelime dilde laçka
Hoş görüyü ekle aşka
Gerçek sevgi bu demektir
Sen seversen o sevmezse
Kızma sakın pas vermezse
Bunda da aşkın sönmezse
Gerçek sevgi bu demektir
Mikdat Bal
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Sevda ateşinden çeken olunca
Sevda ateşinden çeken olunca
Yolunda dönecek bir kulu bekler
Güller bitiverir diken olunca
Dalında konacak bülbülü bekler
Düşmesin bir seven yârinden ayrı
Hayatın ölümün kalmaz ki hayrı
Dört omuzda gitmek istemez gayri
Salında binecek düldülü bekler
İradesi biter kendini aşar
Bir mecnun misali yollara düşer
Aşkın ateşinde yanar da pişer
Yolunda yanacak bir çölü bekler
Mikdatî der aşka dayanmaz bu can
Sevdaya denk gelmez ne şöhret ne şan
Vuslattan ümidi kesildiği an
Dilinde anacak bir ölü bekler
Mikdat Bal
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Sevda rüzgarları değince bana
Sevda rüzgarları değince bana
Kuru yaprak gibi savurur beni
Sevda sağnak sağnak yağınca bana
Çöllere savurup kavurur beni
Küle çevirse de yârin yakışı
Gönülden gönüle hoştur akışı
Sevgiyle, şirince bir tek bakışı
Bir anda Ferhata çevirir beni
Mikdatî’ye böyle yaşlar döktürür
Gurbete düşürür hasret bıktırır
Ayrılık bir figan elem çektirir
Kederlere boğar devirir beni
Mikdat Bal
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Sevdan beni ütmezdi
Dillere destan olup anlatsalar öykünü
Kalbin taş kesilse de kaybetsen her duygunu
Geceler zindan olup, kâbuslarla uykunu
Böleydin de öleydim gözüm açık gitmezdi
Kara bahtıma rağmen sevdan beni ütmezdi
Nasıl yaşarım nasıl ben bu kara baht ile
Vefalı kalamadın verdiğimiz ahd ile
Dağ gibi engelleri Ferhat gibi caht ile
Deleydin de öleydim gözüm açık gitmezdi
Kara bahtıma rağmen sevdan beni ütmezdi
Eller ne derse desin delice zıpır zıpır
Seni görünce, kalbim çarparken kıpır kıpır
Kanlı yaşlı gözlerim damlarken şıpır şıpır
Sileydin de öleydim gözüm açık gitmezdi
Kara bahtıma rağmen sevdan beni ütmezdi
Kara sevda derdiyle ruhun olup aşina
Gece gündüz ağlayıp kan karışsa yaşına
İki büklüm, asayla mezarımın başına
Geleydin de öleydim gözüm açık gitmezdi
Kara bahtıma rağmen sevdan beni ütmezdi
Gizlice uzaklardan her an izlediğimi
Aşkını yüreğimde hala gizlediğimi
Seni her şeye rağmen sevip özlediğimi
Bileydin de öleydim gözüm açık gitmezdi
Kara bahtıma rağmen sevdan beni ütmezdi
Der Mikdatî olur ya halâ sevgin kalmışsa
Yollarımı gözleyip için hasret dolmuşsa
Benim için üzülüp ağladığın olmuşsa
Güleydin de öleydim gözüm açık gitmezdi
Kara bahtıma rağmen sevdan beni ütmezdi
Mikdat Bal
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Sevdanı kapattım
Sevdanı kapattım gönül evimde
Çık çıkabilirsen meydan senindir
Güçlüdür bu gönül seni sevimde
Yık yıkabilirsen meydan senindir
Gönülden çıkmaz ki izi sevdanın
Olmaz onun çoğu azı sevdanın
Her gün başka olur nazı sevdanın
Bık bıkabilirsen meydan senindir
Doladım adını benim dilime
Bu kadar naz edip dönme zalime
Bu cilveden sonra acı halime
Bak bakabilirsen meydan senindir
Yüreğime nasıl hasret ekersin
Nasıl bu sevgimi saçar dökersin
Her şey biter sonra acı çekersin
Çek çekebilirsen meydan senindir
Ayırdım ben sana bütün günümü
Çünkü sevdan sardı her bir yanımı
Çektirme, vur beni bütün kanımı
Dök dökebilirsen meydan senindir
Yetsin bu nazının beni yediği
Durma oracıkta yar bu gediği
Al şu tabancayı kaldır tetiği
Sık sıkabilirsen meydan senindir
Mikdat Bal
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Sevdanın böylesi! (Kadınların sesí bir kesit)
Sen gittin gözlerim yollarda kaldı
Beni istiyorsan gelesin artık
Neredeyse biri kalbimi çaldı
Az kaldı meylettim bilesin artık
Çok beklettin beni ele kaptırdın
Günahıma girdin yoldan saptırdın
Bu nazınla bana neler yaptırdın
Haberlerim böyle gülesin artık
Şiirler yazardın okurdun sazla
Hani seviyordun her şeyden fazla
Ufak bir nizada terkettin nazla
Naz ve inatına kölesin artık
Hani seviyordun yalanmış meğer
Verdiğin sözlere verirsen değer
Sana bir şans daha dönmezsen eğer
Başka bir yastıkta ölesin artık
Mikdatî’yim der ki: yazıktır bize
Kaçarak gitmiştin gel geze geze
Bırakıp gelmezsen girmeden güze
Beni defterinden silesin artık
Mikdat Bal
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Sevdaya kapılan
Sevdaya kapılan artık göremez
Aklı çıkıp gider deliye döner
Başka hiç bir şeye anlam veremez
Muhakeme biter ölüye döner
Düşünce felç olur kalmaz mantığı
Ölümü olsa da doğru sandığı
Zikri fikri sabit yârdir andığı
İçten yanıp tüder veliye döner
Yakar yüreğini bir anlık firak
İki nehri akar yine de çorak
Yeni bir dünya’nın madde’den ırak
Hayalini güder meliye döner
Sevilmese bile sever yürekten
Dolaşır avare çıkmaz örekten
Attığı her pası döner direkten
Görücülük eder geliye döner
Der Mikdati sevda için ölünür
Öyle bir illet ki serde bulunur
Paramparça olur kalbi bölünür
Gam kasavet keder feliye döner
Mikdat Bal
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Sevdikten sonra
Bir fırtına kopar yürekten öte
Lavları saçılır sevdikten sonra
Öncesi sis duman, açar git gide
Çiçekler açılır sevdikten sonra
Her şeyi bir başka görür gözleri
Hayali peşinde yürür gözleri
Ağlaya ağlaya kurur gözleri
Göz yaşı içilir sevdikten sonra
Beklemedik anda, abayı yakar
Gözleri hasretle yollara bakar
Aklı fikri ruhu, bir yöne akar
Bu yoldan geçilir sevdikten sonra
Vız gelir elemler acılar nazlar
Sevda ateşiyle yüreği sızlar
Gözünde bir başka ayla yıldızlar
Gök yüzü küçülür sevdikten sonra
Kalbe ok saplanır, burgulu olur
Noktalanır sonra, virgülü olur
Bahçesi bülbülü bir gülü olur
Her yöne uçulur sevdikten sonra
Mikdat Bal
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Seven iki gönüle samanlık
Seven iki gönülle samanlık seyran olur
Öküzler bön, bön bakar inekler hayran olur
Aşk mide doldurursa gözyaşı ayran olur
Dün akşam seyretmiştik kadınların sesini
Anne baba dinlemez der ki yâr bana yeter
Yâr karın doyurur mu? kumrular gibi öter
Sonra ortada kalır hem peder yok, hem beter!
Artık kurtuluşu yok kaptırdı ensesini
Öyle bir yola girdi geriye dönüşü yok
İki yangın arası tutuşur sönüşü yok
Cicili günler geçer o tatlı nonoşu yok
Kaynata bir Firavun ateşler Ramsesini
O tatlı sevgilisi başka çalar gaydası
Ondan umudu keser yoktur ona faydası
Hay hayı çoktan bitti geri kaldı haydası
Yer içer yatar kalkar, görmez prensesini
Artık yüzü kalmadı evine dönesi yok
Saçını okşayacak şefkatli anası yok
Yuvadan uçtu artık önceki kümesi yok
Dönse de karşısında bulamaz kimsesini
Mikdadi; dikkat edin aman azmasın yara
Asi olan evlatlar olur ele maskara
Ayağında var ise aman basma nasıra
Kangren olur, ilaç dindirmez apsesini
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Sevene aşkolsun, sevilene de!
Sevgi duyguları nasır bağladı
Sevene aşkolsun, sevilene de!
Hoş görü felç oldu, gönül ağladı
Sevene aşkolsun, sevilene de!
Sevgi bir hazine asla bitmeyen
Cennete giremez iman etmeyen
İman etmemiştir sevgi gütmeyen
Sevene aşkolsun, sevilene de!
Kur’an inanalar kardeştir diyor
Çoğu kalkıp bunu inkar ediyor
Şu insanlık hangi yöne gidiyor
Sevene aşkolsun, sevilene de!
O hayvan bu hayvan sanki indeyiz
Kin, nefret, husumet hangi dindeyiz?
Nefsimize köle “Kunda Kinde’yiz”
Sevene aşkolsun, sevilene de!
İnsan mı kalmadı, kime bu hitap?
Açıp bakan var mı ne diyor kitap
Ne saygı, ne hürmet, ne ar ne hicap
Sevene aşkolsun, sevilene de!
Mikdat der gönüller yıkılır böyle
Hoş görü, dostluktan çıkılır böyle
Kin, nefret, düşmanlık ekilir böyle
Sevene aşkolsun, sevilene de!
Mikdat Bal
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Sevenlere Tavsiyem 1.
Seviyorsan uzak dur sarma sarmaşık gibi
Sıkarsan bilesinki bu sevgi rağbet görmez
Her yerde karşısına kıskanç bir aşık gibi
Çıkarsan bilesinki, bu sevgi uzun sürmez
Çok seviyorum diye takılırsan peşine
Taşlar bile dayanmaz bu sevda ateşine
Durmadan araştırıp, şüpheyle her işine
Bakarsan bilesinki, bu sevgi meyva vermez
Ellerini ovarsın, yetinmezsen azından
Ancak bir moloz çıkar bu sevda enkazından
Kabalığa yeltenip, eğer onun nazından
Bıkarsan, bilesinki bu sevgi kalbe girmez
Sevenler sevdiğine, nezakette buluna
Eğer nazik değilsen, artık bas git yoluna
Belki kıskanır diye başkasını koluna
Takarsan bilesinki, bu sevgi kanat germez
Az olsun ziyaretin değerlendir anını
Yürekten seviyorsan, göster hüsn-ü zanını
Üzgünsün diye sen de eğer onun canını
Yakarsan bilesinki, bu sevgi hamdır ermez
Mikdat Bal
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Sevenlere Tavsiyem 2.
Minnet bilip övmesini
Bir söz ile takmayasın
Biliyorsan sevmesini
Kör göz ile bakmayaın
Sevmede bir müddet olmaz
Sabır ister hiddet olmaz
Hele kızıp şiddet olmaz
Kor köz ile yakmayasın
Onu da bir insan sayıp
Hiç kendini etme kayıp
Hem gereksiz hem de ayıp
Kir toz ile akmayasın
Dikkatli ol sözünde de
Karardan git nazında da
Zarar vardır azında da
Şer naz ile yıkmayasın
Gözünü aç ayılasın
Sevgi seni büyülesin
Ciddi ol ki sayılasın
Her poz ile çıkmayasın
Sanma ki her an bahardır
Yaz sıcaktır zordur hardır
Güzü vardır kışı vardır
Zor yaz ile bıkmayasın
Mikdat Bal
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Sevenlere Tavsiyem 3.
Sabah doğan güneş gibi
Bakıp ona ah çektirme
Akşam yağan ateş gibi
Yakıp ona ah çektirme
Parıltayıp parlayarak
Horlayarak, harlayarak
Şimşek gibi gürleyerek
Çakıp ona ah çektirme
Kim taşısın yüklerini
Kesip dalı, eklerini
Çapalayıp köklerini
Söküp ona ah çektirme
Davranarak eller gibi
Zemheride yeller gibi
İlkbaharda seller gibi
Yıkıp ona ah çektirme
Çok az olur ahbapları
Yıkar çanak ve kapları
Kötü iğrenç lakapları
Takıp ona ah çektirme
Mikdat Bal
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Sevenlere Tavsiyem 4.
Bir kabahat işlemişse
Yerme sakın yazık olur!
İki ya da üçlemişse
Görme sakın yazık olur!
Soğuk kanlı bak olaya
Uğramışsan bir belaya
Her tarafı vayvelaya
Verme sakın yazık olur!
Son ver ekşi bakışlara
Hele acı çıkışlara
Zavallıyı yokuşlara
Sürme sakın yazık olur!
Sorun varsa al payını
Kullanarak sağ duyunu
At okunu at yayını
Germe sakın yazık olur!
Beğenmezsen yoncasını
Kırma dalın incesini
Gül açmadan goncasını
Derme sakın yazık olur!
Der Mikdatî olma şaşkın
Mahvetmesin seni kuşkun
Defterini gerçek aşkın
Dürme sakın yazık olur! !
Mikdat Bal
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Sevenlere Tavsiyem 5.
Seviyorsan eğer bil kıymetini
Döner sana gelir günün birinde
Etme seviyorsan hiç gıybetini
Yanar sana gelir günün birinde
Ayrılık verse de zehir tadını
Gurbette de olsa eder yadını
Gönlünden ah çekip senin adını
Anar sana gelir günün birinde
Ağlamak sızlamak ne işe yarar
Hasret gönülleri çepçevre sarar
Zemheride üşür sığınak arar
Donar sana gelir günün birinde
Hoş bakıp dertlere salana dahi
Bir sünger çekerek olana dahi
Gel demen yeterli yalana dahi
Kanar sana gelir günün birinde
Anlar değerini teptiklerini
Kaderin elinden kaptıklarını
Haddini aşmışsa yaptıklarını
Kınar sana gelir günün birinde
Seven çeker aşkın her belâsını
Kimse deviremez aşk kalasını
Yürekten sevginin en âlâsını
Sunar sana gelir günün birinde
Mikdat Bal
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Sevenlere Tavsiyem 6.
Gidenin peşine ağlanır ama
Dönmeyince çare susmak gerekir
Ağlayıp karalar bağlanır ama
Ara sıra sesi kısmak gerekir
Okuyup üzüldüm çok acı yazın
Hazarda seferde aynıdır nazın
Vermek istiyorsan hakkını sazın
Bazen de duvara asmak gerekir
Her şeyin dünyada sabırdır başı
Ateş kül etmez mi kuruyu yaşı
Dikkat edeceksin atarken taşı
Sağlam bir zemine basmak gerekir
Hakiki olursa aşka doyulmaz
Seven yüreklere asla kıyılmaz
Ezberden, tahminen gönül koyulmaz
Sadece talihe küsmek gerekir
Yılana sarılır atma derine
Güneş gibi yakıp kovma serine
Bir fırtına olup tayfun yerine
Seher yeli gibi esmek gerekir
Mikdat Bal
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Sevenlere Tavsiyem 7.
Gönlüne sahip çık her yerde açma
Aşırtabilirler kafanı kullan
Bir dertten kurtulup bir derde kaçma
Şaşırtabilirler kafanı kullan
Mayınla döşerler sevda köprünü
Gaflete düşerek kazma kabrini
Yolun ortasında engin sabrını
Taşırtabilirler kafanı kullan
Dikkat eyle kanma kanı bozuğa
Getirirler seni öyle kazığa
Gözlerin kapalı isen tuzağa
Düşürtebilirler kafanı kullan
Dozu bilinmeli sefa, ya cefa
Hainlik görürsün beklerken vefa
Dertler çoğalınca çalışmaz kafa
Şişirtebilirler kafanı kullan
Bitirirler seni gelirsen gaza
Kapılıp gidersin cilveye naza
Vicdansız zalimler ensende boza
Pişirtebilirler kafanı kullan
Seven gönül kördür hile aramaz
Çektiği çileyi şerre yoramaz
İlerde bu akıl işe yaramaz
Üşürtebilirler kafanı kullan
Mikdat Bal
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Sevenlere tavsiyem 8.
Şu açan çiçeklerin kaçı meyve verecek
Kanma bahar nazına, sonra yanıp tütersin
Belkide bir kaç tane acı meyve verecek
Yanarsın için için, sonra sönüp gidersin
Hızlı koşmak güzel de varılacak yol uzak
Her köşede engel var her yerde ayrı tuzak
Bir çıkmaza girersin ya bataklık ya sazak
Yarı yolda yorulur, sonra dönüp gidersin
Kendini kandırırsın bu aşk için ölmek mi?
Nedir senin beklendin, yakasız bir gömlek mi
Etten mi kemikten mi su yolunda çömlek mi,
Kırılan bir testiden, sonra kanıp gidersin
Dünyadan uzaklaşıp yüksekten uçma sakın
Aklın varken çok düşün çöllere kaçma sakın
Karşılıklı olmazsa sevgini açma sakın
Ayazda yıldız sayma, sonra donup gidersin
Seviyorsan söyle ki içini kavurmasın
İkrar etsin sende bil ilerde kıvırmasın
Bir mecnuna çevirip ellere savurmasın
Isız yerde atarsın, sonra sinip gidersin
Kalbine mukayet ol aklın seni yönetsin
İkisi birleşerek hayatını şen etsin
Sevda denen değirmen çarklarında un etsin
Yellere kapılırsın, sonra konup gidersin
Mikdat Bal
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Sevenlere tavsiyem 9.
Aşık maşukunun yolunda olur
O yola kum olup serilmek de var
Gerçek aşık olan bu yolda ölür
Helak olmak varsa dirilmek de var
Gönlünü kaptıran geri alamaz
Derde düçar olur deva bulamaz
Herkes sever ama mecnun olamaz
Bir deli divane görülmek de var
Hoş kelam, tatlı dil dökmen gerekir
Dizlerini büküp çökmen gerekir
Memleket hasreti çekmen gerekir
Evinden yurdundan sürülmek de var
Kötü niyetliler gelip karalar
Yalan dolan sözler bulup sıralar
Kendi kıskançlığın seni yaralar
İncinmek, gücenmek, kırılmak da var
Sevgi adım adım gelişmek ister
Her lahza paylaşıp bölüşmek ister
Sevgi emek ister, çalışmak ister
Uğraşmak, didinmek, yorulmak da var
Gurbette canana hasret kaldın mı?
Aşk denen deryaya kalpten daldın mı?
Uğruna ölümü göze aldın mı?
Savaşmak, çarpışmak, vurulmak da var
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgi
Öyle bir duygu ki izahı olmaz
Gönülden gönüle yol olur sevgi
Şakası nüktesi mizahı olmaz
Ciddi insanlarda bol olur sevgi
Bir kelime,ancak cümleler yetmez
Etrafında yazsan, yazsan da bitmez
Seven yalnız sever başka şey gütmez
Diğer duygulara çöl olur sevgi
Sarar kalbi, ruhu bütün bedeni
Akıl çıkar gider, aşktır nedeni
O hem manevidir hem de medeni
Bir kıvılcım başlar sel olur sevgi
Mikdatî der sevgi hakkı buldurur
Bir ateştir yakar yakar öldürür
Çöllere düşürür dağlar deldirir
Leylada Şirinde del’olur sevgi
Mikdat Bal
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Sevgi bağı
Sevgi bağı kurulmaz, maddeyle, cevher ile
Yer yüzünde ne varsa hepsini versen bile
Çünkü öyle buyurur gönüllerin tabibi
Ancak Odur kalplerin maliki ve sahibi
Şartlar şekil veriyor dünyevi olan aşka
Bölüştükçe çoğalır ilâhi sevgi başka
Samimi muhabbettir ilahi aşkın adı
Onunla devam eder mahlükatın hayatı
Yegane ilacıdır haset.. kibir, gururun
Membai menşesidir coşku, neşe, sürurun
Sevgi iki cihanın huzuru barışıdır
Sevenin kemalatta zirveye varışıdır
Mikdat Bal
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Sevgi nedir bilinseydi
Sevgi nedir bilinseydi
Düşmanlıklar kalmaz idi
Bir araya gelinseydi
Ayrılıklar olmaz idi
Dert yığılıp gürlenmezdi
Öz kaynaklar körlenmezdi
Dünya böyle kirlenmezdi
Yeşillikler solmaz idi
Vurup kırıp yıkmasaydık
Tatlıı canı yakmasaydık
İnsanlıktan çıkmasaydık
Dünya elem dolmaz idi
Kalpler yufka yüzler gülse
Sevgi bilse saygı bilse
Şu insanlar yola gelse
Birbirine dalmaz idi
Mikdati der duysa idik
Düşmanlıktan caysa idik
Hoşgörüyü yaysa idik
Nefret zemin bulmaz idi
Mikdat Bal
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Sevgi nedir?
Ne civandır, ne dilberdir
Ne inci, ne mücevherdir
Sevgi öyle bir cevherdir
O özdedir, o özdedir
Ne dildedir ne güldedir
Gönüldedir gönüldedir
Ne boydadır, ne beldedir
Ne yanakta, ne yüzdedir
Öyle ülvi bir duygu ki
Öyle derin bir saygı ki
Öyle geniş bir yaygı ki
Ne kaştadır ne gözdedir
O girdiği yeri yakar
O girince akıl çıkar
Sevgi her eksiği yıkar
O sizdedir, o bizdedir
Sarfettikçe büyümekte
Alem sığar bir yürekte
En ülvi his yerde gökte
Hem gece, hem gündüzdedir
Anlatmaya alem yetmez
Ebedi yazılsa bitmez
Kağıt yetmez kalem yetmez
Ne laftadır, ne sözdedir
Bal der kimse yanılmasın
Öyle ucuz sanılmasın
Şehvetle bir anılmasın
O sizdedir, aşk bizdedir
Mikdat Bal
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Sevgi saygı hoş görü
Sevgi saygı hoş görü,eğer bunu istersek
Lafta kalır sadece,başkasına yap dersek
Önce bunu kendimiz,tatbik etsek, göstersek
Yaşanılan bir şeyden güzel örnek bulunmaz
Kim söyler de yapmazsa ondan örnek alınmaz
İki günlük dünyada yoktur zulmün gereği
Adalet ne güzel şey, odur mülkün direği
Hoş görülü olanın, geniş olur yüreği
Müsammaha etmeyen müsammaha olunmaz
Hoş görüsü olmayan nasıhate bulunmaz
Yap deme yap görelim, gerisine karışma
Haydi başla kendinden, başkasıyla yarışma
Ön yargıyı terkeyle, böyle olur barışma
Ön yargılı olanın nasıhati alınmaz
Zaten böyle kişiler nasıhate bulunmaz
Suçlu başka suç başka, sözümüzü bilelim
Suça ne sebep ise, o konuya gelelim
Ne hakimiz ne cellat,meydandan çekilelim
Hakim olsakta bile, dava böyle alınmaz
Suçlu dile düşerse, ceza adil bulunmaz
Kim kendini yargılar, başkasını göremez
Günahkarlar bir bilse günahkarı yeremez
Eksikleri olanlar, adil karar veremez
Herkes eksikle dolu, bundan emin olunmaz
Mikdat der yok günahsız, bu devirde bulunmaz
Mikdat Bal
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Sevgi ve kardeşlik……….Gülce……..yeni
Bu gün Perşembedir,yarın Cuma, mübarek
Kutsal bir gün.
Kimi Kâbe kimi kahveye döner, insanlar
Çeşit, çeşit
Hür yaşar, hür tapar, pişen kendi kazanında, yağında pişer.
Horlamak, zorlamak yok, hayırda yarış vardır
Hakiki pehlivan nefsini yener.
Öfkelenip parlamak yok!
İşte böyle, öfkelendiğin ilk anda, sabredersen tabi ki.
Budur ey Müslümanlar en büyük hüner
……………Çünkü dinin İslâm’dır o da barış demektir.
……………..Bu dinin mensupları birbiriyle kardeştir.
Bunu hatırlayan öfkesi diner
Unutma arkadaş, unutma sakın!
Sabretmek sözle değil, azim lâzım arkadaş.
Memleketin şu haline üzülüyorum.
Dinimizi anlasak sorunlar çözülecek
Kavgaların anası cehaletten geliyor.
Artık,
Bundan böyle bizde okuyup gelişelim
Daha mutlu olmak için çalışalım
Aziz vatan gerçek cennete döner, gerçekten döner.
Müştereklerimiz çoktur onlarda buluşalım
Unutmayın düşmanların işi bölmek….
Tanıdığın ve tanımadığın herkese
Hem selâm ver hem selâm al, tebessümle karşıla
Birbirimizi sevmek bununla kaim olacaktır
Hediyeleşen sevişir o hâlde bölüşelim.
Bölüşüp paylaşalım.
*
Güzel ahlâk, insanın ziynetidir süsüdür
Kötü ahlâk fesat’a düşmanlığa yol açar
Allah için sevmekse işin en doğrusudur
Gözlerinden nur saçar, yanağında gül açar
Düşmanlıkta yarışmak şeytanın virüsüdür
Unutma ki en büyük belâları dil açar
Cahillerle dolaşma, bir koyun sürüsüdür
İş görecek kişiler okur ve okul açar
Belâlar hep bize mi? Herkesin sorusudur
İnayet dileyenler ellerini bol açar
Necâtı O’ndan dile!
O kuluna çok yakın şâh damarından bile
Dile Rabbinden dile, ihlâsla!
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Bollukta O’na yalvar, darlıkta yüzün olsun
Çaba ve gayret ister bu yolda izin olsun
*
Komşun aç yatarken!
Sen karnını doyurursan, kardeşlikten eser kalmaz
Helâl malın haram olmuş, çiğneyip de yutarken
Böyle Müslümanlık olmaz, âmellerin heba olmuş
Yanmış kül olmuş!
Ah bir bilsen cimriliğin verdiği zararları.
*
Birbirini seven, sayan insanlarda huzur vardır
Hayattan çok lezzet alır cennette yaşıyor gibi!
Ruhu kinden arınmış,
İnsanlarla barınmış İşte sevginin gücü, saygının gücü,
Dünya ancak gönlün kadar geniştir.
Sakın bunu unutma!
Bazen olur ki üzgünsünüz, Hayat budur acı tatlı
O esnada sabırlı olmayı becer
Yeter ki metin ol gelip de geçer!
Birlik ruhu içinde hareket eder isek
En büyük tehlikeler Etkisiz hale gelir
Al bayrağın altında kardeşlik güder isek
Elin taşeronları yetkisiz hale gelir.
Barış içinde olmak en büyük dileğimiz
Karşılıksız sevelim, sevgi geri dönecek!
Biz el ele verdikçe bükülmez bileğimiz
Bu necip milletimiz her zorluğu yenecek!
Renk, dil ve kökenleri durmadan kaşıyorlar
Mayın koymak isterler ülke temellerine
Halbuki bu insanlar iç içe yaşıyorlar!
Ulaşamayacaklar çirkin emellerine
Der Mikdadî yıkamaz, çabaları boşuna
İlâhî kitabımız bizi ayakta tutar
Gitmese de kâfirin, münafığın hoşuna
Dinî,millî değerler gücümüze güç katar
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Sevgi yarası
Ne bıkar sevenler ne pişman olur
Sevdikçe hoş olur sevgi yarası
Ne nefreti tanır ne düşman olur
Sevdikçe hoş olur sevgi yarası
Nasıl bir şey bunu biri sorar da
Akıl mantık kalmaz onlar firarda
Seven sevmiş sevmeyenler zararda
Sevdikçe hoş olur sevgi yarası
Sözle anlatılmaz bir tek kelime
Mecnunluk hükmeder aklı selime
İnsan bile bile gider ölüme
Sevdikçe hoş olur sevgi yarası
Kalpler parçalanır, dünya çöl olur
Artık her şey aşka yâre yol olur
Sevdiğinden başka her şey el olur
Sevdikçe hoş olur sevgi yarası
Mikdat Bal
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Sevgide kal bitanem
Kement atıp boynumu bağlamazsan olmaz mı?
Kendi halimde bırak, meydana sal bitanem
Beni ağlatıp durdun, ağlamasan olmaz mı?
Gönlüm sende unutma, canımı al bitanem
Bilir misin her anda seni sayıklıyorum
Taş karışmış pirince bir bir ayıklıyorum
Ayranım kabarmadan taze yayıklıyorum
Peşime düşüp durma kapımı çal bitanem
Şimdi mis gibi kokar yaylalarda kekikler
Uzaktan bunu bilmek aşkımızı tetikler
Sağlık olsun çiçeğim, aşılır bu gedikler
Sabret sevdiğim sabret, değişir hal bitanem
Çıkıp dağın başına yapacağım çağrımı
Yeşil yeşil çimenler dindirir mi ağrımı?
Sitemlerin çok acı yakar benim bağrımı
Aniden kırılmasın bastığın dal bitanem
Çok sevdim severim de, bilmem neden sezilmem
Mütevaziyim ancak toprak gibi ezilmem
İtham etme söz söyle, ben onlara üzülmem
En acı sözün bana şekerle bal bitanem
Mikdati der küserek, sen yandın beni yakma
Her zaman yanındayım başka yerlere bakma
Devam etsin bu sevda, gönül bağını yıkma
Seviyorsun bilirim, sevgide kal bitanem
Mikdat Bal
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Sevgili Dostum Şair Kamber Bal'a Sevgiler (Akrostiş)
Seni tanımıyorken, rastlamıştım adına
Elime kalem alıp sormuştum inadına
Verdiğin cevap hoştu, doyum olmaz tadına
Gerçek bir dost bulmuştum, Bal Bal’a katılınca
İnsan bir hoş oluyor bu dostluk tadılınca..
Lezzeti damağımda, unutamam ebedî
İlginin odağına kurduk sevgi mabedi
Doldurduk gönlümüze, eskimez muhabbeti
Olgunlaştı sevgimiz, Bal Bal’a katılınca
Selamlaşmak ne güzel, ne hoştur tadılınca
Tutkumuz meşgalemiz, biribirine uydu
Uymuştu efkarımız huyumuz aynı huydu
Mümkündür akrabalık, soyumuz aynı soydu
Şiirler güç kazandı Bal Bal’a katılınca
Artık değme keyfine, bu duygu tadılınca
İnsana neş’e veren dostun gülen yüzüdür
Rikkat kalpte bulunur, o insanın özüdür
Kambersiz düğün olmaz, bu söz ata sözüdür
Aanladım anlamını Bal Bla’a katılınca
Manasını öğrendim, bu sevgi tadılınca
Bağrıma basıyorum seni dostum bilerek
Elimden geldiğince, hoş tutarak gülerek
Rabbim nasip etsin de yanınıza gelerek
Bir bayramımız olur, Bal Bal’a katılınca
Alem bir başka olur bu sevgi tadılınca
Lazım değildir bana bu dünyanın malları
Allah’ım esirgesin, kem gözlerden Bal’ları
Selam olsun sizlere Allah’ın has kulları
Engin olur mutluluk, Bal Bal’a katılınca
Virane gönül kalmaz bu sevgi tadılınca
Gönlümdesin her zaman unuttuğumu sanma
İster sen unut beni, ister adımı anma
Lakin ölüp gidersem, sakın peşimden yanma
Ebedî olur sevgi, Bal Bal’a katılınca
Ruh bile rahat eder, bu sevgi tadılınca
Mikdat Bal
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Sevgililer günü
Bir gece’lik midir sizin sevginiz
Yalandır dolandır kanana eyvah
Renkli bir gecelik bu mu zevkiniz
Plandır, talandır canana eyvah
Sene gelip geçer yanıp tütmezsin
Onların yanına neden gitmezsin
Kandılrılanları hesap etmezsin
Falandır, halandır anana eyvah
Üç yüz altmış dört gün nerede kaldın
Ne selam gönderdin ne selam aldın
Elinde bir çiçek belki de çaldın
Yılandır, solandır, sunana eyvah
Sevgililer günü bir günse eğer
Böyle bir yalana hiç vermem değer
Atıma yaraşır böyle bir eyer
Palandır, kolandır yanana eyvah
Mikdat Bal
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Sevgililer günüymüş!
Dün günlerden salıydı, bu gün ise Çarşamba
Başka bir özellik yok, sömürülme vatandaş!
Dün serilen halıydı, bu gün moda muşamba
Başka bir özellik yok, sömürülme vatandaş!
Sevgililer günüymüş her sene kutlanırmış
Ah şu zavallı gençlik nelere katlanırmış
Menfaat için günler, böylece adlanırmış
Başka bir özellik yok, sömürülme vatandaş!
Hayvanlar sevdiğini senede bir gün arar
İnsan her gün sevmeli yoksa ne işe yarar!
Çiçekçiler kazanır, sevenler eder zarar
Başka bir özellik yok, sömürülme vatandaş!
14-02-2007 Gorinchem Hollanda
Mikdat Bal
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Sevgin senin olsun
O kadar sevgiyi hakketmedim ki
Sevgin senin olsun verme istemem
Taşıyamam diye yük etmedim ki
Sevgin senin olsun sarma istemem
Bir türkümüz vardı her an dinlerim
Hıçkırığım tutar durup inlerim
Böyle de geçiyor sensiz günlerim
Sevgin senin olsun sorma istemem
Ağlamak isterim göz yaşım kurur
Bir hayal önümde sürekli yürür
Emdamın gözümde çap canlı durur
Sevgin senin olsun görme istemem
Duymadın es geçtin nice çağrımı
Bunca çektirdiğin sence doğru mu?
O sitem okların deler bağrımı
Sevgin senin olsun vurma istemem
Mikdat Bal
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Sevginin izahı mümkün değildir
Boşuna kaleme sarılıp yazma
Sevginin izahı mümkün değildir
Böyle yazdım diye darılıp kızma
Sevgininb izahı mümkün değildir
Gözle görülmez ki desen şöyledir
Elle tutulmaz ki desen böyledir
Nice şair,ozanları söyledir
Sevginin izahı mümkün değildir
Bir kelime,ancak cümleler yetmez
Etrafında yazsan, yazsan da bitmez
Öyle bir duygu ki aklından gitmez
Sevginin izahı mümkün değildir
Sarar kalbi, ruhu bütün bedeni
Aklın çıkar gider, terk eder seni
Harcasan bu yolda her nefesini
Sevginin izahı mümkün değildir
Sevgi tek yönlüyse oldukça zordur
Seversin,o sevmez sevdan nankördür
Aşkın mantığı yok gözü de kördür
Sevginin izahı mümkün değildir
Mikdatî sevgiyi anlayan var mı?
Aşık olan sevgisine doyar mı?
Herkesin sevgisi aynı ayar mı?
Sevginin izahı mümkün değildir
Mikdat Bal
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Sevgiye gönül kapını
Sevgiye gönül kapını
Sonuna dek aç kardeşim
Tatlı et her hitabını
Acı sözden kaç kardeşim
Sevdim, sevmiyor diyorsan
Olmaz böyle ediyorsan
Eğer sevgi istiyorsan
Sen de sevgi saç kardeşim
Olmaz öyle baka baka
Ne mizahtır, ne de şaka
Sevgi değil müsabaka
Hele değil, maç kardeşim
Sen tek taraflı yanarsan
Kendi kendine anarsan
Bir de bunu maç sanarsan
Bu durumda taç kardeşim
Topu at ve oyuna gir
İşte sana güzel fikir
Tek başına olan zikir
İspata muhtaç kardeşim
Gönülden gönüle yol var
Var ve lakin değil bulvar!
Aşılacak çok müşgül var
Ah bir bilsen kaç kardeşim
Cilvesi var, nazı vardır
Cingözü, kurnazı vardır
Laftan anlamazı vardır
Bu ağartır saç kardeşim
Sevenler kurbanlık imiş
Vuslata dek, anlık imiş
Bekarlık sultanlık imiş
Taht yok, ne de taç kardeşim
Bal der ben geçtim bunlardan
Bilirim o durumlardan
Bana sormayın onlardan
Artık aşkım Hac kardeşim
Mikdat Bal
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Sevgiyle kurulan dostluk böyledir
Ne deprem, ne tayfun ne rüzgar yıkar
Sevgiyle kurulan dostluk böyledir
Ne kavga, ne döğüş ne niza çıkar
Sevgiyle kurulan dostluk böyledir
Konuşurken dostun yüzüne bakar
Dışıyla uğraşmaz özüne bakar
Öğütünü dinler, sözüne bakar
Sevgiyle kurulan dostluk böyledir
Bir eksik görünce yüzüne vurmaz
İçinden affeder üstüne durmaz
Gönlünü hoş tutar kalbini kırmaz
Sevgiyle kurulan dostluk böyledir
Dünya onun olur gördüğü yerde
Koşar can havliyle düşse bir derde
Bal der sorarsanız bu dostluk nerde.
-Sevgiyle kurulan dostluk böyledir
Mikdat Bal
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Sevim Erdoğan Tezel Akrostiş
S elam saldı Bursadan Uludağ'a bakarak
E l salladı görmedim Sevim Erdoğan Tezel
V arabilsem Bursaya Hollandadan çıkarak
İ nsanları çok sever Sevim Erdoğan Tezel
M ikdatî’ye arada takılır güzel güzel
E
...R
.......D
...........O
...............Ğ
...................A
.......................N....er ölmeli, diyor ve takılıyor
T ipik yorumlarıyla beni mutlu kılıyor
E lleri dert görmesin, kahrı da çekiliyor
Z erafetin timsali Sevim Erdoğan Tezel
E lli bir'i tersinden okuyor güzel güzel
L akin anlamadınız, bu bilgi bize özel :))
Mikdat Bal
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Sevínç Atan Akrostiş
Senin şiirlerinle tanıştığımdan beri
Elimden harikalar döktürmüşsem sendedir
Verdiğin taktikleri kullandım seri seri
İnciden tesbih yapıp çektirmişsem sendendir
Nice şiirler yazdım seni görmeden önce
Çok dikenlere değdim güller dermeden önce
Ağaçlara taş attım meyva vermeden önce
Taşlayan şu gönlümü çöktürmüşsem sendendir
Artık yolumu buldum peşinden yazacağım
Nazireler yazarak şiirler dizeceğim
Hainler çıkar ise onları bozacağım
Azığıma tuz biber ektirmişsem sendendir
Ne de çok sevenin var ben de sana hayranım
İnsanım ara sıra kabarıyor ayranım
Mikdati derler bana sürekli cereyanım
……Alttan alıp boynumu büktürmüşsem sendendir
Mikdat Bal
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Sevinç ozamandır bayram o gündür
Göründüğün gibi olduğun zaman
İmani kamille öldüğün zaman
Kitabını sağdan aldığın zaman
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Sual melekleri sana varınca
Tatlı bir dil ile sual sorunca
Artık uyu müjdesini verince
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Sözüm inanana değil gavura
Üflediği zaman İsrafil Sür’a
Uyanır uyanmaz koşunca nur’a
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Sırat köprüsünü geçtiğin zaman
Gözünü Cennette açtığın zaman
Kevser ırmağından içtiğin zaman
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Mikdat der dünyanın bayramı fani
Az bir müddet kaldı kopar tufanı
Cenneti âlaya girdiğin anı
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Mikdat Bal
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Sevinç ozamandır bayram o gündür.
Göründüğün gibi olduğun zaman
İmani kamille öldüğün zaman
Kitabını sağdan aldığın zaman
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Sual melekleri sana varınca
Tatlı bir dil ile sual sorunca
Artık uyu müjdesini verince
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Sözüm inanana değil gavura
Üflediği zaman İsrafil Sür’a
Uyanır uyanmaz koşunca nur’a
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Sırat köprüsünü geçtiğin zaman
Gözünü Cennette açtığın zaman
Kevser ırmağından içtiğin zaman
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Mikdat der dünyanın bayramı fani
Az bir müddet kaldı kopar tufanı
Cenneti âlaya girdiğin anı
Sevinç ozamandır bayram o gündür
Mikdat Bal
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Seviyorum demek ar sevenlere
Sevende yanlış yok zamanda da yok
Seviyorum demek ar sevenlere
Masallarda olmaz romanda da yok
Dar değil bu dünya kâr sevenlere
Gönülden gönüle uzanan iptir
Sevilen habibe seven habiptir
Ne yaştır, ne renktir ne boy ne tiptir
Gönülün sevdiği yâr sevenlere
Sevdanı söylerken ismini andın
Öyle bir tutuştun uzaktan yandın
Sevmek sevilmeyi kolay mı sandın
Nice imtihanlar var sevenlere
Mikdat’ım bilirim sevdayı aşkı
Çöllere düşürtür terkedip köşkü
Sevenlerin hali öyle bir hoş ki
Seher yeli bile har sevenlere
Mikdat Bal
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Seviyorum dersin ama
Seviyorum dersin ama
Sevgin ile ezdin beni
Bir tanesin birsin ama
Kırdın beni üzdün beni
Beğendin mi sen ne ettin
Çekilmez bir derde ittin
İtham ettin çekip gittin
Sildin beni çizdin beni
Seviyordun son nefese
Son mu verdin o hevese
Bak ne etti bir vesvese
Hain diye sezdin beni
Mikdatî’yim, üzgünüm ben
Zannetme ki kızgınım ben
Bilahare yazgınım ben
Sen de böyle yazdın beni
Mikdat Bal
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Sevmek ciddi konu!
Bütün insanları itip kenara
Kendini ön safa çektiğine bak!
Bazen cevapları kendinde ara
Kırıp dağıttığın, yıktığına bak!
Böyle kılavlanıp, bilenmek olmaz
Sevgiyi saçmadan, dilenmek olmaz
Hasata bakıp da ilenmek olmaz
Biçmeden bir dönüp ektiğine bak!
Bunca elem hasret seversen ezmez
Bütün dünya senden ebedi bezmez
Küçük meseleler gönlünü üzmez
Kaderde hissene çıktığına bak!
Sevdanın kulpu yok tutsan ucundan
Çattığın ne varsa kendi suçundan
Herşeye bakarsın senin açından
Saçtığın, serptiğin,döktüğüne bak
Sevmek ciddi konu, kaynatır kanı
Vaz geçmez sevenler vermeden canı
Başkasını boş ver kendini tanı
Neden, niçin, nasıl bıktığına bak!
Mikdat Bal
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Sevmem lânet olsunlar
Tarihime söveni,
Diktatörü öveni,
Zalimleri seveni
Sevmem lânet olsunlar
Musollini, Hitleri
Stalin gibi itleri
Keneleri bitleri
Sevmem lânet olsunlar
Onları tutanları
Ruhunu satanları
Ceddime atanları
Sevmem lânet olsunlar
Tüm hain kansızları
Yurtsuz vatansızları
Dinsiz imansızları
Sevmem lânet olsunlar
Bal der can yakanları
Kültürü yıkanları
Dininden çıkanları
Sevmem lânet olsunlar
Mikdat Bal
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Seyreder bizim beyler!
Nasıl aldattığını
Ne kazık attığını
Kiminle yattığını
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler
Nasıl bir dost bulunur
Koca nasıl yolunur
Nasıl güzel olunur
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler
Cürete bak cürete
Sorarlar her kerede
Nasıl yapmış, nerede?
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler
Karşılıklı taraflar
Ahlaksız itiraflar
Seviyesizce lâflar
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler
Utanmaz lâf ederler
Devamlı gaf ederler
Ne itiraf ederler
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler
Tutarlar baş köşe yi
Yıkıyorlar her şeyi
Pazarlarlar Ayşe yi
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler
Bu ne dehşet, ne kâbus!
Ne ar kaldı ne namus
Yaptıklarını deyyus
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler!
Evli ya da bekârsa
Kim oraya çıkarsa
Yetmiş milyon bakarsa
Televizyonda söyler
Seyreder bizim beyler!
Mikdatî der bakmayın
Evinize sokmayın
Onlar gibi kokmayın
Mahvoldu bizim köyler
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seyreder bizim beyler.
Mikdat Bal
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Sıfırlar atılmıştır! ! !
Tavşan suyunun suyu
Su biter, kurur kuyu
Uyu, uyu, yat uyu!
Sıfırlar atılmıştır
Aradan geçti aylar
Değişen ne ki, baylar?
İşi bilen kurmaylar
Der, halk aldatılmıştır
Yakında para fırlar
Tarih bilen hatırlar
Gözükmeyen sıfırlar
Paraya katılmıştır
Stok oluyor imalat
Sermaye ye musallat
Veresiye ithalat
Dışa ne satılmıştır?
Herkes bilmez bunları
İthal ettik unları
IMF kanunları
Bize dayatılmıştır
İktisat şahaneymiş
Efendim, daha neymiş!
Enflasyon tek haneymiş
Gözler boyatılmıştır
Bal der ilerimizde!
Kimse yok gerimizde
Hep saydık yerimizde
Türkçesi yatılmıştır
Mikdat Bal
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Sıhhatin kıymeti
Sıhhat bu dünya da en büyük nimet
Gidince bilinir bunun kıymeti
Her sıhhatli geçen zaman ganimet
Bitince bilinir bunun kıymeti
Gençlik elden gider kalmaz mecalin
Vücut hastalanır bozulur halin
Değeri kıymeti elde ki malın
Yitince bilinir bunun kıymeti
Devası bulunmaz dertler amansız
Başına hastalık konar zamansız
İhtiyarlık çatıp seni dermansız
Edince bilinir bunun kıymeti
Arzular yok olur kalmaz bir heves
Göğsün acı dolar elemli kafes
Zorlana zorlana alırken nefes
Ötünce bilinir bunun kıymeti
Mikdat Bal
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Sıhhatinin Kıymetini bil (‘Vesıhhatüke kalbe sakemüke’ H.Ş.)
Sıhhat ihtimam ister güçlüyüm deyip geçme
Düşünce uyanırsan iş işten geçebilir
Can boğazdan girermiş deyip de yeyip içme
Şişince uyanırsan iş işten geçebilir
Sakın atın ölümü arpadan olsun deme
Bu misal geçersizdir sen onlar gibi yeme
Param parça ederler mideni lime lime
Şaşınca uyanırsan iş işten geçebilir
Her organın emanet iyi bil değerini
Yedek yok, biri gitse kullansan diğerini
Masaya yatırarak doktorlar çiğerini
Deşince uyanırsan iş işten geçebilir
Dengen bozulur gider ağustosta donarsın
Kara kışta kendini yanar gibi sanarsın
Her şeyin alt üst olur kah donar kah yanarsın
Pişince uyanırsan iş işten geçebilir
Mikdati der korkum yok bir gün ölürüm diye
Yine de umutluyum iyi olurum diye
Tabip tabip dolaşıp şifa bulurum diye
Koşunca uyanırsan iş işten geçebilir
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sıla özlemiyle gönlüm yanıyor
Sıla özlemiyle gönlüm yanıyor
Bu hasret bitmiyor bitmiyor anam
Tatile gelince kafam dönüyor
Gördüğüm hoşuma gitmiyor anam
Gelmeden özlerim doğduğum köyü
Aklımdan çıkmıyor havası suyu
Değişti köylümün ahlakı huyu
Artık kimse dostluk gütmüyor anam
Biriyle konuşsan diğeri küser
Hoşbeş bile etmez selamı keser
Eski yarenlikten kalmadı eser
Bunlara ne desem yetmiyor anam
Bu yanlış halleri gördüm iğrendim
Anlayınca ben bu dertten doğrandım
Özlemim başkaymış yeni öğrendim
Hiç bir şey teselli etmiyor anam
Mikdat der ki dostluk, komşuluk nerde
Herkes bu hususta başka fikirde
Rabbimiz korusun düşsen bir derde
Elinden hiç kimse tutmuyor anam
Mikdat Bal
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Sılada bayram var!
Sılada bayram var gurbette bayram
Gönlümde ki bayram nerede kaldı?
Bu gün bayram dostlar, elbette bayram
Ah bizim bayramlar geride kaldı!
Bir tutam çiçeği alıp gideriz
Bayramdan bayrama gelip gideriz
Adettir bırazcık kalıp gideriz
Dostları ziyaret törede kaldı
Geçer acı günler yarınımız yok
El öpecek yeğen, torunumuz yok
Yer içeriz burda sorunumuz yok
Benim aklım fikrim yörede kaldı
Bir yanda baklava bir yanda börek
Bayramdır buluşup, eğlenmek gerek
Zorla gülüşürüz kan ağlar yürek
Burada bayramlar surete kaldı
Fakirler zenginle gülmüyorlar ki,
Evlatlar babaya gelmiyorlar ki,
Komşular anlamaz bilmiyorlar ki.
Gönlünce kutlamak cürete kaldı
Mikdatî! .. Her bayram canımı üzer
Gurbetçi bayramda yalnızlık sezer
Adı bayram ama bayram ne gezer
Bizim bayramımız sırata kaldı
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sıra yüreğe geldi!
Ne kaldı satılmamış
Sıra yüreğe geldi
Yine de atılmamış
Sıra yüreğe geldi
Organlar parça parça
Satılıp gitti borca
Harca gönlünce harca
Sıra yüreğe geldi
Söyle neyin var neyin
Satıldı kalem beyin
Kalmayınca bir şeyin
Sıra yüreğe geldi
Yurt gitti kare kare
Kalmadı başka çare
Olsa da pare pare
Sıra yüreğe geldi
İnek gitti kurbana
Haciz kondu urbana
Ne koyasın çorbana
Sıra yüreğe geldi
Dayanıklı büyüktür
Mizanda hafif yüktür
Eşi emsali yoktur
Sıra yüreğe geldi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sıyırmak İster
Sıkıştığı zaman sözleri belli
Devrana suç yıkıp sıyırmak ister
Dolaştığı yerde izleri belli
Doğru yoldan çıkıp sıyırmak ister
Dönüp pişkin pişkin bakıp yüzüme
Sorulunca derki bakma izime
Bakıp da kararır üzüm üzüme
Bir kaç hikmet döküp sıyırmak ister
Gerçekleri bilip susar binini
Gösterir durmadan ayı inini
Ayrımcılık yapar kusar kinini
Gönülleri yakıp sıyırmak ister
Şu dünya yüzünde varlığı ne ki
Yine de millete kesiyor çeki
Atar bol keseden ahmağın teki
Aval aval bakıp sıyırmak ister
Ayının gözü var peteğe bala
Eşeğin samana, köpeğin yala
Kitap oku dersin giresin yola
Omuzları çekip sıyırmak ister
Der Mikdati gördük azdıklarını
Habire çukurlar kazdıklarını
Ona buna neler yazdıklarını
Birbirine takıp sıyırmak ister
Mikdat Bal
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Sigara
Sorma paketi kaça
Verilse bir muhtaca
Her yıl bır sefer haca
Getirirdi parası
Parası çıkar çepten
Mahveder seni hepten
Hanımla bu sebepten
İçen bozuk arası
İnsana vermez aman
Harcadır boşa zaman
Evin her yanı duman
Her yer katran karası
Yaka yakka kül eder
Kör nefise kul eder
Bütün gün meşgul eder
Zalimin sigarası
Tıkar hep nefesini
Değiştirir sesini
Sormayın ötesini
Çok karmaşık orası
Onbeş dakka her dalı
Oyalar Mikdat Balı
Bazen koltukla,halı
Alır yanık yarası
Mikdat Bal
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Sigara.
Şu sigara ne zalim
İnsanlığa mezalim
Artık kalmadı halim
Her yakışta ölürüm
Ne meşgale, ne merak
Peşi sıra yakarak
Çakmağı çıkararak
Her çakışta ölürüm
Hem esirim hem tutsak
Ah bir bundan kurtulsak
Kapalı yerde yasak
Her çıkışta ölürüm
Her tarafı kirletir
Gün be gün zehirletir
Öksürterek terletir
Ter döküşte ölürüm
Her nefeste çekerim
Hem boynumu bükerim
Dizler tutmaz çökerim
Her çöküşte ölürüm
Herkes bana ters bakar
Sade bu beni yıkar
Hem nefesimi tıkar
Her yokuşta ölürüm
Her yerde ondan izler
Fayda etmiyor sözler
Beni acıyan gözler
Her bakışta ölürüm
Çiğerlerim kapkara
Boğazım olmuş yara
Ağzıma bir sigara
Her takışta ölürüm
Nasıhat ediyorlar
Kolay zannediyorlar
Bırak kurtul diyorlar
Her bıkışta ölürüm
Bal der içen geri mi?
Ahmak mı serseri mi?
Öksürtüp çiğerimi
Her söküşte ölürüm
Mikdat Bal
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Sigara’ya sitem
Nere gitsem ardım sıra gelirsin
Bezdim yeter, bırak benim yakamı
Bu gidişle canımı da alırsın
Sezdim yeter, bırak benim yakamı
Dost sanmıştım bana düşman yetersin
Bu halinle kanserden de betersin
Gece gündüz yanımdasın tütersin
Kızdım yeter, bırak benim yakama
Zehir ettin ömrümün her çağını
Attın bana hastalıklar ağını
Tutmaz artık, dizlerimin bağını
Çözdüm yeter, bırak benim yakamı
Yok olasın, dumanında yok olsun!
Olacaksa zamanında yok olsun!
Zehir zakkum ummanında yok olsun!
Yüzdüm yeter, bırak benim yakamı
Bıktım artık daha etmem yadını
Kırk senedir alamadım tadını
Bundan böyle defterimden adını
Çizdim yeter, bırak benim yakamı
Yaktın beni çiğerimi pişirdin
Nefesimi kestin, düzde şişirdin
Sarhoş ettin, yerden yere düşürdün
Sızdım yeter, bırak benim yakamı
Mikdat Bal
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Sigaranın bana ettikleri
Gönlümde fırtınalar koptu tayfun misali
Gözlerimden akan yaş, onu dindiremedi
Parçalandı çiğerim, bekler iken visali
Bu ana sabretmeyi, nefsim sindiremedi
Soğuğunda gecenin, alev alev yandığım
Sıcağında gündüzün, hıçkırarak andığım
Bu hicran bu ateşim söner diye sandığım
Yanılttı, ateşimi bir şey söndüremedi
Kimisi dedi bana sana sihir ettiler
Büyüyü bozamadı, üçler, kırklar, yediler
Yasak dedi doktorlar, mecnun olma dediler
Bu sevdadan bu aşktan beni döndüremedi
Kırk yıldır bu ateşle yanar yanar tüterim
Çiğerim harap oldu, gece gündüz öterim
Bundan kurtulamadım bir köleden beterim
Beni tahtadan ata hala bindiremedi
Mikdat Bal
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Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
Sigaradan kurtulup, dumansız yaşamalı
Üçten dokuza kadar terkedip boşamalı
Hemen şimdi, şu anda demeyin aşamalı
Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür
Bırakırsam ne olur diye kafa yormadan
Hemen atıvermeli bir saniye durmadan
Çakmağı fırlatmalı sigarayı sarmadan
Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür
Sayılıysa nefesler sigaraya gitmesin
Eğer kule değilse ağzın duman tütmesin
Kaliteli bir hayat kanser ile bitmesin
Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür
Çekersin çiğerine sonra burnundan gelir
Herkese zararı var kârı doktora kalır
Çünkü o sırasıyla azalarını alır
Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür
Ben de müptelasıyım her şeyi bile bile
Kırkbeş yıldır içerim çektiğim onca çile
Bu gün son vermeliyim hem dumana hem küle
Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür
Mikdat Bal
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Sigara'yı bıraktım
Başımın üstünde sisti
Pencere ve tavan isti
Oy ne pisti, oy ne pisti
Ferim sönmüş, benzim solmuş
İçim dışım katran dolmuş
Sis’tir, sis’tir, sis’tir, sis’tir
Oy ne pis’tir oy ne pis’tir
Hem şeytandır hem nefistir
Oy ne pis’tir oy ne pis’tir
Hem şeytandır hem nefistir
Son olarak optüğümde
Fırlatarak teptiğimde
Artık ondan koptuğumda
Sanki dünya benim olmuş
İçim dışım hava dolmuş
Ondan uzak hoş’tur, mis’tir
Hoş’tur, hoş’tur, hoş’tur, mis’tir
Ne güzeldir, ne nefistir
Hoş’tur, hoş’tur, hoş’tur, mis’tir
Ne güzeldir, ne nefistir
Mikdat Bal
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Sigortamı attırmayın uşaklar
Ev doktoru olacakmış herkeste
Sigortamı attırmayın uşaklar
Bir hikmet mi acep ne var bu seste?
Battık daha battırmayın uşaklar
Zaten saysan bir kaç tahta kalmıştır
Onları da mezarcılar çalmıştır
Ak diyerek kara haber salmıştır
Bize zehir tattırmayın uşaklar
Ona on bir kalas bulduk zor ile
Hep kaçırdı balıkları tor ile
Şaşı kalkar kim yatarsa kör ile
Bizi körle yattırmayın uşaklar
Emekliye söz verdiler mezarda
Bir şey dersem bana kalkar kızar da
Garibanlar biçiliyor hızarda
Bu millete yutturmayın uşaklar
Mikdatî’yim her hal belli gelişten
Utanmıyor bunlar geri kalıştan
Kimse yuıtmaz vaz geçiniz gülüşten
AB diye tutturmayın uşaklar
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sil gözünün yaşını
Gördüğün bir yangını ışık sanma meleğim
Üzerine gidersen yanarsın kelebeğim
Senin mutluluğundur yalnız benim dileğim
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
Yangın ışığı değil kendi ışığını yak
Kaderin sayfasını açıp açıp okursun
Okurken heceleri dantel gibi dokursun
Coşuyorsun yürekten ne de fokur fokursun
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
O sayfa beyaz değil incele bak nurdan ak
Sevdiğin bir garip kul tahta layık mı sence
Sen zaten bir sultandın onu sevmeden önce
Sana amade olsun boynu bir kıldan ince
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
Bir kula taht gerekmez nerde görüldü bu hak
Mikdatî der bu dünya gariplere zindandır
Kederi çok sabrı kıt hep serzeniş bundandır
Senin fistan dediğin benim için mintandır
Sil gözünün yaşını dünyaya bir daha bak
Gönül gözü kör olmaz sevda gözlüğünü tak
Mikdat Bal
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Sil yeniden başlayalım
Doksan dokuz yüz mü dersin
Sil yeniden başlayalım
Sen bunlara az mı dersin
Gel yeniden başlayalım
Töhmet ile etme hucüm
Sana yetmez benim gücüm
Günahsızım yoktur suçum
Bil yeniden başlayalım
Varsa biraz aklıselim
Biraz mantık biraz ilim
Ver elini işte elim
Al yeniden başlayalım
Dedim sana ben kaç kere
Hoşgörüdür bize çare
Vesveseyi yerden yere
Çal yeniden başlayalım
Kırmayalım birbirini
Vazgeç bırak kibirini
Kapıların zincirini
Sal yeniden başlayalım
Dedikodu, buhtan ağır
Dinledikçe yanar bağır
Beni dinle, ele sağır
Kal yeniden başlayalım
Değişmedi bizde mevkin
Bitsin tayfun geçsin şıvgın
Yüreğinde varsa sevgin
Bul yeniden başlayalım
Mikdat Bal
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Silkinin ağalar
Silkinin ağalar hele bir bakın
Etrafı gözetin görün anlayın
Akıl kullanılsın kurtuluş yakın
Kafanızı biraz yorun anlayın
Acılar sürekli bitmez ne geçer
Ülkemde aç insan ne yer ne içer
Vatandaş bu işe ne der ne seçer
Sokakta birine sorun anlayın
Kimi gidişatı över, kanmayın!
Yandınız bir kere, yine yanmayın
Komşular çocuğu döver sanmayın
Gidin kapısına vurun anlayın
Evinde kıyamet kopar vatandaş
Borç boğaza kadar sapar vatandaş
Çöpe atılanı kapar vatandaş
Pazarda bir kıyda durun anlayın
Mikdat Bal
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Sinek murdar değil!
Sinek murdar değil sakın demeyin
Biri kalkmış dinimize sulanır
Öyle deyip sonra onu yemeyin
Murdar değil ama mide bulanır
Bu ne cüret atar tutar hesapsız
İçi kara dışı kara kitapsız
Ne utanmaz, bu ne arsız hicapsız
Kedi gibi alçaklarda dolanır
Şimdi derdim bırakınız zırlasın
İster ise uçurumdan fırlasın
İster kedi ister köpek, hırlasın
Bir kemik at gör ki nasıl yalanır
Bilir mi ki acep İslâm şartını
Bize karşı kullanamaz kartını
Bilenler var yere vurur sırtını
Böyleleri ilk round’da elenir
Mikdat Bal
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Sinimmar’ın mükafatı
Numan bin Münzir İranda şahtı
Yani bize göre bir padişahtı
Dünyanın safası zevkini bilen
Adildi ne zulmü ne kini bilen
Halkını severdi, etmezdi eza
Çok da affederdi vermezdi ceza
Köşk yaptırmak için aklını yordu
Eşsiz olsun diye düşünüyordu
Ülkenin en büyük ünlü mimarı
Sinimmardı yapmış nice imarı
Sinimmarı herkes sayar severdi
Huzura çağırıp emrini verdi
Ona iki sene mühlet vermişti
İnşaat vaktinde sona ermişti
Sarayı görünce şah memnun oldu
Hayret edip durdu sevinçle doldu
Gezdiler her yanı terası bile
İndiler mahzene heyecan ile
Sinimmar dedi ki Şah-ı şâhânım
Sizi memnun görmek en mutlu anım
Sarayın dünyada emsâli yoktur
Bunun anahtarı işte şu oktur
Okun yanında ki yeri açarsın
Üçüncü taşını çeker kaçarsın
Size yol gösteren o gün ok olur
Bir saat içinde bu köşk yok olur
Numan bin Münzir de onu çok övdü
Yalnız kalınca da döşünü dövdü
“Şimdi başkasına yapar eşini
Yere sermeliyim onun leşini
Ya da şifresini bildirir ele
İnsan bu bir kere kızmasın hele'
Sinimmar kendinden emin olarak
Mükafatı için sevinç dolarak
Saraya gelmişti şah onu bekler
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Yanında muhafız, sadık köpekler
İşaret ederek yere attırdı
Ona mükafatı böyle tattırdı
Sinimmar hızlıca yere inerken
Dedi: gaddar şah’ım davrandın erken
Bundan böyle benim ahımı taşı
Size söylemedim ikinci taşı
Bir taş daha vardı sigortasıydı
O da mahzen katın tam ortasıydı
Her sene çıkmazsa yerinden eğer
Saray secde edip yerlere değer
İyilik yaparsan bekleme kaç git
Sinimmar'ı düşün gözünü aç git
Şah acele edip öldürdü onu
Tahmine gerek yok hazindi sonu
Mikdat Bal
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Sistem bozuk suçlu sensin!
Itimat yok halk korkuda
Sistem bozuk suçlu sensin!
Hem yöntemde hem yargıda
Sistem bozuk suçlu sensin!
Yangın gördün haber verdin
Ah vatandaş neymiş derdin
Bir çıkmaza neden girdin
Sistem bozuk suçlu sensin!
Sus kardeşim görsen eğer
Gördüğünü dersen eğer
Böyle nane yersen eğer
Sistem bozuk suçlu sensin!
Yaralı mı uzaklaş kaç
Sana kimse değil muhtaç
Ne kimseye telefon aç
Sistem bozuk suçlu sensin!
Yardım edersen aleni
O kafana gör geleni
Sorgularlar sülaleni
Sistem bozuk suçlu sensin!
Yol üstünde ölü varsa
Oraya koş kafan darsa
Onu başka biri vursa
Sistem bozuk suçlu sensin!
Der Mikdati durum böyle
Bildiğini hadi söyle
Başın derde düşer beyle
Sistem bozuk suçlu sensin!
Mikdat Bal
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Sitem değil hazdır bunlar Hacer Alioğlu'nun 'Yürek Dosta Küskün Gönül '
şiirine atfen
Dost dedin ya, küs olamaz
Küslük değil nazdır bunlar
Kalpte iki his olamaz
Sitem değil hazdır bunlar
Sözlerini dinletmişsin
Dağı taşı inletmişsin
Gerçek dostu anlatmışsın
Ne fazla ne azdır bunlar
Yazdın şair ozan gibi
Bir dostuna kızan gibi
Estirmişsin hazan gibi
Gönlümüze yazdır bunlar
Sevgi sanmam hiçten gelir.
Yürekte ki güçten gelir
Hoş sözlerin içten gelir
Mizrap ile sazdır bunlar
Dost bağında gül var dedin
Hal içinde hal var dedin
Kalpten kalbe yol var dedin
Çok değerli sözdür bunlar
Sen yine de dost bil yeter
Göz yaşını bir sil yeter
Rastlayınca bir gül yeter
Samimiyet özdür bunlar
Mikdat Bal
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Sitemim
Çok üzgünüm eğer sizi üzdüysem
Bana akıl verenlere sitemim
Size değil haşa eğer kızdıysam
Kalemimi yerenlere sitemim
Öyle ahım şahım şair değilim
Şivem bozuk dilde mahir değilim
Ne karamsar ne de kahır değilim
Beni böyle görenlere sitemim
Şiirini çalmaz bizim saz derler
İçlerinde iyimserlik az derler
Dinlen, durup ara ara yaz derler
Bunu öne sürenlere sitemim
Yazdığıma tahammülü olmuyor
Bakıyorum kendileri bilmiyor
Şiir yazmak ellerinden gelmiyor
Asabımı gerenlere sitemim
Mikdatî der şişi saplar bağrına?
Kalkar hucüm eder senin doğruna
Kendi yağcı, meşhur olmak uğruna
Her boyaya girenlere sitemim
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Siyaset kokuşmuş
Siyaset kokuşmuş her bir yönüyle
Yalana dayalı bir kurum olmuş
Mukayese yapsak günü dünüyle
Tıpa tıp benzeşen bir durum olmuş
Kendine demokrat gayrına zorba
İçirmez kimseye hayrına çorba
Ayıplar ortada örtmüyor urba
Darbe yiye yiye mucurum olmuş
Pişkinlik zirvede kızarmaz yüzler
Herkes bir birini gizlice izler
Hesapsız kitapsız hayali sözler
Aşılası yollar uçurum olmuş
Medya taraf olmuş hakkı yazan yok
Atış serbest şimdi ölcü mizan yok
Basiret bağlandı akıl izan yok
Duyular engelli, kötürüm olmuş
Artık vatandaşım yorulmayacak
Yola devam deyip durulmayacak
Önemli konular sorulmayacak
Her gece onlarca oturum olmuş
Der Mikdati nasıl gelişeceğiz?
İşi anlamaya çalışacağız!
Daha neler neler alışacağız!
Çırak, kalfa derken bitirim olmuş
Mikdat Bal
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Siyasetçiler!
Yüz yıl geride
Müşkülcü bunlar
Gözü deride
Eşkalci bunlar
Sen adamdan say
Bayan çıkar bay
Yıl on iki ay
İşgalci bunlar
Kime tanışır
Kuşa dönüşür
Sade konuşur
gıl - galci bunlar
Usanırsınız!
Kim sanırsınız?
Siz tanırsınız
Kemalci bunlar
Bal de ketçap der
Yoksa acep der!
Hala hicap der
Sakalcı bunlar
Her gün dalaşır
Durmaz bulaşır,
Döner dolaşır
Pergelci bunlar
İlke’ye mola
Ülkeye bela
Kaydılar sola
Çakalcı bunlar
Düşünce dara
Uğrayıp bara
İçerler bira
Tekelci bunlar
Dal budaklara
Bej dudaklara
Dış odaklara
Tek elçi bunlar
Yapmaz ya, yıkar
Bunlar can sıkar
Hep karşı çıkar
Engelci bunlar
Taptıkları şey!
Saptıkları şey.
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Yaptıkları şey!
Heykelci bunlar
Kalkıp oturur
Bel altı vurur
Çark edip durur
Döngelci bunlar
Modeli sağır
Sen ister bağır
Konuşur ağır
Dingilci bunlar
BAL der bu iş ki!
Yazmasam keşke
İçleri kuşku
İşkilci bunlar
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Siyasetçilere güven kalmadı!
Madem iradeye saygı duyulmaz
Siyasetçilere güven kalmadı!
Oyun oynanırken kural koyulmaz
Siyasetçilere güven kalmadı!
Ummadığın anda öter bir düdük
Taraftarı hazır o kaba hödük
Gündemi, yöntemi belirler nutuk
Siyasetçilere güven kalmadı!
Bu millete saygı var mı acaba?
Saldırılır namus, ırza hicaba
Sokaklar kıp kızıl döner ketçap’a
Siyasetçilere güven kalmadı!
Kışkırtıp sinsice hep kurumları
Gözden de kaçmıyor bu durumları
Gösterip hayali uçurumları
Siyasetçilere güven kalmadı!
Sanki bir partinin imiş bu vatan
Her şeye uçarak konmuş havadan
Neden hep sustunuz olmuşsa satan
Siyasetçilere güven kalmadı!
İhanet olmuşsa asla susulmaz
Seçimi bekleyip feryat basılmaz
Vak vak ötenlerin sesi kesilmez
Siyasetçilere güven kalmadı!
Madem seversiniz siz de bu yurdu
Sehid anaları ağladı durdu
Son anda caniler neden kudurdu!
Siyasetçilere güven kalmadı!
Şehidin azı da, birdir yüzü de
Şimdi çokmuş deyip, azmış mazide?
Bu millet tanıyor, bilir sizi de
Siyasetçilere güven kalmadı!
Bitsin bu katliam bitsin bu kırım
Şehidin kanında aranmaz prim
Böyle davrananın hakkıdır sırım
Siyasetçilere güven kalmadı!
Uyanma zamanı yeter bu uyku
Bu nasıl hissiyat, bu nasıl duygu
Herkesin ağzında başka bir öykü
Siyasetçilere güven kalmadı!
Bir kaç oy uğruna her halt yeniyor
Siyasetçi her gün dibe iniyor
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Palyaço’ya dönmüş her şey deniyor
Siyasetçilere güven kalmadı!
Aslı yok dağından kekikler toplar
Kimi maaş verir kimi mazotlar
Kimisi yol yürür, kimi ip atlar
Siyasetçilere güven kalmadı!
Kör döğüşü gibi atıp tutarlar
Belli değil bunlar neyi satarlar
Gün geçtikçe daha dibe batarlar
Siyasetçilere güven kalmadı!
Mikdat Bal
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Siyaseti edenler nereye gidiyorlar
Siyaseti edenler nereye gidiyorlar
Ekonomi felç olur battık, bittik diyorlar
Böylece memleketin içine ediyorlar
Yaramaz siyasiler meydanda yarışınca
Minareyi çalanlar kılıfını buluyor
İçimiz kinle öfke, hayret ile doluyor
Onlara bir şey olmaz olan bize oluyor
Ayı, çakal, tilkiler leş için barışınca
Çatırdı duyuluyor sarsılırken temeller
Vatandaş inanmıyor riya dolu ameller
Kalmadı gizli saklı konuşulur emeller
Rant umuyor masonlar memleket karışınca
Taraflı yandaş medya sağlı sollu atakta
Falancının resmini çekmiş filan sokakta
Gizli kamera ile yakalamış yatakta
Kanımız donar bizim tv’de kırışınca
Mikdat Bal
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Siyeset çirkinleşti
Masonlar locasını kurdu uyanamadık
Moda çılgını zincir vurdu uyanamadık
Bizleri bizden biri vurdu uyanamadık
Bırakıp nutukları, şimşek gibi çakalım
Pazarda iş yerinde kanlarımız döküldü
Özgürlük ayağıyla kızıl bayrak çekildi
Yurdun bir çok yerinde bayrağımız yakıldı
Toplayıp kütükleri, canlarını yakalım
Siyeset çirkinleşti, kalmadı eski tatlar
Bu işten anlamayan derdimize dert katlar
Bağırıp çağırarak meydanlarda ip atlar
Bu kaba hödükleri, nezaketle yıkalım
Kahraman kesiliyor bakın zehir kusana
Hans’a gözünü kırpar, dehşet saçar Hasan’a
Bir haksızlık anında şeytan denir susana
Şu donu sidikleri bir lağıma dökelim
Yabancı taşeronlar bir bir gelip giderler
Terörist canilere avukatlık ederler
İnsan hakları diye utanmadan öterler
Böylesi düdükleri, bir mastaya takalım
Bu beyler meydanlarda bir birine çatıyor
Okulu bitirenler bile işsiz yatıyor
Millet iş, aş derdinde, onlar umut satıyor
AB’ye sadıkları, cahil diye bakalım
Mikdat Bal
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Size Güvenim kalmadı!
Kendinizden başka her şey değersiz
Atıp tutarsınız, sizi bilmem mi?
Eşeği bulsanız bile eğersiz
Tutup yutarsınız, sizi bilmem mi?
Hırsıza teslim et derlerki malı
Atasözü değil bu söz hatalı
Parmağını yalar yemezse balı
Satıp batarsınız, sizi bilmem mi?
Yeter artık kesin şu cardı curdu
Dünya birleşse de bölemez yurdu
Koyunun içine köpeği kurdu
Katıp güdersiniz, sizi bilmem mi?
Yalan vaatlerle gelirsiniz siz
Olmayack sözler verirsiniz siz
Dört sene zarfında erirsiniz siz
Bitip gidersiniz, sizi bilmem mi?
Ninniler okuyup uyutursunuz
Seraba baktırıp avutursunuz
Sandıktan çıkınca unutursunuz
Gidip yatarsınız, sizi bilmem mi?
Havanda su dövüp takışırsınız
Yiyecekmiş gibi bakışırsınız
İş yapma yerine çekişirsiniz
Ötüp çatarsınız, sizi bilmem mi?
Unutup seçmenin yüzünü bile
Oyarsınız halkın gözünü bile
Doğru söyleyenin sözünü bile
İtip atarsınız, sizi bilmem mi?
Mikdat Bal
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Sizi bilmem mi?
Kendinizden başka her şey değersiz
Atıp tutarsınız, sizi bilmem mi?
Eşeği bulsanız bile eğersiz
Tutup yutarsınız, sizi bilmem mi?
Hırsıza teslim et derler ki malı
Atasözü değil bu söz hatalı
Parmağını yalar yemezse balı
Satıp batarsınız, sizi bilmem mi?
Yeter artık kesin şu cardı curdu
Dünya birleşse de bölemez yurdu
Koyunun içine köpeği kurdu
Katıp güdersiniz, sizi bilmem mi?
Yalan vaatlerle gelirsiniz siz
Olmayacak sözler verirsiniz siz
Dört sene zarfında erirsiniz siz
Bitip gidersiniz, sizi bilmem mi?
Ninniler okuyup uyutursunuz
Seraba baktırıp avutursunuz
Sandıktan çıkınca unutursunuz
Gidip yatarsınız, sizi bilmem mi?
Havanda su dövüp takışırsınız
Yiyecekmiş gibi bakışırsınız
İş yapma yerine çekişirsiniz
Ötüp çatarsınız, sizi bilmem mi?
Unutup seçmenin yüzünü bile
Oyarsınız halkın gözünü bile
Doğru söyleyenin sözünü bile
İtip atarsınız, sizi bilmem mi?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Sizi çok duyarlı sandıydım lâkin
Sizi çok duyarlı sandıydım lâkin
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Çoğunuz duyarsız, çoğunuz sakin
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Suküt ikrardandır, demiş atalar
Haksızlık anında çıkmaz sedalar
Dilsiz şeytan eder, böyle hatalar
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Bariz bir olayı size duyurdum
Bu gün bana yarın size buyurdum
Yazmasaydım keşke, rahat uyurdum
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Sesini çıkaran beş altı kişi
Erkek sandıklarım hepsi mi dişi?
Şiire, şaire saplayın şişi
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Artık bundan böyle size güvenmem
Çok dostlarım vardır deyip övünmem
Ben de sizin için durup dövünmem
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Bin yediyüz şiir pasif eyledim
Artık bunlar vakıf değil söyledim
Daha da paylaşmam öze meylettim
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Belki çıkabilir kızanlarınız
Başımın tacıdır yazanlarınız
Payın alsın beni üzenleriniz
Kabahat bendeymiş, aşkolsun size!
Mikdat Bal
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Sizin olsun
Ben ihtiyar dünya sabi
Veriyorum sizin olsun
Yer yüzü han, mezar kapı
Giriyorum, sizin olsun
Göz yaşlarım oluk oluk
Bundan gayri Hakka süluk
Nefes nefes, soluk soluk
Eriyorum sizin olsun
Geçici bir ömür sürdüm
Neler çektim neler gördüm
Bekler beni asil yurdum
Varıyorum sizin olsun
Bir adımlık kalan yolum
Biliyorum fani kulum
Her canlının sonu ölüm
Yürüyorum sizin olsun
Mikdat Bal
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Sokak çocuğu
Arayanım soranım yok
Aç gezerim sokaklarda
Bana kafa yoranım yok
Aç gezerim sokaklarda
Babam öldü annem gitti
Beni sokaklara itti
Umutlarım hepten bitti
Aç gezerim sokaklarda
Kir içinde üstü başım
Daha sekiz dokuz yaşım
Ne dost var ne arkadaşım
Aç gezerim sokaklarda
Kaldığım yer derin çukur
Ona bile ettim şükür
Yaşıtlarım kitap okur
Aç gezerim sokaklarda
Ne okşayıp ne severler
Bakkal amcalar döverler
Görenler beni söverler
Aç gezerim sokaklarda
Bazıları piç diyorlar
Her tarafı suç diyorlar
Geleceği hiç diyorlar
Aç gezerim sokaklarda
Polis bana sahip çıkmaz
Nezarete alıp tıkmaz
Hep peşimden koşar bıkmaz
Aç gezerim sokaklarda
Devletimiz el tutsaydı
Bizi topluma katsaydı
Alıp bizi okutsaydı
Aç gezerim sokaklarda
Mikdat Bal
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Sokak Çocuğunun Dramı
Ayağında lastiği yok biçare
Baş ucunda yastığı yok biçare
Bahttan gayrı küstüğü yok biçare
Dolaşıyor sokaklarda, zavallı
Yok oluyor çarklarında güçlüğün
Eziliyor duygusunda hiçliğin
Rekor kırıp zirvesine açlığın
Ulaşıyor sokaklarda, zavallı
Bir kötülük etmemişken birine
Suçu ne ki reva mıdır sürüne
Hastalığın, her çeşit, her türüne
Bulaşıyor sokaklarda, zavallı
Yok mu nerde, yok mu yufka yürekli?
Yufka yufka, sizin sofra börekli
Bir parçacık ekmek için sürekli
Dalaşıyor sokaklarda, zavallı
Ölsün diye kafa bulur haplardan
Yemek yalar çöpe giden kaplardan
Hem cinsiyle bulduğunu çöplerden
Üleşiyor sokaklarda, zavallı
Dışarlarda gezer yazı kışıyla
Bir yılana sarılır göz yaşıyla
En azılı çetelerin başıyla
Buluşuyor sokaklarda, zavallı
Nerde devlet yok mu bir el atacak?
Kurtararak cemiyete katacak
Yoksa bir gün bu sisteme çatacak
Oluşuyor sokaklarda, zavallı
Mikdat Bal
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Sokakta bir insan gördüm
Sokakta bir insan gördüm söylenir
Bazı sözler sayıp sayıp geçiyor
Gocunanlar sözlerinden huylanır
Bu yaptığın ayıp deyip geçiyor
Vatandaşlar çoluk çocuk ihtiyar
Dış görünüş hepsi mutlu bahtiyar
Neden böyle alt üst olmuş bu diyar
Sebebi kim, tayyıp deyip geçiyor
Hertkes bir şey mırıldanır dolaşır
Züğürt ama her tarafa ulaşır
Bilmediği kişilerle dalaşır
Sözde bir şey deyip deyip geçiyor
Hiç bir yerde telefonsuz gezilmez
Herkes deli bunun sırrı çözülmez
Memleketin hali kolay düzelmez
Bunca zaman kayıp deyip geçiyor
Mikdati der yurda fitne salarlar
Bir şey desen hırlayarak dalarlar
Devlet malı deniz derler çalarlar
Gelen geçen yeyip yeyip geçiyor
Mikdat Bal
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Soktular bizi borca
Soktular bizi borca
Bu neye mal olacak?
Gününü kurtar harca
Borç mu iptal olacak?
Karşılıksız şey olmaz
El malından bey olmaz
Boru asla ney olmaz
Sanmam kaval olacak
Herkes fikrini desin
Me'selesi herkesin
Haklıysa Aziz Nesin
Çoğu aptal olacak
Olur mu oldu bitti?
Verdik Kıbrısı gitti
Susmaz şu Yunan iti
Sanmam ki lâl olacak
Kurtulduk mu vermekle?
Avrupa ya girmekle
Alırlar seni,bekle
Ege de hâl olacak! ! !
Kıbrıs bizim canımız
Sızlıyor vicdanımız
Orda aktı kanımız
Ruma mı mal olacak?
Boştur hayal sürmeniz
Şu Kıbrısı vermeniz
Avrupaya girmeniz
Size hayal olacak
Bu iş canımı sıkar
Bu millet bön bön bakar
Ya halkım karşı çıkar
Ya Mikdat BAL olacak
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Solsam ikimize yazık olacak
Gidersem peşimden bakar durursun
Kalsam ikimize yazık olacak
Oturup ağıtlar yakar durursun
Ölsem ikimize yazık olacak
Ne olursun konuş bir kaç kelime
Susma, bu suskunluk bedel ölüme
Hasretí bağlayıp sardın belime
Alsam ikimize yazık olacak
Hadi görün artık olduğun gibi
Yüreğinde beni bulduğun gibi
Acı bir öfkeyle dolduğun gibi
Dolsam ikimize yazık olacak
Sevdamız türküyken nice dillerde
Bu hiddetten solar gonca güllerde
Onlar gibi ben de gurbet ellerde
Solsam ikimize yazık olacak
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Son bulsun! ! (% 100 Şematik)
Haram olsun………...ateş olsun…………….rüşvetle………………aldıkları
Ateş olsun…………..bu milletten…………..hileyle………………..çaldıkları
Rüşvetle,……………hileyle………………..bunlar, çok oldu……...kaldıkları
Aldıkları,……………çaldıkları,…………….kaldıkları…………….son bulsun
Bunlar soyar………...her birini……………..gariban……………….buldukları
Her birini…………...insafsızca……………..sömürüp……………..yoldukları
Gariban……………..sömürüp, …………….şişer, kabarır…………koltukları
Buldukları…………..yoldukları,……………koltukları……..…….son bulsun
En ufak bir………….küçük işten…………...bahşiş, ya……………rüşvet alan
Küçük işten…………isteyene………………demeli………...……..yeter ulan!
Bahşiş ya……………demeli………………..buna, düpedüz………yalan dolan
Rüşvet alan,…………yeter ulan! ...................yalan dolan………….son bulsun
Mikdat der ki……….keneleri………………çatlatsın……………… yedikleri.
Keneleri…………….şişirmiştir…………….bunca kan……………. Içtikleri
Çatlatsın…………….bunca kan……………onları, yeter bu……….şiştikleri
Yedikleri,…………...içtikleri,……………...şiştikleri………………son bulsun
Mikdat Bal
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Son gelişmeler hakkında
Ne gönül kaldı ne hatır
Kimi eşek kimi katır
Baştan sona satır satır
Biri sendin biri bendim
Ne olur etmen eylemen
Öyle kaba söz söylemen
Bu muhabbeti şeylemen
Öyle değil mi efendim
Kime sorarasan haklıdır
Taş atmaya meraklıdır
Yazılanlar hep saklıdır
Ha sen yendin ha ben yendim
Şiir değil hiciv doldu
Yumurtalar civ civ oldu
Aktif şiir pasiv oldu
Buna çok üzüldüm kendim
Biri yazar biri kızar
Biri kazar ona mezar
Biri çizer biri bozar
Takip etmekten tükendim
Siteye yazılmış ağıt
Bulamamış başka kağıt
Buna derler vur kır dağıt
Bak ben bile ilgilendim
Yazılanlar ortadadır
Hata her yerde hatadır
Fuzuli bir şamatadır
Ben bu kavgadan iğrendim
Biraz saygı biraz da af
İnsandır bu atar bir laf
Hemen yakılmasın etraf
Babamdan böyle öğrendim
Mikdat Bal
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Son kalan nedir
Dün geceden kalma hala şaşkınsın
Dostluk tamam ama bu ilan nedir?
Ne bu halin bana ne çok düşkünsün
Şaka maka derken bu pilan nedir?
Bu şahıs ne deli ne de kaçıktır
Ama gönlüm her gönüle açıktır
Saçlarım ak beti benzim uçuktur
Sevgi, saygı söyle aslolan nedir?
Sevgi başka mevkı başka dünyada
Yaşıyoruz böyle tatlı hülyada
Dün gece mi gördün beni rüyada
Bütün bunlar gerçek ya yalan nedir?
Mikdat der ki dünya küçük dar değil
Beni yakan ateş değil nâr değil
Ömür bitti zarar ile kâr değil
Bu dünyadan bize son kalan nedir
Mikdat Bal
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Son Makam!
Ömür takviminden her gün bir yaprak
Bir
__biri
_______Ardınca, Bir’dir son makam!
Naciz tenlerimiz maddesi toprak
Bir
__biri
_______Ardınca, yer’dir son makam!
Amiral, general, kral da olsa
Övmek, sevip saymak moral da olsa
Yaşarken bu hitap kural da olsa
Bir
__biri
_______Ardınca, er’dir son makam!
Dünya bir metadır: süstür, ziynettir
Vade dolduğunda can emanettir
Son makam ya nârdır, ya da cennettir
Bir
__biri
_______Ardınca, sır’dır son makam!
Hiç kimsenin hakkı kimseye kalmaz
Asla zerre kadar haksızlık olmaz
Merhamet etmeyen merhamet bulmaz
Bir
__biri
_______Ardınca nâr’dır son makam
Korku yoktur doğru yoldan gidene
Hakkı savunana Hakkı güdene
Tehlil, tahmit, tesbih, tekbir edene
Bir
__biri
_______Ardınca nur’dur son makam
Mikdat Bal
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Son nefesim olsan sorarım seni
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/84/www_antoloji_com_409784_47.MP3'>
Bir tanem kıymetlim birick yarim
Her zaman her yerde ararım seni
Sensin son hedefim sensin diyarim
Son nefesim olsan sorarım seni
Yüreğim dağladım sineme vurup
Baktığım her gülde cehreni görüp
Hep seni düşündüm hayaller kurup
Tatlı bir rüyaya yorarım seni
Her gülü sen diye koklar severim
Seni görmeyince dizim döverim
Sadakat ehlidir diye överim
Gönlüme taht diye kurarım seni
Mikdatî der bitmez bu aşk duygusu
Olmasın içinde vuslat kaygısı
Sevenin sevene çoktur saygısı
Sevgiyle şefkatle sararım seni
Mikdat Bal
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Son nefeste anasıya
Kafesinden uçan bülbül
Gül dalına konasıya
Kor köz oldu,serildi kül
Çöl yolunda yanasıya
Soldu betim soldu şeklim
Sevgin etti büklüm büklüm
Yedi kıta yedi iklim
Kutuplarda donasıya
Çöllerde gül deriyorum
Dertetten derde giriyorum
Düşündükce, eriyorum
Kalbim acır kanasıya
Yare gider uzun yollar
Keder refik hüzün sollar
Dönmen artık bütün kullar
Beni mecnun sanasıya
Mikdatî’yim Rabbim Kerim
Civarında olsun yerim
Başka demem yârim derim
Son nefeste anasıya
Mikdat Bal
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Son SEÇİMLER!
Halka tepeden bakan siyaset iflas etmiş
Yıkıldıkça yıkılmış, suç milletin dediler!
Çatı ucubesiyle bir aday ihdas etmiş
Döküldükçe dökülmüş, suç milletin dediler!
Halka rağmen göz dağı vermişler paşalarla
Gezi, tutmadı hemen yeni kargaşalarla
Her yolu denemişler paralel maşalarla
Sıkıldıkça sıkılmış, suç milletin dediler!
Yanlış bilgi vermişti onlara ulakları
Tıpış, tıpış söylerken göstermez sulakları
Seçmenler tarafından kaç kere kulakları
Büküldükçe bükülmüş, suç milletin dediler!
Aynı kanaldan imiş siyasi söylemleri
Enlem Pensilvanya’ydı İsrail boylamları
Fiyaskoyla son bulmuş her çeşit eylemleri
Çakıldıkça çakılmış, suç milletin dediler!
Na mağlup pehlivanı yine yenemediler
Sandıkta eridiler halka inemediler
Milletin anladığı dili denemediler
Yok oldukça yok olmuş, suç milletin dediler!
Der Mikdati bu millet bilir gerçek, yalanı
Suçlamışlar filanı, sözde büyük talanı
Bakmış bunların hiç yok ne proje, planı
Söküldükçe sökülmüş, suç milletin dediler!
Mikdat Bal
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Son verip gurbete
Son verip gurbete vatanım sana
Varasım geliyor varamıyorum!
Sende ölmek bile minnet bu cana
Veresim geliyor veremiyorum
Silinmiş orada ayak izlerim
Eller bayram eder ağlar gözlerim
Anayı babayı candan özlerim
Göresim geliyor göremiyorum
Zaman ocağıma dikti inciri
Sineme saplandı hasret hançeri
Ah şu zalim gurbet vurdu zinciri
Kırasım geliyor kıramıyorum
Her gece dalarım malihülyaya
Öyle bir özlem var sığmaz dünyaya
Gurbet kâbusünü tatlı rüyaya
Yorasım geliyor yoramıyorum
Şimdi bayram eder bizim oralar
Ayrılık figanı kalbi paralar
Yanıyor, kanıyor derin yaralar
Sarasım geliyor saramıyorum
Mikdat Bal
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Sonra işte böyle kalmaz hayrımız
Birlik beraberlik dersi verdiniz!
Bölünmek şerlerin şerridir hocam
Birliği bahane, Türk’ü yerdiniz
Buna gaflet demek, yeridir hocam
Allame kesildin değilken imam
Bir anne babadan halk olduk, tamam
Neden etmiyorsun Ayete devam
Hakkı gizleyenler geridir hocam
Üstünlük taslamak şeytanın işi
Zaten bunu bilir, inanmış kişi
Nasıl ki bir elde parmağın beşi
Tek yumruk olması seridir hocam!
Bizi yönetemez bizden gayrımız
Sonra işte böyle kalmaz hayrımız
Yetmiş iki millet yoktur ayrımız
Herkes bu milletin eridir hocam
Milli her terime, öcü dediniz
Ben Türk’üm diyene Türkçü dediniz
Vatanı sevene, ırkçı dediniz
Ülkücüler bundan beridir hocam!
BAL der atalarım şehit gittiler
“Hubbul vatan minel iman” dediler
Şimdiki hocalar, bak ne ettiler
Çok yanlış, çok galat veridir hocam
Mikdat Bal
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Sonra pişman olursun!
Gönül,vicdan,sağduyu imanlı da çok olur
Dış görünüşe kanma, sonra pişman olursun!
Bu hasletlerin çoğu imansızda yok olur
Herkesi kafir sanma, sonra pişman olursun!
Hak, hukuku tanımaz hakikatleri görmez
Cana mala namusa bir zerre değer vermez
Saçmalar da bir türlü asıl konuya girmez
Boş laflara inanma, sonra pişman olursun!
Cahile ve ahmağa olma yakın uzak dur!
Onlar ile yol alma iyi bakın, uzak dur!
Kime iyilik etsen ondan sakın uzak dur!
Cahilden dostluk onma, sonra pişman olursun!
Tahkik et her haberi sakın, yanılmayasın
Faka basıp yalancı diye sanılmayasın
Dillere destan olup öyle anılmayasın
Her duyduğunu anma, sonra pişman olursun!
“Bal tutan parmağını yalarmış” sözü batıl.
Minare kılıfıdır, gel bu sözüme katıl!
Çalanın çıkar bir gün burnundan fiti, fitil
Harama parmak banma, sonra pişman olursun!
Der Mikdadi kuşkular sarmasın her yanını
Elinden geleni yap değerlendir anını
Nasip denen bir şey var üzme tatlı canını!
Kaçan fırsata yanma, sonra pişman olursun!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Sonum olur!
Seni benden başkası tanımıyor bilmiyor
Gönlümün sultanısın anarsam sonum olur!
Bu ne çekilmez bir dert, aşka düşen gülmüyor
Bu derdi çeke çeke yanarsam sonum olur!
Ödüm koptu kopacak, esrarıyla özümün
Düşürecekler diye maskesini yüzümün
İfşa edemem gülüm esiriyim sözümün
Bir şey olmaz diyerek sınarsam sonum olur!
Bu sevda acı, tatlı yaşanır bıkılmıyor
Her şeye katlanılır, bu hasret çekilmiyor
Öyle bir ikilem ki altından çıkılmıyor
Gönlümü deşme yârim kanarsam sonum olur!
Kapıldım gözlerine vuruldum hilâl kaşa
Düz yolda gidiyordum birden sardım yokuşa
Yaşadık mevsimleri geldik dayandık kışa
Güzden sonra bahar var sanırsam sonum olur!
Mikdat Bal
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Sonunda anladım
Dostlarım siz beni, şair sanmayın
Ben şairim dersem, hiç inanmayın
Bir çoğu saçmadır, sakın kanmayın
Düzerek yazarım, yazdıklarımı
Her yazımın vardır, birçok noksanı
Başımın belası, yöre aksanı
Hoşuma gitmiyor, yüzde doksanı
Çizerek yazarım,yazdıklarımı
Sonunda anladım,cahildim meğer
İlkokuldan sonra, okusam eger
O zaman yazımda olurdu değer
Sezerek yazarım yazdıklarımı
İlkokuldan sonra okul görmedim
Babam göndermedi, bende girmedim
Bu yalan dünyada sefa sürmedim
Bezerek yazarım yazdıklarımı
Okuyanlar anlar, söyleyen duyar
Bu yazdıklarımda, var mı bir ayar?
Dolaştım dünyayı, ben diyar diyar
Gezerek yazarım yazdıklarımı
Bilmediğim şeye, kafamı yordum
Biraz yarım bilgi, biraz da kurdum
Kimine taş atım, kimine vurdum
Üzerek yazarım yazdıklarımı
Mikdat der dünyada, kalmaz giderim
Kimsede olmasın, benim kederim
Artık bundan böyle, dikkat ederim
Süzerek yazarım, yazdıklarımı
Mikdat Bal
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Sorasanız ismini
Sorasanız ismini
Öküzoğlu öküzdür
Havalara bakıyor
Sülalesi camızdır
Henüz alışkın değil
Gıdıklayan mahmuzdur
Kuyusu yok bu çukur
Dünya ona dümdüzdür
Dağıtıyor mazotu
Sudan daha ucuzdur
Aman suyu anmayın
Gözü döner, kuduzdur
İnadından vazgeçmez
Keçiden de uyuzdur
Kasaba ruhsat gerek
Kesilecek domuzdur
Nerde bunun kellesi
Gördüğümüz omuzdur
Kesimi serbest olmuş
Tek noksanı boynuzdur
Bıcak kirletilmesin
Onun hakkı topuzdur
Ampul ışıtır sanma
Şimdi daha gündüzdür
Hırsızlarımız garttır
Gençlik yalan rumuzdur
Boyandı iki yüzlü
Gören sanır otuzdur
Kanı emer bu kene
Yokladığı nabızdır
Hortumladıklarını
Yedi içti, kabızdır
Hem suçlu hem de güçlü
Bu hırsız ne yavuzdur
Hoca dalkavuk ise
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Sahtekar da yağızdır
Gerçek hoca sanmayın
Ne imam ne vaizdir
Herkes çok iyi tanır
Kiralanmış ağızdır!
Mikdat Bal
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Sordular bana
Sordular bana neden hasreti yazıyorsun
Hem bizi hem kendini, ağlatıp üzüyorsun
Bırak gel Avrupayı, ne diye kızıyorsun
Kızarım çünkü bu dert, çekilir sızı değil
Zulüm eden müslüman bir gavur kızı değil!
Ayaktan bağlanmışız, kök saldık sökülmüyor
Bir haneydik beş olduk, bırakıp çıkılmıyor
Budur bizi bağlayan, bu hasret çekilmiyor
Süreklidir bu hasret, arada bazı değil
Dört mevsim gelmeliydim, baharı yazı değil
Memleketi terkettik geldik Avrupalara
O zamanlar fakirdik, boğulduk paralara
Bir öküz almak için, gelmiştik buralara
Öküzler çoktan hazır, inekler razı değil
Mikdat’ın yazdıkları, sıradan yazı değil
Mikdat Bal
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Sordular: “Dün akşam kimi haşladın”?
<object width='425' height='350'><param name='movie'
value='http://www.youtube.com/v/znDN-jhrEGw'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed
src='http://www.youtube.com/v/znDN-jhrEGw' type='application/x-shockwave-flash'
wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object>
Sordular: “Dün akşam kimi haşladın”?
O kendini tanır rengini bilir
Şimdi de o yazar, fena taşladın
Cesaret edemez dengini bilir
Bir kelime dedi bin hece yazdım
İsmini vermedim bilmece yazdım
Bir tane gündüzden, bir gece yazdım
Bu gün ses edemez, dünkünü bilir
Bana bir hakaret sezdiğim zaman
Böylesi hakkında yazdığım zaman
Önümde durulmaz kızdığım zaman
Dumanı görünce yangını bilir
Nefesi kesilir uzun koşamaz
Sürünür yerlerde bentten taşamaz
Ne kadar övünse beni aşamaz
Yükseğini bilir engini bilir
Zaten boş konuşur bildiği ne ki
Polemiği boldur, yağcının teki
Bir savaş açarsa, cevabım peki
Kavgasını bilir cengini bilir
Karşıma çıkarsa elimden kaçmaz
Yolarım kanadın bir daha uçmaz
Menfaatı yoksa ağzını açmaz
Fakiri tanımaz zengini bilir
Mikdat Bal
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Sordum neden gitmedin arkadaşım sandığa
Sordum neden gitmedin arkadaşım sandığa
Dedi ki onlar için adım atmaya değmez
Karışmış hıyar soğan mantığa bak mantığa
Hepsi aynı kafadan parti tutmaya değmez!
Şöyle uzaktan baktım, kim el ele veriyor
Gördüm ki kimi meler, kimi durmuş ürüyor
Baktım ki tıpış, tıpış emir almış yürüyor
Çobansız koyunları artık gütmeye değmez
Ezeli hasım iken yan yana dolaşılmaz
Nefret için bu kadar zillete alışılmaz
Davayı unutarak hedefe ulaşılmaz
Hele böyle ucuza asla satmaya değmez
Taban ne derse desin birleşmişler tavanda
Çene çalıp durmuşlar su dövmüşler havanda
Farksızdır birbirinden bahçeli bahçıvan da
Bilinen numarayla zoka yutmaya değmez
Baktılar ki rakibin gücü kahirdir kahir
Peşinen kaybetmeyi hesapladılar zahir
Entrikada bu beyler birbirinden de mahir
Uçması kesin iken çatı çatmaya değmez
Mide bulanır mide bunların terkibine
Sonuç belli, her biri çalışmış rakibine
Neden katkı vereyim kopuklar ekibine
Battı balık yan gider daha batmaya değmez
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Sorma, Gurbeti bana
Sorma kardeş sorma, gurbeti bana
Yaşadım yıllarca, ben yana yana
Şu kadarı var ki, diyeyim sana
Bir hicran ki sorma, ağlatma beni
Burası garip yer, kokmuyor gülü
Kuşları acaip, kaçmaz bülbülü
Ormanları suni, ağaçlar ölü
Bir mekan ki sorma, ağlatma beni
Yaylalar aklıma vurduğu zaman
Biri bana sizden, sorduğu zaman
Neredeyse kalbim, durduğu zaman
Bir figan ki sorma, ağlatma beni
Gece soluk olur, ayı yıldızı
Her şeyi acıdır, her şeyi sızı
Uçsuz bucaksızdır, büyük denizi
Bir umman ki sorma, ağlatma beni
Sanayi bölgesi, etrafı pisler,
Havayı kirletir, her yeri isler
Trafiği aksatır, zehirli sisler
Bir duman ki sorma, ağlatma beni
Çiçekten bal alan, arı yok burda
Yerleşip kalanın, kârı yok burda
Neslimiz yozlaştı arı yok burda
Bir zaman ki sorma, ağlatma beni
Mikdat der ağlarım, çıkmadan sesim
Bunların malında yoktur hevesim
Tekedip burayı, size gelesim
Bir güman ki sorma, ağlatma beni
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Sorun
Çeken bilir,çekmeyenler ne anlar
Zehir olur gurbette geçmez anlar
Memleketi her lahzada ananlar
İşte bunlar bilir onlardan sorun
Bir boğaz uğruna terkettik köyü
Bize haram oldu havası, suyu
Hasret bize, hasret eder uykuyu
Ah dostlarım, bana onlardan sorun
Doğan büyür, ölen ölür haber yok
Göçen göçer kalan kalır haber yok
Arazini alan alır haber yok
Mali hülya, işte en büyük sorun
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sosyal Devlet rüya imiş
Uyurgezer rüya gördü
Çıktı yol üstünde durdu
Tamah etti hayal kurdu
Sosyal Devlet rüya imiş
Mazotçu’da kuyu dipsiz
Meydan doldu ipli ipsiz
Ulusalcı tip’li tipsiz
Sosyal Devlet rüya imiş
İşte size bir kaç balon
Ne mazotu yokki kalon
Yeni sahne yeni salon
Sosyal Devlet rüya imiş
Millet artık karar verdi
Seçim değil geçim derdi
Tefrikayı yere serdi
Sosyal Devlet rüya imiş
Rüya biter başlar kâbus
Ne bakandır ne de mebus
Sökmez daha okus bokus
Sosyal Devlet rüya imiş
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Sosyal duyarsızlık ÖĞÜT
Milyonluk metropolde, yapayalnız yaşıyor!
Buna bir neden bulup bir yanıt vermek gerek!
Ölü mü diri midir? , insanlığa şaşıyor!
Derdiyle hemhal olup kol-kanat germek gerek!
Kıvranır hasta, hasta tek başına odada
Sanırsın ki yaşıyor kimsesiz bir adada
Günümüzde bencillik, bireysellik, modada!
Aldırmazlığı salıp bu hali yermek gerek!
Teknolojik gelişim kalplere virüs salmış
İnsanlar ruhsuzlaşmış kendi zevkine dalmış
Akıllı telefonlar çoğunu esir almış!
Kullanmasını bilip durumu görmek gerek!
Yetsin bu taş kalplilik merhametli olalım
Sokak çocuklarını korumaya alalım!
Onları kazanmanın yollarını bulalım!
Muhabbet ile dolup gönlüne girmek gerek!
Hiçbir şey bilmiyoruz kafadan atmayalım!
Suçlu gözüyle bakıp rencide etmeyelim!
Genelleme yaparak su-izan gütmeyelim
Ayrık otunu yolup, gülleri dermek gerek!
Der Mikdadi insanlar ne fırsatlar kaçırır
Cömert olan yoksulu yedirir ve içirir
Konuşmak iş halletmez harekete geçirir
Derde devayı alıp yaraya sürmek gerek!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Soysuz katiller
<embed src=http://www.youtube.com/v/pf94YcnuJq8&rel=1'
type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425'
height='353'></embed></object>'>
Terör estirerek mübarek günde
Saldırıp durdular, soysuz katiller
İnsaf yok, vicdan yok, iman da din de
Öldürüp durdular, soysuz katiller
Yoksa gönüllerde islam güneşi
Kırdırır eloğlu kardeş kardeşi
Nice yuvalara sönmez ateşi
Doldurup durdular soysuz katiller
Bilmez mi soysuzlar Türk’ün gücünü
Kükrer Alim Allah alır öcünü
Analar ağlıyor her an saçını
Yoldurup durdular soysuz katiller
Yakındır bunların gelir zevali
Bıktı Türk milleti bıktı ehali
Bir vehim uğruna nice hilâli
Soldurup durdular soysuz katiller
Bunlar kimin piçi kimin danası
Kim bunun babası kimdir anası
Kürt sorunu derler nedir manası
Bildirip durdular soysuz katiller
Kimin bu memleket kimin bu bölge?
Hayali senaryo, hayali ülke
Bu nasıl bir mantık bu nasıl ilke?
Böldürüp durdular soysuz katiller
Sanki fitne için yaratılmışlar
Her türlü silahla donatılmışlar
Elin borusunu bu satılmışlar
Çaldırıp durdular soysuz katiller
Der Mikdatî bunlar rezil kepaze
İçim kan ağlıyor yaralar taze
Her gün şehit verdik her gün cenaze
Kıldırıp durdular soysuz katiller
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Sömürü!
Hayat bir mücadele düşen kalkar yerinden
Ayakları tutmayan asasına dayanır!
İnsanların işleri farklıdır birbirnden
Sonradan görmüşler de kasasına dayanır!
Ayaklarına bakar niyeti devirmeye
Başlar suyu samanın altından gevermeye
Mutlaka kılıf bulur işini çevirmeye
İstismarcılar halkın tasasına dayanır!
Ne mantık kalmış şimdi ne kimsede başaret
Şefaate kalmıştır hem dünya hem ahiret
Adamın adamını bulmak da bir maharet
Rüşvete alışanlar masasına dayanır!
Bir işin düştüğünde çok işi var bunun der
Bu gün bu iş çıkışmaz yarın yine dönün der
“Öyle şey olur mu hiç” dersen sana kanun der
Zalimde bahane çok yasasına dayanır!
Mikdadi yine yazdın hiç var mıydı gereği
Hizmet aşkıyla çarpar nicesinin yüreği
Vatan sevgisi ile kurulmuş zembereği
Vicdan da insanlığın esasına dayanır!
Ozan Mikdadi
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Söyle ne oldu bize
Bir zamanlar incindim
Heyecan sevincindim
Kırdın beni incindim
Söyle ne oldu bize
Tatlı sözü seçerdin
Acı sözden geçerdin
Sen bu sırra geç erdin
Söyle ne oldu bize
Ya soğuk buz, ya karsın
Ya kızgın köz, yakarsın
Ya nârsın, ya yanarsın
Söyle ne oldu bize
Yüreğimde acısın
Düşlerimin gücüsün
Bizleri kim acısın
Söyle ne oldu bize
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Söyle neyin nesisin
Nasıl bir çiçeksinki miski amber kokarsın
Ne hayatıma girip, ne aklımdan çıkarsın
Ateşten gömlek misin, neden beni yakarsın
Söyle neyin nesisin, bileyim yakma güzel
Kalbime güzelliğin aşkı girdikten beri
Aklım çıktı ben sana gönül verdikden beri
Gülmeye hasret kaldım, seni gördükten beri
Söyle neyin nesisin, güleyim bakma güzel
Seni sevdikten sonra ateş olsan yakmazsın
Ben sana hayran iken neden bana bakmazsın?
Şakıyan bülbül gibi gülistandan çıkmazsın
Söyle neyin nesisin,geleyim çıkma güzel
Umarım insaf edip beni güldüreceksin
Bu nazınla gönlüme ateş dolduracaksın
Böyle devam edersen, bir gün öldüreceksin
Söyle neyin nesisin, öleyim yıkma güzel
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Söyledik Şahin Yılmaz'ın 'Sürünüyoruz' şiirine nazire
Söyledik söyledik duyan olmadı
Yorulduk, pes ettik sürünüyoruz
Doğruyu gösterdik uyan olmadı
Kırıldık, pes ettik sürünüyoruz
Balık baştan kokar, başımız da yok!
Bu hâl canlar yakar, eşimizde yok!
Buna yaşlar akar, yaşımız da yok
Darıldık, pes ettik, sürünüyoruz
Hainler kol gezer her yanımızda
Sorgulanır oldu imanımızda
Terörist gözüyle, vatanımızda
Görüldük, pes ettik, sürünüyoruz
Hesap soran yoktur çalanlarından
Usandık, el aman, yalanlarından
Kamusal dediler, alanlarından
Sürüldük pes ettik, sürünüyoruz
Batı kültürünü kaparcasına
Her güzel hasletten koparcasına
Elin gavuruna taparcasına
Vurulduk, pes ettik, sürünüyoruz
Bizleri muhattap alanlar da yok
Bu işten rahatsız olanlar da yok
Yalan bitti acil pilanlar da yok
Durulduk, pes ettik sürünüyoruz
Mikdat der şaşırmam artık olana
İnsanlık kaybolmuş, helal bulana
Boğulmaktan evlâ dedik yılana
Sarıldık, pes ettik, sürünüyoruz
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Söyleme sevmiyorsan, sevdiğini sanayım
Selam, sevgi, saygıyla,
Sana soru sorayım
Seversen sevdim söyle,
Sevmezsen savrulayım
Senin sevdiklerini
Sevdiğince severim
Seversen söyle sana,
Seni sevip sıvarım
Sunduklarım senindir
sana sebil saray’ım
Söyle senin sırrını
Söylemezsen sorayım
Sonra seni sargıyla,
Sargılayıp,sarayım
Sayamam sana sözler
Sayarsam sinem sızlar
Seni sersemleştirdi
sevgine saygısızlar
Sana saldıranları
Söylersen, susturayım
Saldıranları söyle
sözümle saldırayım
Sevmeyeler sevmesin,
Sana sevgi sunayım
Söyleme sevmiyorsan,
Sevdiğini sanayım
Söyleme sırrımızı,
Sevdiğini sansınlar
Sayende,sayılayım,
Soytarı sanmasınlar
Sülalen,silahlahlara
Sakın sarılmasınlar
Sahteden sevgimizin
Sırrını sezmesinler
Sılılsıklam severim
Suyumu süzmesinler
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Söz bulamadım
Aşkın deryasını boyladım geçtim
Şaşırdım yönümü iz bulamadım
Sevdamın uğruna yelkeni açtım
Yelkenler yırtıldı piz bulamadım
Uzun bir yoldayım umut peşinde
Bir yandan hayalde sevda düşünde
Önümde dalgalar yolun başında
Denizlerde bile düz bulamadım
Rüzgara kapıldım yön belli değil
Başımı döndürür ön belli değil
Sonsuz deryadayım son belli değil
Hedef çok uzakta tez bulamadım
İçimde his der ki doğru yoldasın
Yelkenleri güçlü küçük saldasın
Karadaki bilmez sen ne haldesin
Göz yaşımdan acı tuz bulamadım
Mikdati der yordu beni bu sefer
Mutlaka sonunda olacak zafer
Kelleyi koltuğa aldı bu nefer
Bundan daha gerçek söz bulamadım
Mikdat Bal
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Söz gümüşse suküt altındır! ! !
Söz gümüşse suküt altın denilir
Bu tabirle bir çok nane yenilir
Manasını anlamayan yanılır
Haksızlığa susan şeytandır şeytan...
Dilimizi dilim dilim eyleyip
Kelimeyi başka çeşit söyleyip
Her susuşu bir fazilet anlayıp
Haksızlığa susan şeytandır şeytan
Susmak altın büyüklerin yanında
Gerçeklerin diz çökülür önünde
Ancak şu ki bir haksızlık anında
Susanların tümü şeytandır şeytan
Mikdat Bal der artık yeter sustuğun
Susmandandır bu hallere düştüğün
Haksızları men etmeyip,küstüğün
Bu ancak en zayif imandır iman.....
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Sözlüğe böyle yazın
Yazı kışı yok onun zamansız açan güle,
Kafesi gönül iken şakıyan bir bülbüle
Ufak bir esintide uçup savrulan küle
işte aşk, sevda derler, sözlüğe böyle yazın
Başka anlamı varmı bu cilvenin bu nazın
Narin çiçeği gibi her güne yeni başlar
Nazı cilvesi çoktur, iki başlar bir boşlar
Ağlayanı hoş eder gözünden akan yaşlar
Aşk derler, sevda derler, sözlüğe böyle yazın
Başka anlamı varmı bu cilvenin bu nazın
Eremediklerine erip de ulaşmaya
Göremediklerini görüp de buluşmaya
Giremediklerine girip de dolaşmaya
Arzu eden aşıktır, sözlüğe böyle yazın
Başka anlamı varmı bu cilvenin bu nazın
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Sözüm meclisten dışarı..
Meclisin önüne kapağı atıp
Orada fuzuli duran beyler var
Gelenin gidenin yoluna yatıp
Her makama rahat varan beyler var
Kimdir bu belli mi orda işi ne
Ulaşır herkesin kartı fişine
Yolu bilmeyeni takıp peşine
Neden geldin diye soran beyler var
Müşkülünüz varsa hallederiz der
Cüzi bir meblağda mallederiz der
İşaret ederiz el ederiz der
Her şeye kafayı yoran beyler var
Gizli evraklara bile bakarlar
Bir fular bir de kart alıp takarlar
Her yere rahatça girip çıkarlar
Arada bir köprü kuran beyler var
İşi çoktan bitmiş emekli olmuş
Bir kaç dostu var ya, rantını bulmuş
Bahçede geleni gideni yolmuş
Her gün milyonları kıran beyler var
Sözde rehber imiş, ya eski vekil
Kimse demez ona buradan çekil
Rüşvetle savaşmak olmaz bu şekil
Bunları her dakka gören beyler var
İşte fesat böyle karıştırılır
İhalede rüşvet yarıştırılır
Umarım bu konu araştırılır
Bana böyle haber veren beyler var
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/58/www_antoloji_com_556958_3.MP3'>
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Sözüm tutuşur
Mangala dönüşen yanık gönlüme
Külüne üf derse közüm tutuşur
Kaderin yazgısı değdi alnıma
Dönüp bir of derse yüzüm tutuşur
Olmalı güzelin cilvesi nazı
Gönlüme getirsin baharı yazı
Daha ileriye giderek bazı
Sevgime laf derse sözüm tutuşur
Sevğiyi anlayıp takdir bilmeli
Gerkirse bunun için ölmeli
Sırıtmak yerine biraz gülmeli
Kalkıp da saf derse özüm tutuşur
Mikdatî der buyum sever mi bilmem
Olmadığım zaman över mi bilmem
Beni bahçesinden kovar mı bilmem
Mekanın raf derse gözüm tutuşur
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Stres'in sebepleri
Okadar bozuldu bakış açımız
Görüyoruz ama, yeterli değil
Buna kafa yoran yüzde kaçımız
Yoruyoruz ama yeterli değil
Ölüm var Azrail kırar dalını
O zaman neylersin dünya malını
Komşuyu görünce onun halini
Soruyoruz ama yeterli değil
Son verip zaafa, esaretlere
Ara verip işe ticaretlere
Dostlara sohbete, ziyaretlere
Variyoruz ama, yeterli değil
Yaptık mı nefisle cihatımızı
Dünya için bozduk rahatımızı
Her şeyden önemli sıhhatimizi
Koruyoruz ama yeterli değil
Birini sevmişsek, sevgiyi ilam
Küçük bir tebessüm, tatlı bir kelam
Sokaklara çıkıp dostlara selam
Veriyoruz ama yeterli değil
Çoğaltıp yayarak merhabaları
Hasta yatanları, gurabaları
Memlekette olan akrabaları
Arıyoruz ama yeterli değil
BAL der komşu razı değilse bizden
Dağılır cemiyet, sade bu yüzden
Atalarımızın gitiği izden
Yürüyoruz ama yeterli değil
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Suçsuz özür dilemek özümüze ters düşer
Yahu benim adıma soysuzlar mı söz almış
Böyle haddi aşmalar nerede görülmüştür?
Vay utanmaz kargalar bu dünya kime kalmış!
Tarihi sorgulamak sizden mi sorulmuştur?
Akıldan özürlüler öğretim üyeleri
Zandan başka değildir ilim sermayeleri
Anlayamadım gitti ne imiş gayeleri
Alenen Türk milleti dahilden vurulmuştur!
Suçsuz özür dilemek özümüze ters düşer
Eceli gelen itler cami önünde işer
Çamura saplananlar kendini dibe eşer
Bu fesat yuvaları beyhude yorulmuştur
Karara bağlamadan tarihte olanları
Kabul mü ediyorlar o büyük yalanları?
Millet yek vucüt oldu tanıdı planları
Yıkıcı, kışkırtıcı bir hücre kurulmuştur!
Devletin siyaseti değişmez, zırlasınlar!
Bir kaç kemik uğruna ileri fırlasınlar
Bizde demokrasi var hududu zorlasınlar!
Kim ciddiye alır ki sadece ürülmüştür!
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Su-i zan etmeden
Yıprandığı gibi ütülemeden
Kaldırıma konan çul etme beni
Su-i zan etmeden, kötülemeden
Kendini boş sanan zül etme beni
Selleri andırır akışın senin
Deliye döndürür yakışın senin
Ateşi söndürür bakışın senin
Nâr büseli canan, kül etme beni
Ateşle mi dolu içi gözlerin
Avucumda cemre oldu közlerin
Yakar yüreğimi acı sözlerin
Kavrulup da yanan, çöl etme beni
Açtım ellerimi, güllerim beyaz
Boşamı gidecek ettiğim niyaz?
Herkese hava hoş bana mı ayaz?
Zemheride donan göl etme beni
Meydan senin diye hep azıp tozup
İçimde zincirli şeytanı çözüp
Onunla bir olup kafamı bozup
Fırtınalar sunan yel etme beni
Der Mikdatî! , Benim dünyamı yıkma
Susuyorum diye karşıma çıkma
Bana hasret olup canımı yakma
Yalnız seni anan kul etme beni
Mikdat Bal
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Sui zan eyleme çesmim akmasin
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/08/www_antoloji_com_402908_476.MP3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......
Sui zan eyleme çesmim akmasin
Firatin Diclenin indigi gibi
Geriye kurumus çöl birakmasin
Keremin Asliya yandigi gibi
Sultanim da sensin ecem de sensin
Günesim de sensin gecem de sensin
Siirimde sensin hecemde sensin
Mecnunun leylayi andigi gibi
Bu hasret yoruyor yikiyor beni
Atesin çekiyor yakiyor beni
Pervane içine sokuyor beni
Dervislerin semah döndügü gibi
Mikdatî der iste böyle dönerim
Eger kavusmazsak ona yanarim
Leblerinden yudum yudum kanarim
Topraklarin suya kandigi gibi
Mikdat Bal
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Sultan Murat Yaylası
Mazisinden ders alan atiden umutludur
Dilden dile söylenen nice güzel anı var
Sultan murat yaylası şereflidir, kutludur
Her karış toprağında şehitlerin kanı var
Taşına toprağına mikyas olamaz karat
Burada şehit yatar bir subay yetmiş erat
Bin altı yüz otuz beş yılında sultan murat
Şeref verdiği yerdir bir de böyle şanı var
Daha nice şehitler barındırır bağrında
Cihat etmiş can vermiş din ve vatan uğrunda
Haşir olur her şehit kan akarken böğründe
Allah’a takdim olan ne mübarek canı var
Şehitler yad edilir her sene belli bir gün
Onlara minnettarız namütenahi her gün
Şurada metfun eşhas yiğitleridir şarkın
‘Şehitler tepesi’dir, bir de böyle ünü var
Şenlenmiş Sultan Murat hal olmuş sorunları
Umulur daha güzel olacak yarınları
Unutmaz, unutturmaz onları torunları
Rahmetle yad ediyor, her yıl anma günü var
Rabbimiz razı olsun subayından erinden
Her biri vatan için vazgeçmişti ser’inden
Ziyaret ediliyor dünyanın her yerinden
Tarih sayfalarında bir de adı sanı var
Ulema-i amilin Trabzon’a ışık saçmış
Paçan, Of’ta Yende’de kur’an kursları açmış
Halkımız kana, kana aynı membadan içmiş
O alimler anılır hem velayet yönü var
Hasan efendi Ofta, İlyas efendi Yende
Osman efendi Paçan anılmalı bu günde
Mehmet hoca’nın kabri keşfedildi şu anda
Sultan muratta yatar bu dağlarda dünü var
Dördüncü Sultan Murat su içmiş meyve yemiş
Burada bulunanlar ondan dua istemiş
‘Yazınız yaz kışınız kış gibi olsun’ demiş
Çünkü yaz kurak olur kışın da çok don’u var
Umarım ayrılmayız gittikleri izlerden
Yüce Rabbim korusun bizleri kem gözlerden
Der Mikdatï fatiha bekleniyor bizlerden
Bir de Çaykara’mızın şairi ozanı var.
Mikdat Bal
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Suretler insan
Suretler insan
Suretler insan gibi gönüllerde canavar
Bir çoğunun aklında tilkiler dolaşıyor
Evladını boğacak kadar nice ana var
Mazlumların feryadı semaya ulaşıyor
Merhametin zerresi mikroskopla aranır
Teleskopla uzayın her tarafı taranır
İnsanlar çıkar için birbirine yaranır
Menfaat son bulunca çare yok dalaşıyor!
Sevgi merhamet gitmiş hayvanidir duygular
Hep hasletler felç olmuş hicret etmiş saygılar
Gününü yaşayan genç taşımıyor kaygılar
Gerçeklerin dışında bir dünya oluşuyor!
Sanal dünyada yaşar virüsler sürü, sürü
İnternet sayesinde davet ettik her türü
Bozmaya uğraşırlar inanç ile kültürü
Şeytanın avane’si yıkmaya çalışıyor!
Hak demiş hukuk demiş travestiler diremiş
Eskiden yokmuş sanki yeni, yeni üremiş
Köy kadar küçük yerde feministler türemiş
Her pisliği ne yazık medyadan alışıyor!
‘El alem ne der’ dini revaçtadır bu ara
Korktukları çevredir, tapındıkları para
Böyle bön, bön bakarsak iyileşmez bu yara!
Virüslerin her türü insana bulaşıyor!
Yirmi birinci asır çok tehlikeli dönge
Sahte alimler çıkmış bozulmuş düzen, denge
Mezhebi tekfir edip tutuşturuyor çenge
Verdiği her fetvası din ile çelişiyor!
Böylece insanlığın ayağın kaydırıyor
Ne elle ne de sözle onları caydırıyor!
Müslüman’ın malını ganimet saydırıyor!
Deccalın öncüleri dünyayı bölüşüyor!
Der Mikdati terk ettik her şeyi, terk olunduk
Kur'andan yüz çevirdik rezil olduk gülündük
Yalanlara inanma gafletinde bulunduk
Cehalet hat safhada günbegün gelişiyor!
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Susturma yüreğimin sesini
Matemdeyim üzüp beni ağlatma
Gel, susturma yüreğimin sesini
Yolver gidem durup beni eğletme
Sal, susturma yüreğimin sesini
Bir sancı var şu göğsümün solunda
Talihim yok, kara yazı alında
Bırak gidem sende kendi yolunda
Kal, susturma yüreğimin sesini
Ah ayrılık zehir katar aşlara
Yüreğimi kırıp boğdun yaşlara
Alda gidem gerisini taşlara
Çal, susturma yüreğimin sesini
Kalbim kırık ne ederim pareyi
Belki zaman,unutturur yareyi
Koyver gidem, ya derdime çareyi
Bul, susturma yüreğimin sesini
Ya sen de gel, ya da bırak gideyim
Barışalım ya burada biteyim
Ya sal gidem, artık sensiz nideyim
Bil, susturma yüreğimin sesini
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Süleyman Baştürk (Akrostiş)
Saygıdeğer bir dost, zati muhterem
Üstün vasıfları çoktur Baştürk’ün
Leylâsı, mecnunu Aslı ve Kerem
Ezeli sevdası çoktur Baştürk’ün
Yazdı mı yamandır ayak diretmez
Mazluma taş atıp gözün kör etmez
Asla sorulmadan fikir yürütmez
Nasıhati boldur, çoktur Baştürk’ün
Bursadan seslenir gür çıkar sesi
Almanyaya kadar gider nefesi
Şarkısı yok ama, hoştur güftesi
Türküsü, manisi çoktur Baştürk’ün
Üzmez asla üzmez hiç bir dostunu
Rehber bir insandır yoktur üstünü
Kardeşilik yolunda serdi postunu
...Mikdatî’yle derdi yoktur Baştürk’ün
Mikdat Bal
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Süleyman Baştürkle ilk MSN görüşmemiz
Dünyanın bir uçundan, selam aldım bu gece
Selama selamımı, sevgi katarak verdim
Tanışmak ne güzel şey, bu duygular pek yüce
Bu ülvi duyguları, canda tadarak verdim
Hoş sohbetler eyledik açtı halini bana
Ta Bursadan uzattı, nazik elini bana
Sevgi saygı muhabbet sundu gülünü bana
Dostuma bir demet gül, elde tutarak verdim
Daha yaşamamıştım böyle bir durgunluğu
Bayram çok meşgul etmiş, atmadan kırgınlığı
Uyumak üzereydim, hissetim yorgunluğu
Üstümden yorgunluğu, hepten atarak verdim
Konuşup yazışacak, muhterem bir dost buldum
İçimde hüzün vardı, neşe sevinçle doldum
Nasılsın sorusuna, o kadar memnun oldum
Cevabı mutlulukla, şükür ederek verdim
Mikdat Bal
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Sünepe
Beyni var da kullanmıyor
Kütük kalmış dallanmıyor
Tayfun esse sallanmıyor
Miskin, miskin yatar ancak
Hep köpürür lama gibi
Dinlenmesi puma gibi
Sırtında bir kama gibi
Keskin, keskin batar ancak
Şartlar beni güder diyor
Bunu bana eder diyor
Talih diyor kader diyor
Küskün, küskün çatar ancak
Olmadı bir baltaya sap
Bilmez kitap, bilmez hesap
Hitap yap, yap acı bir hap
Teskin, teskin yutar ancak
Bal der devrilesi boyu
Değişmedi gitti huyu
Olmayınca süte suyu
Suskun,suskun katar ancak
Mikdat Bal
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Sünneti İnkar
Sünneti İnkar
Gayrimüslimde sünnet aranmaz aranamaz
Sünnetsiz bir Müslüman henüz duyulmamıştır
Peygambere uymayan Allah’a yaranamaz
Sünneti inkar eden mümin sayılmamıştır
Sünneti terk başkadır, inkarı kafirliktir
Görülmeyen şeytana dünyada sefirliktir
O makam fazla gelir gönüllü neferliktir
Müslüman’ım dese de dine uyulmamıştır
Her şeye karşı çıkıp yalın kalem geziyor
İlmi yok irfanı yok kalkıp fetva yazıyor
Mealcilik yaparak doğru yolu bozuyor
Başka bir şeyin böyle içi oyulmamıştır
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Süper star olur bir “intelektüel”
Süper star olur bir “intelektüel”
Tarihe yalanı kattığı zaman
Hiper star olur bir “homoseksüel”
Başka bir homo’ya çattığı zaman
Kirli çamaşırlar, sergileniyor
Anane töreler yargılanıyor
Kıskançlık çok ayıp sorgulanıyor
İnsanlar kendini sattığı zaman
İp piçin elinde sen ne dersen de
Vaz geçmez ahlaksız ceza versen de
Sabretsen de aynı vah edersen de
Bir yuh dersin tepen attığı zaman
Ayaklar iki de değildir beşer
O onun bu bunun kuyusun eşer
İnsanlık bu rezil duruma düşer
İslamın güneşi battığı zaman
Mikdat Bal
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Sürekli kandırdılar
Sürekli kandırdılar, bir daha gelecekler
Bu sefer aç gözünü, yargın yanlış olmasın
Yine kandıracaklar arkandan gülecekler
Öğren işin özünü, korkun yanlış olmasın
Bilesin kaucuktur ayklarında ki nal
Çuvalla gelecekler, ne tahmindir ne de fal
Onları hoş karşıla, getirdiklerini al
Buruşturma yüzünü, görgün yanlış olmasın
Nice zorluklar çektim çok ağladım sızladım
Acep nerde idiniz, yolunuzu gözledim?
Aradan beş yıl geçti hep bu günü özledim
Bilip söyle sözünü, sorgun yanlış olmasın
Doğal gazdan bahseder sen yakamazken tandır
Vatandaş meydan senin, beklediğin bu andır
Kandırdıkları gibi sende onları kandır
İyi oyna kozunu, yergin yanlış olmasın
Bu gün güç onlardayken meydan senin olacak
Uyanırsan zalimler iyi bir ders alacak
Sandığa gömeceksin, sinen şifa bulacak
Temiz sakla bezini, sargın yanlış olmasın
Mikdatî temkinli ol, seni olmaz dinleyen
Bir anda unutuyor gece gündüz inleyen
Bırak da uyusunlar yoktur seni anlayan
Düşün de yaz yazını, vurgun yanlış olmasın
Mikdat Bal
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Sürüden ayrılan koyun
Sürüden ayrılan koyun
Ya dönüp tekrar birleşti
Ya da düşmüş yüzükoyun
O artık kurt'a bir leşti
Mikdat Bal
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Süslenip taranma
Süslenip taranma ellere karşı
Bana dön güzelim bayramım olsun
Çıkalım seninle gezelim arşı
Seninle bir güzel seyranım olsun
Bana lazım değil, taranmış saçın
Ne güllerden demet, ne altın tacın
Seni hissederim, acımdır acın
Sadece yüreğin hayranım olsun
Bu aşkı yüzüme çarpma güzelim
Kimseye gözünü kırpma güzelim
Lime lime edip serpme güzelim
Bırak biraz daha devranım olsum
Maden ki bilirsin sana vurgunum
Bana böyle bakıp sanma durgunum
Aklımdan çıkmazsın hayli yorgunum
Lalezar yüreğin kervanım olsun
Mikdat Bal
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Sütçü imam
„Fransız memleketinde peçe ile gezilmez“
Demişti ermeniler, bunlar neden yazılmaz
Sarkıntılık etmişler hamamdan çıkanlara
Dünyasını yıkmışlar dehşetle bakanlara
Kahvede olan Türkler dışarı fırlamıştı
Çakmakçı Sait hemen kükreyip parlamıştı
Der: “Gâvur oğulları! Dokunmayın onlara
Onu hemen vurarak buladılar kanlara
Sütcü imam koşarak silahını almıştır
Şarjörünü boşaltmış bir ermeni ölmüştür
Kahraman Maraş olmuş sayesinde yöresi
Size şimdi sorarım, acep bura neresi?
Sütcü imam kalksaydı bizi tanır mı idi?
Yoksa bizi işgalci, düşman sanır mı idi?
Ne ile uğraşırız vatan elden çıkıyor
Eşkıya dağa çıkmış herkes bön bön bakıyor
Mikdat Bal
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Sütü Bozuk
Kahve sütü bozuksa
Hatırı kısa olur
Niyet eğer kazıksa
İçene tasa olur
Zehir olur kupası
Kandırmaksa çabası
Tehlikedir abası
Altında asa olur
Budur genelde olan
Kırar elini alan
Dil döker yalan dolan
Keteni hasa olur
Her şeyi şov içindir
Gülüşü tav içindir
İkramı av içindir
Kandırmak yasa olur
Gönlünü hoş tutarken
İndirimli satarken
Sana kahve katarken
Aklında kasa olur
Dikkat eyle her söze
Bak mimiğe bak göze
Kanarsan güler yüze
Akibet posa olur
Mikdat Bal
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Şahin Yılmaz dostuma selam ile
Dostlarım içinde bir dostum vardır
Üstün zekasıyla deliyim diyor
Şefkati engince bir kafadardır
Üslübün en tatlı diliyim diyor
Nefsine hukmedip yöneldi Hakka
Elinden şer çıkmaz, dilinden şaka
Ne derse hikmeti vardır mutlaka
Dostlarım içinde ölüyüm diyor
Erenler katında olsa yeridir
Lâyıktır methime, gerçek eridir
İnci desem o onlardan iridir
Şiirden sorulsa, doluyum diyor
Allah dostlarını sever, yâd eder
Hakiki murşidi över şâd eder
İslâm düşmanını döver mat eder
Necip bir milletin koluyum diyor
Yanlış bir şey görse, hemen düzeltir
Islah ettiği şey daha güzeldir
Latifesi varsa dosta özeldir
Müzeyyen sözlerin balıyım diyor
Allah’ın bir fani kuluyum diyor
Zaten bu imanla doluyum diyor
Mikdat Bal
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Şahin Yılmaz'la MSN Görüşmemiz
<image src='http://hp.msn.com/global/c/lg/msft94.gif'width='326' height='100'>
Neler dedi Şahin Yılmaz, dün akşam
Dedi bana Türkiye de zor yaşam
Hiç kimseye artık demem, bey paşam
Bezdik artık olan olsun üzülmem
Bana Hırsız, demesinler, bu yeter
Tarihimi yermesinler bu yeter
Emeğimi yemesinler, bu yeter!
Sözcükleri ulan olsun, üzülmmem!
Sordum nasıl şu anda ki iktidar
Dedi çok işi var ama vakti dar
Yalanla idare eder, yok didar
Doğru olsun falan olsun, üzülmem
Konuşunca asla kanım kaynamaz
Umarım ki gururumla oynamaz
Riya için her köşede bir namaz
Abdestsiz de kılan olsun üzülmmem
Fukarayı koyun gibi yüzmesin
Bir ayak üstünde yalan dizmesin
Bana dokunsun da halkı ezmesin
İsterse de yılan olsun üzülmem
Mikdat der ki bunlar halkı bağırtır
Duymazlar ki kulakları sağırdır
Biliyoruz yükümüz çok ağırdır
Sardık, ateş kolan olsun üzülmem
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_rast01.
wma>
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Şair Abdullah Hacımüftüoğlu'na ithaf
Bir dostum yaylayı mekan eyledi
Uzaktan seslenip gel dedi bana
Yolunu gözlerim buyur söyledi
Evim sana açık bil dedi bana
Bir cennet bahçesi güzel bir yerde
Sular şarıl şarıl deva her derde
Bulutlar serince güneşe perde
Cennetten esiyor yel dedi bana
Kucaklayıp benim halimi sordu
Çok misafirperver karşımda durdu
Bizi görür görmez sofrayı kurdu
Al sana hakiki bal dedi bana
Bir alan gösterdi hepsi onundu
Bana her çiçekten demetler sundu
Benim topladığım çoğu yosundu
Yalnız çiçekleri al dedi bana
Sevinçten yaşardı benim gözlerim
Onu güldürürdü her an sözlerim
Dedi bundan böyle seni özlerim
Ne olursun gitme kal dedi bana
Yeşil çayırlarda otlar inekler
Bir daldan bir dala atlar sinekler
Nesli kesilmiştir atlar binekler
Burada vesait bol dedi bana
Hem babamın dostu Abdullah adı
Şekerde bulunmaz dilinin tadı
Onu sevip saydı Ozan Mikdati
Seccademi serdi kıl dedi bana
Mikdat Bal
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Şair adayına öğüt!
Uzun değil kısa yaz!
Veciz olsun, öz olsun!
Dert, gam, keder, tasa yaz
Hece olsun, düz olsun!
Dik tutarsan kalemi
Yaralama alemi!
İster bunun elemi
Hafif olsun, az olsun!
Tatlı dil ile ünle
Yanlış kanıyı önle
Nasihatini dinle
İster acı söz olsun!
Bazı şeyleri görme!
Hemen ipleri germe!
Anında cevap verme,
Elinde bir koz olsun!
Baltayı vurma taşa
Belayı sarma başa
Olma kimseye maşa
Cemre olsun, köz olsun!
Haklı olsun vuruşun!
Seni bağlar görüşün!
Her hâlde ki duruşun
Asaletli poz olsun!
Mikdadi atma takla,
Haklanacağı hakla!
Aman sırrını sakla!
Hasımlar uyuz olsun!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Şair bir dostuma nasıhat
Sakın bakma tepeden
Bir gün usta olursun
Düşersin mertebeden
Bir gün usta olursun
Kendini küçük görme
Sırrını ele verme
Sakın zor işe girme
Bir gün usta olursun
Kendin ol kendini yaz
Az olsun fendini yaz
Aşmadan bendini yaz
Bir gün usta olursun
Desinler için yazma
Övdüklerinde azma
Yerdiklerinde kızma
Bir gün usta olursun
Şairde altıncı his
Ne gece tanır ne sis
Bir laf söyler ki nefis
Bir gün usta olursun
Teşvik etmek ne hoştur
Yağcılık yapmak boştur
Her an iyiye koştur
Bir gün usta olursun
Şairin çift dünyası
Gerçek, bir de hülyası
İlham olur rüyası
Bir gün usta olursun
Hülyaları cicidir
Gerçekleri acıdır
Rüyası habercidir
Bir gün usta olursun
Gurbetten selam size
Yazın hoş kelam bize
Sevgiler cümlenize
Bir gün usta olursun
Mikdat Bal
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Şair böyle olmalı
Hitap eyle herkese
Şair böyle olmalı
Tercüman ol her sese
Şair böyle olmalı
Açık ol her yoruma
Kızma hiç bir duruma
Bu tavsiye zor ama
Şair böyle olmalı
Belli etme kız, ah et
Neşe göster mizah et
Sözcükleri izah et
Şair böyle olmalı
Az yaz, öz yaz, cüz olsun
Ama tatlı söz olsun
Ölmez ömrü,yüz olsun
Şair böyle olmalı
Mikdat Bal
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Şair de şiir yazandır
İsminizin başına şair yazarak, şair olduğunuzu mu iddia edeceksiniz?
Oysa şiir yazmakla şair olunmuyor.
Şair olabilmeniz için şairlik mazbatanız gerek. Aksi halde kendinizi şair olarak
ismlendiremezsiniz diye, bana yazan birine cevap olarak yazılmıştır.
Orda burda şiir yazan
Hiciv eden kafa bozan
Hapse de uğrarsa bazan
İşte böylesi ozandır
Şair de şiir yazandır
Şairler iki kısımdır
Önemli olan isimdir
Ne düşmandır ne hasımdır
Biri amatör yazandır
Diğeri meşhur ozandır
Ne profesyoneller gördüm
Bunlar şair mi diyordum
Sonra şu karara vardım
Yüzde doksan borazandır
Şair de iyi yazandır
Kimini medya şişirmiş
Kimini gözden düşürmüş
Kimi hecede şaşırmış
Çoğunluğu kalpazandır
Şair de doğru yazandır
Ben bir amatör şairim
Hiç kimseye yok kahırım
Çoğundan kat kat mahirim
Mikdat şair hem ozandır
İnkar etmek sui-zandır
Mikdat Bal
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Şair ilhamını dile getirir İ.Çoşar'ın 'Şair dediğin bir garip aşık' şiirine ithafen
Şiir yazan şair, her yazan değil
Dili de mahirse bir ozan değil
Şair ciddi olur borazan değil
Ona buna çatan borudur boru
Şair ilhamını dile getirir
Sevgiyi aşılar kini bitirir
Gönülde bülbülü güle yetirir
Bülbülsüz gül dalı kurudur kuru
Kendisi yanar da ışıklar saçar
Ruhu engin olur kalbini açar
Kulları üzmekten azami kaçar
Şair çağlayanı durudur duru
Sözleri hikmetli nüktesi yaman
Kulaklara küpe olur her zaman
Sevgiyi yaymakta fahri elaman
Sevgi güneşinin nurudur nuru
İtilir kakılır her sefer gibi
Mızrap kılıç sazı bir miğfer gibi
Kellesi koltukta bir nefer gibi
Zalimlerle cihat zorudur zoru
Korkmaz zalimlerden zulme kaçsa da
Tenezzüle kaçmaz,bir muhtaçsa da
Onun gözleri tok karnı açsa da
Bu dünya malının körüdür körü
MikdatÎ’yim budur şairin aslı
Ne Mecnun ne Leyla, ne Kerem Aslı
Zaten böyleleri kaldı mı nesli
Arıyorum bu bir sorudur soru
Mikdat Bal
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Şair olursun
Ne yaza yaza
Ne boza boza
Ne kıza kıza
Şair olursun!
Ne taş atmakla
Ne kandırmakla
Ne dil yutmakla
Şair olursun!
Ne öve öve
Ne söve söve
Ne seve seve
Şair olursun!
Her seferinde
Yerli yerinde
Gönün birinde
Şair olursun!
Mikdat doğru der
Kızma birader
Bilirsen değer
Şair olursun!
Mikdat Bal
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Şairim der zavallı
Şair diye ortalıkta dolaşır
Aşar gider şairim der zavallı
Çukur herif her pisliğe bulaşır
Yaşar gider, şairim der zavallı
Sağ gösterir solu vurur gözüne
Saldırarak insanların özüne
Hakareti katar her bir sözüne
Coşar gider şairim der zavallı
Medeniyim der de fular bağlamaz
Her gittiği yerde uyum sağlamaz
Kovulursa ona kimse ağlamaz
Şaşar gider, şairim der zavallı
Açıktan açığa isme saldırır
Kıyafete, boya cisme saldırır
Tanımadan bakar resme saldırır
Koşar gider şairim der zavallı
Kart horozdur ötüşünde düzen yok
Sanır kendi benden iyi yazan yok
Yanlışlarda ondan fazla yüzen yok
Şişer gider, şairim der zavallı
Mikdatî der özü sözü bir olmaz
İçi pislik belki yüzü kir olmaz
Toplasan da bunun yüz’ü bir olmaz
Taşar gider şairim der zavallı
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şairin ham maddesi
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/42/www_antoloji_com_264942_11.MP3'>

Sevgi, aşk, hürmet, saygı,
Üzüntü, keder, kaygı,
İlham, sezgi, his, duygu
Şairin ham maddesi, şiir de ifadesi
Yaprak, çiçek, böcek, kuş,
Hayal, gerçek, rüya, düş,
Hem ağlayış, hem gülüş
Şairin ham maddesi, şiir de ifadesi
Zerre, küre, kuru, yaş,
Hayat, gurbet, iş ve aş,
Can, canan, dost, arkadaş
Şairin ham maddesi, şiir de ifadesi
Ülfet, rahmet, vicdan, din,
Haset, gıpta, nefret, kin,
Melek, şeytan, insan, cin
Şairin ham maddesi, şiir de ifadesi
Eğlence, neşe, sefa,
Sıkıntı, güçlük, cefa,
Dostluk, dürüstlük, vefa
Şairin ham maddesi, şiir de ifadesi
Mikdat der kalem, lisan
Sen bu işi kolay san
Tabiat, çevre, insan
Şairin ham maddesi, şiir de ifadesi
Mikdat Bal
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Şair'in ilhamı -- Dursun Elmas'ın (Neyleyim) şiirine nazire
Şair ilhamını, herşeyden alır
Dikeninde değil, gülünde değil
Okuyan dinleyen hayrete kalır
Sır sözünde saklı, dilinde değil
İlhamdır şaire, sözü yazdıran
İlhamdır ruhunu, arşa gezdiren
İlhamdır hikmetle, dili çözdüren
Kaleminde değil, elinde değil
Duyanlar mest olur yüreği sızlar
Sözlerine eşlik edince sazlar
Gönlünden fışkırır, manalı sözler
Mızrabında değil, telinde değil
Mikdat der şairi, bir sevgi sarar
Kendi aleminde, bir dünya kurar
Ağaça yazarsa, hikmeti arar
Gövdesinde değil, dalında değil
Mikdat Bal
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Şairler Şematik { http://www.turksiiri.org/ }
{ http://www.turksiiri.org/ }
Şairler Şematik
Busite de..............çok şair var…….bay bayan………Bir de Betül
Çok şair var….....ama Betül……...bilene……………sözü ödül
Bay bayan………bilene…………..saygı,bir de son….hazan fergül)
Bir de Betül….....sözü ödül……….hazan (fergül) ……neler var
Ara sıra………....yazı yazar……….bir dostum……..Dursun Elmas
Yazı yazar………düşünerek………bir deli…………Şahin Yılmaz
Bir dostum….......bir deli………….bir de şaire…….Zeynep Sönmez
Dursun Elmas......Şahin Yılmaz…..Zeynep sönmez….neler var
Köylü Ozan……Selçuk Bekar……Ali Cam………Ali Duymaz
Selçuk Bekar……mistik yazar……ve şair…………Gürsoy Solmaz
Ali Cam…………ve şair……….Fikret Oğuztürk….onsuz olmaz
Ali Duymaz…….Gürsoy Solmaz….onsuz olmaz…..neler var
Herkese…………merhaba……….diyor Bafradan…..Oktay Zerrin
Merhaba………...diyor İlhami…..Arslantaş ………..Sözü derin
Diyor Bafradan….selamlar………siz de bir ………..selam verin
Oktay Zerrin…….sözü derin……..selam verin……..neler var
Fedai Koç………öğüt verir………bunları…………Var mı alan
Öğüt verir………her gün yazar…..duymadım……...demez yalan
Bunları…………duymadım……yazmaz,böyle şey…..dostu olan
Varmı alan……..demez yalan……dostu olan………..neler var!
İsmet Bora……..bir tugaya………bedeldir…………Binatlıdır
Bir tugaya……...bedel olan………cesurdur…………inatlıdır
Bedeldir………..cesurdur………çünkü,manen çok…sıhhatlıdır
Binatlıdır……….inatlıdır…………sıhhatlıdır……….neler var
Ali Uygun……..Nesrin Göçmen…..dostlarım………Esat Anık
Nesrin Göçmen..Salih Erdem
……..yazıyor…………bağrı yanık
Dostlarım………yazıyor…………buna, site de……..Herkes tanık
Esat Anık………bağrı yanık………herkes tanık…….neler var
Nerede
……….Halil Hasoğlu……….yazmıyor……..bu günlerde
Halil Hasoğlu……sazını……………çalar mı………düğünlerde
yazmıyor …….çalar mı…………..yoksa, gözü mü…..var ünlerde
Bu günlerde…….düğünlerde ………var ünlerde………..neler var
Cemile………..Düzgün hemşirem…..kızar mı…………bacım desem
Düzgün Hemşirem…fındığı…………gönderse………...alıp yesem
kızar mı………..gönderse…………bende, yedikten…...sonra gitsem
Bacım desem…..alıp yesem………….sonra gitsem……neler var
Dostum dedim……inanmadı…………şu ozan………..Şerafettin
İnanmadı…………ben afettim……….beni de………..siz affedin
Şu ozan…………beni de………...bilsin,dostlukta……sık saf edin
Şerafettin………siz affedin…….sık saf edin……..….neler var
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Hüseyin………….Ünsal da yazar…….hoş der de……yoktur duyan
Ünsal da yazar……boş derse …………o zaman………çoktur uyan
Hoş der de……….kimine…………….doğru, kimine….boş bir beyan
Yoktur duyan…….çoktur uyan……….boş bir beyan…..neler var
Sabiha Rana……..dersin ki………….melekler………öpsün seni
Dersin ki…………melekler öpsün….ummazken…….biz büsseni
Melekler…………ummazken………öper,unutma……sen hisseni
Öpsün seni………bir büsseni………sen hisseni………neler var
İhsan TURHAN….Faruk Tengüz…..Erkan Kan……..Ahmed Hani
Faruk Tengüz………Erhan Kartal……ve Timur………İlikan'ı
Erkan Kan…………ve Timur……….gençtir, severler…..bu cihani
Ahmet Hani……….İliikan'ı…………bu cihani………..neler var
Hakan İlhan………Kurtbala bu……..Türkçesi……….çok güçlüdür
Kurtbala bu……….yazdıkları……….duygulu………..ve içlidir
Türkçesi………….duygulu…………lakin hep yalın….kılıçlıdır
Çok güçlüdür…….ve içlidir………..kılıçlıdır…………neler var
Sevim, Ahmet……Aslanalp'lar………ve şair…………Gürsoy Solmaz
Aslanalp'lar………Erhan, Hakan……Kartallar………..Ergün Sevmez
ve şair…………….Kartallar………..daha çok var ki…..Saysam olmaz
Gürsoy Solmaz….Ergün Sevmez…..saysam olmaz……neler var
Nevzat ERKOL……Mahmut Göksu……şairdir……….Tamer Duran
Mahmut Göksu…….bir şairdir…………öyledir………..kaan bayram
Şairdir……………….öyledir………..dostlar,yazıyor…....Altay Çapan
Tamer Duran
……….kaan bayram…….Altay Çapan……neler var
Yavuz/gibi…………..biri var ki……..olmazsa…………..olmaz bence
biri var ki……………ismi Selvin……daha var………….nice ince
Olamazsa……………daha var……ben de yazarım
…….gündüz gece
Olmaz bence………..nice ince………gündüz gece……...neler var
Yasemini……………unutmadım……Sevilay…………..Sergül Vural
Unutmadım…………yazamadım……manidir…………..bir çok kural
Sevilay……………..manidir……….hece, ya kısa………bir soyad al
Sergül Vural………..bir çok kural…..bir soyad al……….neler var
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Şairler!
Ş-airlere benden bir, şiir istemişlerdi
A-nlat şu şairleri, mikdat bey demişlerdi
İ-stediler ve lakin, tema vermemişlerdi
R-azı oldum yazmaya dilerim hayır olur
N-e yazdığını bilen, kişiler şair olur
A-cemi şairler var, kimi de mahir olur
S-aygındır mahir olan,yoksa vesair olur
I-şık saçan şairler, inci,cevahir olur
L-ütf-u İlahidendir, sözleri tahir olur
O-nların yazdıkları, batın ve zahir olur
L-âkin bazıları var, her şeyi kahır olur
M-anada yüzenler de, bir nevi sahir olur
A-nlamayanlar çıkar, dağlarda bahir olur
L-affını bilmeyenler, ancak seğair olur
I-rmağı tanımayan, düştüğü nehir olur
?
Kimi küçük işlerde, kimi kebair olur
A-limin her yazdığı, güzele dair olur
Ç-eşitler miktarınca, çeşitli şair olur
Ç-oğu Allah’tan korkmaz, sunduğu zehir olur
E-debsizin cezası, sonraya tehir olur
Ş-ehirde yetişenler, bildiği şehir olur
İ-nsan sevdiği yâre, verdiği mehir olur
T-arzı yumuşak olan, sözü panzehir olur
Ş-ayet böyle olursa, her sözü hayır olur
A-şik, yalan söyler mi? cevabım hayır olur
İ-nsan aşık olmasın, yanması cayır olur
R-uhu yeşilden yana, dağları seyir olur
V-arınca menziline, konağı bayır olur
A-şk ateşinde yanan, sönmesi ağır olur
R-ahat duyulan söze, kulağı sağır olur
Mikdat Bal
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Şairlerde tevazü işlerin en başıdır
Şairlerde tevazü işlerin en başıdır
Ölmeden önce ölmek salihlerin işidir
İyilerle dolaşan övülesi kişidir
Oyun ve eğlenceye meyletmeyin olmaz mı?
“Ya Hak söyle ya da sus” budur Hakkın rızası
Ömrümüz tek vakittir kabil değil kazası
Bu dünya ahiretin değil midir? mezrası
Dünyamıza bu kadar veyletmeyin olmaz mı?
Kollar sıvalı ise indirilsin yenimiz
Nefisler şımarmasın pusudadır kinimiz
Yazılacak neler var “nasıhattir” dinimiz
Bizleri bundan yoksun eyletmeyin olmaz mı?
İnsanı cahil koymak en büyük ihanettir
Vatana ve millete dolaylı hiyanettir
İlmi ketmetmek suçtur büyük bir cinayettir
Bilgi varsa paylaşın eğletmeyin olmaz mı?
Aynı hızla giderek yokuşlardan düzlerden
Takip edip ecdadı gittikleri izlerden
İmtina etmek gerek kinayeli sözlerden
Cahilleri kışkırtıp söyletmeyin olmaz mı?
Mikdat Bal
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Şairlerin âlâsı
Şairlerin âlâsı başlarken sözün bilir
Gerçek şair dehası zahiri özü bilir
Şiir onun sahası heceyi düzü bilir
Ustasının elinde kelime lime lime
Hep iyi niyetlidir kimseyi kötü sanmaz
Şair hassastır lakin duyduğu şeye kanmaz
Okur kendi öğrenir sahtekara inanmaz
Araştırır gerçeği önem verir ilime
Selam söyler yürekten selamı geri döner
İçi sevgiyle dolu gözleri yanar söner
Dostluk sürekli olur budur en güzel hüner
Dost için kırıcı söz der ki almam dilime
Der Mikdati katiyen söze destursuz dalmaz
Herkesi sever ama zevzeklerden haz almaz
Hep iyiden yanadır onda heves azalmaz
Saygı, sevgisi sonsuz hem bilgin hem alime
Mikdat Bal
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Şairlerin Hasbıhali işte böyle olur
Şairlerin Hasbıhali işte böyle olur
Ahlak kalmadı ahlak gönüller katılaşmış
Hiç yoktan Âdemoğlu, birbirine dalıyor!
Sabır yok anlayış yok günbegün kötüleşmiş
Gık dersen belâdasın başın derde kalıyor………Mikdadî
Dünya herkese yeter kanaat olsa şayet
Herkes rızkıyla gelir der bize bir çok ayet
Nefsani tatmin için bu ne şevk bu ne gayret
Beşer kendini billah boşuna parçalıyor................Osman Şahin
Bir yanda özentili entel-dantel takımı
Bir yanda bilmem neyin sanatının akımı
Bunlar neyin mahsulü, bunlar nere dökümü
Evsedi kılıklılar halka korku salıyor………… Tahir Bulut
Sakın unutmayasın geçmişini dününü,
Öyle bir şaşarsın ki bulamazsın yönünü,
Gösterir o emin ol bir gün sana gününü
Aynada aksin sana uyanmanı diliyor…… Nilay Pehlevan Taş
Küpeliler muasır yobaz olmuş feslimiz
Eloğluna özendik unutuldu aslımız
Kimse umursamaz ki ne olacak neslimiz
Alt tabakadan olan sefineyi deliyor………Mikdadî
Koparsan yaprak gibi ağacının dalından
Ayrılman mukadderdir hak hakikat yolundan
Bize bizden fayda var kimse tutmaz kolundan
Su uyur o uyumaz, hem sana diş biliyor..............Osman Şahin
Hiç kimse akıl etmez nedendir bunca savaş
Ortadoğu'da petrol bitiyor yavaş, yavaş
Etimizi doğrayıp lavaş yaptılar lavaş
Batının aklı şimdi bizim bor'a geliyor... Tahir Bulut
Adını İslam koyup İslam ile çelişip
Kin, nefret öfke ile virüs gibi gelişip
Emperyalist güçlerin hesabına çalışıp
Robot ruhlu caniler öldürüyor ölüyor………Mikdadî
Sistemleri kuranlar kuralı da koyarlar
Güce tapan gafiller tıpış, tıpış de uyarlar
Düşünemez olurlar, bizleri mi duyarlar
Hangi pisliği görse alıcısı oluyor……….. Nilay Pehlevan Taş
Çölde lodos misali esiyor,savuruyor
Attığını hedefin tam kalbinden vuruyor
Yazdığı her bir dörtlük gayet güzel duruyor
Bak bu Nilay kızımız ne durup bocalıyor……..Tahir Bulut
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Hasılı tek derdimiz cehalettir cehalet
Ayağa kalk genç adam önce bu işi hal et
İlk ayete kulak ver oku bil bul ithal et
Biraz da acele et yoksa vaktin doluyor.......Osman Şahin
Düşünerek incele Osmanlı’nın dününü
Ey gencim boşluktasın oku öğren dinini
Zaafını bilenler kullanıyor kinini
Sen ölüp öldürürken patronların gülüyor………Mikdadî
Bana ne’cilik olmuş herkesin tek yorumu
Cevaplamadı yalnız bu halin şu sorumu:
Bu yüzden memleketin karışıktır durumu
Gözü yaşlı analar saçlarını yoluyor……. Nilay Pehlevan Taş
Dinden koparılınca sağlam halatlarımız
Elimizde yetişmiş kendi cellatlarımız
Ölen de öldüren de bizim evlatlarımız
Bir hiç uğruna Ya Rab ne çiçekler soluyor………Mikdadî
Büyük cihat olmazsa nefis çok çeşit olur
Halep’te El-kaide Koban'da Işid olur
Bomba yüklü bir manyak, bazen de taşıt olur..
Hangi papazdan bunun fetvasını alıyor? .....Osman Şahin
Papaza gerek yoktur din simsarları varken
Onlara uyan olur kafalar böyle darken
Mezhepçilik, hamaset her tarafı sararken
Sözde alim kodoşlar dinimizi suluyor………Mikdadî
İşte bu bir ders olsun, hem sana hem de bana
Ne zaman ki insanlık döner gerçek Kur’ana
Yoksa boşa ararız iç huzuru yana, yana
Zamane Lavrens’leri, şu sinemi diliyor......... Osman Şahin
Der Mikdadî çok hoştu yaptığımız hasbıhâl
Uyanmamız lazımdır devam etmesin bu hâl
Üstesinden kalkarız paniğe yoktur mahal
Şanlı tarihimizi bilen bizden yılıyor………Mikdadî
Mikdadî, Osman Şahin, Tahir Bulut ve Nilay Pehlevan Taşñ
Mikdat Bal
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Şairlerin sahipleri nerede?
Bu gün bir şey farkettim, ey şairler ozanlar
Bu güzel sitemize, şiir yorum yazanlar
Birbirini hicvedip, birbirine kızanlar
Yazanın emeğine, klavye ye tuşa yazık
Şairler şiir yazar, yine şairler okur
Nihayet farketmişim, gene Rabbime şükür
Yazan gönülden yazsın, kaynasın fokur fokur
Listeleyen şairdir, giriş çıkışa yazık
Üye sayısından az, okuyucu oluyor
Onlar da birbirine, yanlız mesaj yolluyor
Yüz şiir listelenir, “Tık” sıfırda kalıyor
Yazık bunca emeğe, ağaran başa yazık
Bir çok guruplar kurduk, birbirini överiz
Rumuzlarla gizlenip, icabında söveriz
Kimine hucüm eder, kimini de severiz
Menfaat için olan, sahte alkışa yazık
Mikdat der şairlerin sahipleri nerede?
Bize dönüp “bakan” yok, senede bir kerre de
Nerede basın yayın, nerededir TRT
Havanda su döveriz, doluya boşa yazık
Mikdat Bal
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Şairliğin muvakkat mı?
Sorulmadan atılırsın
Şair misin, avukat mı?
Her konuya katılırsın
Şair misin, avukat mı?
Şairliğin muvakkat mı?
Yalın kılıç geziyorsun
Şurda burda yazıyorsun
Taşıyorsun, azıyorsun
Şair misin, avukat mı?
Şairliğin muvakkat mı?
Savunduğun güçsüz müdür?
Suçlu mudur suçsuz mudur?
Özgürlüğün uçsuz mudur?
Şair misin, avukat mı?
Şairliğin muvakkat mı?
Haddini bil, komik düşme
Dinlenmezsin öyle şişme
Mezarını kendin eşme
Şair misin avukat mı?
Şairliğin muvakkat mı?
Öğretmen de oluyorsun
Hataları buluyorsun
Bazen tehdit yolluyorsun
Şair misin avukat mı?
Şairliğin muvakkat mı?
Mikdat sana güler geçer
Aklı olan ölçer biçer
Her insan bir meslek seçer
Şair misin avukat mı?
Şairliğin muvakkat mı?
Mikdat Bal
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Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Raydan çıktık, girdik birbirimize
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur
Kavgayı sokmuşuz, şiirimize
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Herkesin, bir fikri görüşü vardır
Herkesin bir tavrı, duruşu vardır
Her şeyin, savaşı barışı vardır
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Şahsiyetler hedef alınmamalı
Şiirde böyle şey bulunmamalı
Hiç kimseye maşa olunmamalı
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Her zaman her yerde, mücadele hak
Uslüp çok önemli, yazdığına bak
“Ben doğruyum, benden gayrisi alçak”
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Amerika Rusya düşmanımızdır
Tehlikede olan vatanımızdır
Hakaret olunan, insanımızdır
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Seviye seviye, her şey yozlaştı
Düşman fitne saldı, Türkler kozlaştı
Ya meydan okudu, ya horozlaştı
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Birlik olacaksak nerede birlik
Bu kavga içinde olur mu dirlik
Hata acziyettir, affetmek erlik
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Mikdat der ben dahil, barışmalıyız
Herşeye yazmalı, karışmalıyız
Sadece, fikirle yarışmalıyız
Şairlik bu mudur, şiir bu mudur?
Mikdat Bal
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Şart olsun!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/24/www_antoloji_com_423224_195.MP3'widt
h='70' height='40'>
Geç kalmadan vatan elden çıkmadan
Birleşmemiz, barışmamız şart olsun!
İç düşmanlar her tarafı yıkmadan
Kahpelerle vuruşmamız şart olsun!
Kalpte iman elde bayrak koşarak
Allah Allah Bismillâh’la coşarak
Senlik benlik davasını aşarak
İyilikte yarışmamız şart olsun!
Vatan için kırgınlığı bitirip
Genç kuşağa iyi bilgi yetirip
Hainleri adalete getirip
Divan kurup duruşmamız şart olsun!
Seve seve yaparaktan görevi
Aklımızdan geçirmeden grevi
Kapı kapı dolaşarak her evi
Her biriyle görüşmemiz şart olsun!
Siyaseti arka plana atarak
Uyananı safımıza katarak
Nemelazım diyenleri tutarak
İşlerine karışmamız şart olsun!
Mikdatî der birleşmemiz gerekli
Öncü ister gençlerimiz yürekli
Çalışarak gece gündüz sürekli
Son noktaya erişmemiz şart olsun
Mikdat Bal
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Şaşar bu millet
Sıfırlar atıldı hesap değişti
Ağalar değişti nisap değişti
Kurban aynı kurban kasap değişti
Bakar aval aval, şaşar bu millet
Bir umut peşinde koşar bu millet
Hortumlar kesilmiş, içten dışarı
Nerde neticesi, nerde başarı?
Şimdi ki hortumlar daha haşarı
Bankadan bankaya koşar bu millet
Kimse demez nasıl yaşar bu millet
Dolar üç senedir, geri gidiyor
Dolar borçluları hep kâr ediyor
Bunun zararını, millet ödüyor
Bu çıkmazı nasıl, aşar bu millet?
Umudu kalmamış, şaşar bu millet
Tapu memuruna bir kerre vardım
Orda neler duydum, soldum sarardım
İltimas vefaymış, rüşvette yardım
Her makamda para, boşar bu millet
Yok mu bir kurtaran, şaşar bu millet
Her şey altüst oldu, bozuldu düzen
Değişmeyen tek şey, fakiri ezen
Ne etsin aç susuz, perişan gezen
Seçim zamanında taşar bu billet
Seçimden sonrası, şaşar bu millet
Mikdat der bir de şu ahlaken çöktük
Kalleş Avrupa ya boyun mu büktük?
Hafsalam almıyor, neden kan döktük?
Karanlık bir yolda koşar bu millet
Rehber kör olmasın, şaşar bu millet
Mikdat Bal
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Şaşıracak ne kaldı ki sadece
Şaşıracak ne kaldı ki sadece
Dediklerim birer birer çıkıyor
Dalkavuklar,kandırılmış maddece
Moralimi hem canımı sıkıyor
Zulmü yerdik iyilere çatan yok
Bu gidişi aklı olup tutan yok
Vatan bizim vatana laf atan yok
Satılıyor millet bön bön bakıyor
Çark ettiniz birden sustu kalemler
Gözünüzü açsın dertler elemler
Türkiye satıldı, varmı önlemler
Bu vurdum duymazlık beni yakıyor
Gözünüzü boyatmışlar, bu beyler
Halk aç ama tok yatmışlar,bu beyler
Yalanları dayatmışlar, bu beyler
Sizin tavrınız da beni yıkıyor
Kim hakkını aramışta almıştır?
Hak mı dedin? , nice haklar kalmıştır!
Yönetenler bu milleti çalmıştır
Hazinemiz ceplerine akıyor
Nutuk atıp yıkılmayız diyorken
Ses seda yok Türkiye gidiyorken
Bir taraftan gelen giden yiyorken
Şaşırmadı Mikdat yazıp okuyor
Umudum var ama umudum Hakka
Şu beylerle hesabım var mutlaka
Kaçıncıdır bu yediğiniz zoka
Uyanın be, burnunuzdan çıkıyor
Der Mikdatî kılan döner Kabeye
Ama şimdi yönler döndü AB’ye
Çevirdiler ülkeyi harabeye
Yağcıların her yazdığı kokuyor
Mikdat Bal
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Şaşırdı insanlık...
Işlenir etrafta türlü rezalet
Susuyor ağzımız dilimiz bizim
Şaşırdı insanlık bitti fazilet
Değişti huyumuz halimiz bizim
Dil ile din ile oynandı oyun
Açıkça alenen sövüldü soyun
Kendi bacağndan asıldı koyun
Bağlandı kolumuz elimiz bizim
Zalimler her yere dehşet saldılar
Biz bölündük onlar birlik oldular
Emirler amirler rüşvet aldılar
Çalındı mülkümüz malımız bizim
Rüşveti isterken hibe dediler
Tülbantlının yeri Kabe dediler
Bizi kurtaracak AB dediler
Değişti yönümüz yolumuz bizim
Bizleri yöneten söyler yalanı
İnsanlar uyuyor bilmez olanı
Satıldı ülkenin bir çok alanı
Büküldü boynumuz belimiz bizim
Mikdatî der çoğu üzgün ve kırgın
Komşuluk kalmadı akraba dargın
Hiç bir güvence yok vatandaş gergin
Ağlıyor yetimler dulumuz bizim
Mikdat Bal
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Şaşırdık
Sapıttık saptırıldık
Önünümüzü şaşırdık
Tağuta taptırıldık
Yönümüzü şaşırdık
Toplumun bir bölümü
Mubah görür zulümü
Unutunca ölümü
Sonumuzu şaşırdık
İhtilafta pekiştik
Kuşku ile bakıştık
Kavga edip çekiştik
Günümüzü şaşırdık
Bitmiyor sorunumuz
Hüsrandır ürünümüz
Meçhuldür yarınımız
Dünümüzü şaşırdık
Nedendir bu çatışma
Ona buna sataşma
Manasız bir atışma
Konumuzu şaşırdık
Vatandaş uyutuldu
Katı bir yol tutuldu
Kardeşlik unutuldu
Dinimizi şaşırdık
Mikdat Bal
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Şaşırdım ne yapsam
Şaşırdım ne yapsam ben bu ülkede,
Kalkmaya çalışsam otur diyorlar.
Güneşi görmeden yandım gölgede
Torpilin adına hatır diyorlar
Kanatlarım yok ki bırakıp uçsam
Başka ülkem yok ki oraya kaçsam
Ne zaman halimi birine açsam
Yeter çok uzattın bitir diyorlar
Vatandaş huzursuz haline şaşar
Adalet vehminde hayalde yaşar
Keramet umarak mezara koşar
Derdimize çare yatır diyorlar
Görüyorum nasıl halkı yolarlar
Bunlar kemik bulsa bile yalarlar
Sürgün ederiz ha! tehdit salarlar
Ağzımı açarsam satır diyorlar
Zalimler durmadan halkı eziyor
Bir şey yapamamak beni üzüyor
Onlar mercedese binip geziyor
Sana fazla gelir katır diyorlar
.......Varsa onu bize getir diyorlar
<embed
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Şaşırdım yönümü
Şaşırdım yönümü acep ne etsem
Eller bana kucak açar mı gönül?
Divane başımı alıp da gitsem
Çöller bana kucak açar mı gönül?
Eğilip bükülüp kıvrılabilsem
Yanıp tutuşarak kavrulabilsem
Kül olup çöllere savrulabilsem
Yeller bana kucak açar mı gönül?
Yellere kapılıp dağları aşsam
Bulutlar ardında biraz dolaşsam
Yağmur olup yağsam mecramda taşsam
Seller bana kucak açar mı gönül?
Karışıp gizlensem yağmur suyunda
Süzülüp toplansam dere boyunda
Küçük bir su olsam yolun kıyında
Göller bana kucak açar mı gönül?
Mikdatî der şaştım yönümü bulsam
Bu fani alemde muradm alsam
Kanadı kırılmış bir bülbül olsam
Güller bana kucak açar mı gönül?
Mikdat Bal
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Şaşıyorum
Yetkisi yok, katkısı yok tepkisine şaşıyorum
Öter ama etkisi yok, tıpkısına şaşıyorum
Mikdat Bal
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Şehidi mezara koyup ağladı
Öyle bir gidişki ölüm gibiydi
Bir daha ya nasip deyip ağladı
Acı bir sahneydi filim gibiydi
Sözlüsü oradan tüyüp ağladı
Son kere oğlunu sar anam dedi
Sana emanettir yâr anam dedi
Gidip de gelmemek var anam dedi
Gözlerden vedayla kayıp ağladı
O gün bir başkaydı daha canlıydı
Yüreği kor gibi delikanlıydı
Günler bitmekteydi heyecanlıydı
Kalan günlerini sayıp ağladı
Pusuya düşmüştü görev başında
Yere yığılmıştı o genç yaşında
Anası babası vuslat düşünde
Bu acı haberi duyup ağladı
Toprağa verilir açmadan güller
Yaşlar şıpır şıpır duada eller
Rahmet göz yaşları çağladı seller
Herkes birbirine uyup ağladı
Bu kaçıncı şehit kaçıncı ölüm
Bitsin bu işkence bitsin bu zulüm
Babası ağlıyor ah canım oğlum
Şehidi mezara koyup ağladı
Mikdat Bal
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Şehit olmadan önce anası ile telefonda görüşen İsimsiz bir kahraman
telefoon çalıyor
Alo....! , buyurun …,kim? ....Evladım, koçum
Sabah sana mesaj saldık bitanem
Hasretine artık dayanmaz gücüm
Yoktur diye cevap aldık bitanem
Oğul
Anam görevdeyim dağlara çıktık
Operasyon emri aldık bitanem
Mevzimize girdik dürbünle baktık
Eşkıya’ya korku saldık bitanem
Ana
Ah yavrum bitanem, canımın içi
Baban da yanımda sana duacı
Bu haberin müthiş bu haber acı
Şükür senden haber aldık bitanem
Oğul
Benden selam söyle saygımı bildir
Şehit olsun diye söylemiş bıldır
Askere gelli daha bir yıldır
Nasip mi kesildi kaldık bitanem
Ana
Ağzından yel alsın korkutma beni
Şaka olsa bile ürkütme beni
Ruhuna fatiha okutma beni
Şakasıyla bile öldük bitanem
Oğul
Canım feda olsun temennim gerçek
Allah’ın takdiri herkes ölecek
Yakında tabutum size gelecek
Bunu rüyamızda bildik bitanem
Ana
Zaten seni kurban diye bakmıştım
Giderken başına kına yakmıştım
Senin için göz yaşımı dökmüştüm
Dışımızdan öyle güldük bitanem
Oğul
Anam hoşça kalın ayrılmam gerek
Bir tuzağa düştüm sıyrılmam gerek
Hemen silâhıma sarılmam gerek
Çatışma yerine geldik bitanem
Ana
Hakka emanetsin haberin gelsin
Telefon et anan halinden bilsin
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Gözü yaşlı baban göz yaşın silsin
Şimdiden korkuyla dolduk bitanem
Oğul
Anaaaaaa, ben vuruldum mezarım kazın
Mezarın taşına şehittir yazın
Oğlunuz şehittir gururla gezin
Bu vatana kurban olduk bitanem
Ana
Yavruuuum, koç yiğitim kınalı kuzum
Yaktın yüreğimi yanıyor özüm
Gerçek oldu Hakka verilmiş sözüm
Biz seninle şeref bulduk bitanem
Mikdat Bal
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Şehitler ölmez
Kanımız, canımız vatan uğruna
Feda olsun feda, şehitler ölmez
Millet yine taşı basar bağrına
Veda olsun veda, şehitler ölmez
Zor olur Mehedim ayrılık anı
Yerde kalmaz yerde şehidin kanı
Ezer bu milletim yılan çıyanı
Nida olsun nida, şehitler ölmez
Ana babaların yüreği yanar
Her şehit verdikçe kanımız donar
Dehşetle, nefretle terörü kınar
Seda olsun seda, şehitler ölmez
Maşa kullanıyor küstah dış güçler
Biliyoruz ama görmüyor hiç’ler
Bir gün soysuzlardan alınır öçler
Cüdâ olsun cüdâ, şehitler ölmez
Kan içinde kalmış kol, bacak, eğin
Gıptası var sana nice meleğin
Bayrağımız size sonsuza değin
Ridâ olsun ridâ, şehitler ölmez
Terör bitecektir bizi yorsa da
Kahpece sinsice tuzak kursa da
Yardımcımız nice düşman varsa da
Hüda olsun Hüda, şehitler ölmez
Dost kalemlerden inciler
Bakıp düşün sen gezince toprağga
Vatan deriz o sızınca toprağa
Rengi hiç solmasın Kanım bayrağa
Gıda olsun gıda sehitler ölmez..........Ozan Sentezi/Gültekin Toga
Yirmi dört senedir bitmiyor niçin
Oyuncağı olduk üç buçuk piçin
Bin Yalbuz vatanın hizmeti için
Geda olsun geda şehitler ölmez................ Âşık Cinasî
Ateş olur yanar yanar soğarız
İtleri dost tükrük ile boğarız
Bir ölürüz ama yüz bin doğarız
Şehitler ölmez şehitler ölmez........... Remzi Timar
Bunlar insan değil insan
Kahrolsun pkk kahrolsun terör
Yedikleri içtikleri kan
Kahrolsun pkk kahrolsun terör
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Ne istediniz bu candan
Doymadınmı akan kandan
Sende doğdun bir anadan
Kahrolsun pkk kahrolsun terör
Alçaklık var soyunuzda
Beslemişiz koynumuzda
Gelir sizin sonunuzda
Kahrolsun pkk kahrolsun terör
Birdir millet ordumuzda
Terör bitsin yurdumuzda
Haykıralım ay yıldız la
Kahrolsun pkk kahrolsun terör
Turan ım der içim sızlar
Allah sız ve kitapsızlar
Unutmayız bunu bizler
Kahrolsun pkk kahrolsun terör..........Turan Aslan
Akan gözyaşları artık dinsin ki
Türk'ün sert balyozu öyle insin ki
Kalleşler döktüğü kanda yansın ki
Geda olsun geda, şehitler ölmez.......... Burhanettin Akdağ*-siyah+beyaz
kayıplardayım
yazacak hiç birşey yok, kin ve nefretten başka
ne aşk, ne sevgi, ne de özlem(!) ..
sadece nefret ve bekleyiş!
nasıl yazılır, sevgiliye bir aşk şiiri
'kardeşelerimin' kanı sıcaklığında?
nasıl yazılır analarının ateş ocaklarında?
yazamıyorum, sevdiğimin kor karası gözlerine
korkularımın kuytularında bir mısra...
yazamıyorum, analarımızın ağıtları gölgesindeki
sevgilinin yay kaşlarına bir özlem
ve yazamıyorum,
ve yazamıyorum işte..
gülemiyorum yar'ımın boynuma sarılışlarına,
misler gibi kokularına..
gülemiyorum............. Orkun IŞIK
Sana sıkan ellere lanetler olsun
Görmesin gözleri kan revan dolsun
İçimde kavrulan acıya berdel
Bin terör verilse yine denk gelmez
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Dualarım seda olsun şehitler ölmez................ selcen boyar
Mikdat Bal
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Şemsettin Ağar DERVİŞOĞLU/ akrostiş
<image
src='http://img252.imageshack.us/img252/2331/semsettinagardervisoglupz2.png'widt
h='258' height='440'><br>
Şahane bir dostum var dostlarına candır o
Emsali az bulunur güzel bir insandır o
Memleket sevdalısı,hem şeref hem şandır o
Sevdi mi kıyak sever, değerli bir şairdir
Elinden sevmek gelir bu sahada mahirdir
Türkiyede kalıyor yanımda durur gibi
Temsilde hata olmaz göz göze görür gibi
Incelik var, ihlas var, vakarla yürür gibi
Nezakkette eşi yok, değerli bir şairdir
Adam gibi bir adam, bu sahada mahirdir
..Ğ ;))
Aklıselim bir insan sever yurdu vatanı
Ret eder densizliği, sevmez çamur atanı
Diyor ki kovmak lazım milletini satanı
Elleri dert görmesin, değerli bir şairdir
Razıyız dostluğundan, bu sahada mahirdir
Vatan, bayrak din kültür bu uğurda didinir
Ilmini geliştirir, okur bilgi edinir
Şevkı var öğrenmeye ne doyar ne yetinir
Ozandır aynı anda değerli bir şairdir
..Ğ ;))
Lâtif bir arkadaştır bu sahada mahirdir
Uğraş’ı edebiyat birazcık da şiirdir
Mikdat Bal
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Şenol hoca Trabzon'da
Seyirci değişmeli yoksa bu iş yürümez
Umarım bundan sonra bizi keder bürümez
Her şey dendi, denendi kalmadı başka çare
Yirmi beş sene oldu gönlümüz pare pare
Trabzon öldü dirildi umudumuz yaşıyor
Ancak bizi bu umut ileriye taşıyor
Altı kere şampiyon başrol'de hep Şenol’dü
Yine çıkıp da gelmiş yüreğimiz şen oldu
Arkasında durmalı iyi ve kötü günde
Yeşerdi umudumuz iyi günler var önde
Hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz
Şenol hocam bizimle kalmasını dileriz
Mikdat Bal
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Şeref tribünü
Sorma bana bilet kaça
Gitmek kolay mı her maça?
Ya ofsayıt ya da taç’a
Düşüyorum ara sıra
Bazen olur parasızım
Günlerce sigarasızım
Kaçak girersem hırsızım
Def edeler vura kıra
Fakir olmam değil sucum
Bilet almaya yok güçüm
Beleşçiler eder hücum
Otururlar sıra sıra
Şeref tribunü dediler
Para vermez efendiler
Verenleri ne ettiler?
Kimse bakmasın kusura
Bu isim burda son bulsun
Protokol tribünü olsun
Farketmez beleşten dolsun
Bu işler gelmez gır gıra
Bal der gerçeği görene
Bakın beleşten girene
Bir de parayı verene
Lafla ile sokmayin zor’a
Mikdat Bal
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Şey! Buyurunuz burdan yakınız!
Antolojide öyle, bir kıtlık olmuştu ki
Nerdeyse bir ineği, şair sanacak olduk
Bir fıkra öne sürmüş, nereden bulmuştu ki
Sürtüğün dediğine, sanki kanacak olduk
Ağlanacak duruma, kara mizah ediyor
Okuyanlar şok olmuş, sanki donacak olduk
Ne diyor bu bunamış, neyi izah ediyor
Anlamadık acaba, neye yanacak olduk
Tarihini inkârla, halinden memnun gibi
Böylesi gafilleri, nasıl anacak olduk
Yazarken kıs kıs gülmüş, maskara maymun gibi
İneğe ot gerekli, bir muz sunacak olduk
Mikdat Bal
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Şeytan insan ilişkisi
Beyhude gezenin peşinde iblis
Hep dolaşıp durur, kandırmak için
Onunla bir olur, isyankâr nefis
Kaydırıp ateşte yandırmak için
İnsan ok misâli fırlarsa yaydan
Hudutları aşar onundur meydan
Dünyayı bir cennet gösterir şeytan
İnsanı nefsine yendirmek için
Zaten adam olmaz aylak borular
Öylesine birdir yaşlar kurular
Kalbe sokar iblis sapık sorular
İnandıktan sonra döndürmek için
Kul yoldan kayarsa bu kendi suçu
Şeytanın elinde ipinin ucu
Sevdirir makamı sevdirir gücü
Gönülde ki aşkı söndürmek için
Cehenneme yakın, cennete uzak
Allah unutulur tapılır buzak
Böyle kurar şeytan insana tuzak
Onu cehenneme kondurmak için
Mikdadî eğridir iblisin yolu
Temenni, kibirdir, hep tuzak dolu
En güzel biçimde halk olan kulu
En alçak çukura indir mek için

Mikdadî
Mikdat Bal
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Şeytanın yardakçısı!
İçimizde o kadar kanı bozuk insan var
Ülkesini kötüler gönlü, kafası dardır!
Okumuş kelli felli nice kazık insan var
Bilgisi yerinde de eksiği yalnız ardır
İlk bakışta Müslüman sanırsın şerefsizi
İsrail’i dinlersen tanırsın şerefsizi
Şimdi derdim bırakın anırsın şerefsizi
Ancak kiminin halâ anırma borcu vardır!
Yalan haberi yayar “son dakika” “şok” gibi
İnsanların bağrını delip geçer ok gibi
Utanma mefhumundan hiç haberi yok gibi
Yüzsüzlerde bulunmaz hayâ ince bir zardır
Güzel olan her şeye karşı çıkar ret eder
Akla ziyan işleri doğru bir şey addeder
Kardeşlik bağlarını körleterek kat eder
Harici düşmanlarla samimi kafadardır!
Boş konuşur her zaman keleşe bak keleşe
Kırdırmaktır niyeti kardeşleri kardeşe
Ya körükle koşuyor, ya benzinle ateşe
Şeytanın yardakçısı, dilediği şey nârdır
Bitmek tükenmek bilmez der Mikdadi kinleri
Kısmen de olsa şükür altüst olmuş inleri
Dinlemek doğru değil bu gibi hainleri
Onlardan uzak durmak hem elzemdir hem kârdır
Ozan Mikdadi!
Mikdat Bal
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Şifre...........Gülce
Madem ki bilmeceyi çözerim dersin dostum
Hikmetini bul hele şiiri neden yazdım
Bak arkadaş iyi bak gözlerin görsün dostum
Aradaki şifreyi hangi mısraya kazdım
Meydana çıkarırsan iyi edersin dostum
Dikkatlice okursan harmanladım ve dizdim
Meramım yormak değil hoş bir sohbet etmektir
Nice zamandan beri görüşemedik gitti
Yoktur başka emelim yarenliği gütmektir
Saadet zirvesine erişemedik gitti
Bakmalısın demişsem bir sistemle gitmektir
İşaret ettim ancak yarışamadık gitti
Muhim işler dururken vaktini etme zayi
Bir iki üç dört ve beş altıncısı noktası
Noktasından bulmazsan neye yarar bu sayı
Orada nokta mı var bu da bir BAL nüktesi
Sormak ayıp olmasın nerde ettik hatayı
Mikdati böyle yazar böyle olur diktesi
Mikdat Bal
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Şiir
Dizilir,
Düzülür
Yazılr
Şiir
Bezelir,
Düzelir
Kazılır
Şiir
Ezilir
Üzülür
Büzülür
Şiir
Alemdir
Elemdir
Kalemdir
Şiir
Güzeldir
Gazeldir
Özeldir
Şiir
Azı var
Özü var
Düzü var
Şiir
El okur,
Bal okur
Dil okur
Şiir
<embed
src='http://www.turkfederasyon.com/demo/../turkmuzigi-dokumanlari/e3d87-turkfed.
wma' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Şiir değil şair seçer
Şiir değil şair seçer
Okumadan yazar geçer
Bir de tıklar üçer üçer
Birbirini kandırırlar
Öyle güzel tatlıYORUM
Bakıp bakıp gülüYORUM
Hoş güzeldi kutluYORUM
Bunlar neyi andırırlar
Hece eksik nasıl işti
Yorum yazan saptı şaştı
Mükemmeldi, hem müthişti
Beni de inandırırlar
Yaranmaktır ona buna
Bundan çıkar böyle mana
Sen bana yaz ben de sana
Yorumları kondururlar
Mikdati der neylesinler
Böyle devam eylesinler
Yalan dersem söylesinler
Beni de utandırırlar
Mikdat Bal
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Şiir nedir der misiniz?
Şiir nedir der misiniz
Bir izah edermisiniz
Bir karar gider misiniz?
Kriteri kimin elinde?
Yazdık çiçek, böcek ağaç
Ne dağ kaldı ne de yamaç
Her şair de var bir amaç
Saz elinde söz dilinde
Şiir hayatın kendisi
Şair onun efendisi
Onu bağlar söylentisi
Yani kendi tekelinde
Ben taşlarım, ad vermeden
Kimseyi basit görmeden
Bazen edemem yermeden
Mizah vardır temelinde
Şair şair ise eğer
Bilir kıymet, bilir değer
Bazısı avukat meğer
Oynar sazın her telinde
Bam bam bam bam bam bam bam bam
Bu ses garip, bu şair ham
Biri yazmış, bir söz, tamam
Bir baktım herkes telin’de
Kimsin, nesin, avukat mı?
Bir davaya sadakat mı?
Ekrem Şama, ya Mikdat mı?
Önce siz bunu bilin de!
Öyle yazın öyle çizin
Gurup ne bizim, ne sizin
Kavgaya vermeyin izin
Kopma olur, bedelinde
Mikdat Bal
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Şiir nedir, ne değildir
Kalp, gönül mahsulü şiir emektir
Ona buna çatmak şiirden değil
Doğruyu güzeli yapmak demektir
Toz dumana katmak şiirden değil
Ozan candan verir verdiklerini
Kalp gözüyle görür gördüklerini
Sevdiğinden yerer yerdiklerini
Hele taraf tutmak şiirden değil
Sözünden bellidir şairin özü
Kaş yapayım derken, çıkarmaz gözü
Şiirde bulunmaz iftira sözü
Leke çamur atmak şiirden değil
Şiir ne bölgedir ne de bir yöre
Şiir şekil alır millete göre
Şiirde işlenir örf, adet, töre
Törelere atmak şiirden değil
Mikdat Bal
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Şiir yarışması sonuçları
Şiir yarışması sona ermiştir
Söyleyecek sözüm, hecem kalmadı
Juri makaleye önem vermiştir
Bravo, herkes usta, acem kalmadı
Kazananı tebrik, etmekle bile
Bence bir guruba, atıldı sile
Hece şairleri çekmesin çile
Artık harcayacak, gecem kalmadı
Bu iki kıtanın yorumu
Kalmadı ilhamım, bitti heceler
Yazacak dizecek sözüm kalmadı
Ne sırlarım saklı, ne bilmeceler
Yazmama gerek yok, lüzüm kalmadı
Yazılmamış söz yok, hazinem bitmiş
Kafiyeyle yazdım, manası yitmiş
Yarım yazdıklarım hep boşa gitmiş
Yazmamaktan başka çözüm kalmadı
Uyumadım kalktım, kafamı yordum
Hece hece yazdım mizana vurdum
Çok şiir okudum, çok şair gördüm
Artık bundan gayri gözüm kalmadı
Bir hikaye yazıp, öyle gelseydim
Yanlız ben anlasam, kendim bilseydim
Onu ortasından, şöyle bölseydim
Devrin şiiri bu, sözüm kalmadı
Şiirden anlarım, hece ve düzden
Şairler çok özür dilerim sizden
Hece ters yüz olmuş, işte bu yüzden
Mikdat der utandım yüzüm kalmadı
Mikdat Bal
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Şiir Yazarken…!
Durumuna çok bağlı şiirin kalitesi
Aç başlarsan şiire olur yemek listesi
Dizelere yerleşir belki de bir destesi
Hiç farkına varmadan şiirin berbat olur!
Karanlıkta durursan aklına ışık gelir
Düzensiz oturursan her şey karışık gelir
Rahatın yerindeyse işler barışık gelir
Hararetin var ise dize meşrubat olur!
Haber dinleniyorsa şiir olur gazete
Hatta reklamı bile karıştırır özete
Siz memlekette gezin hasret düşer bize de
İşte böyle düşünen şiiri gurbet olur!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Şiirce muhabbet
Siyasiler sorumsuz, delik deşik yasalar
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim!
Bir yanda firavunlar, diğer yanda Musa’lar!
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim! Miktat BAL
Değerler ki maalesef yıllardır seyranelik
En mahrem gönüllerde hicap perdesi delik
Bu uzayan senaryo, bu bitmez kepazelik
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Kürşad YAŞARTÜRK
Şucu bucu yaftalar, yerli yersiz inatlar
Ritmi bozuk şarkılar imlasız seranatlar
Nefret, kin, kan, intikam kusulan beyanatlar
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Habib KARASAKALLI
Firavun kim Musa kim; birbirine karışır.
Kardeş kardeşe düşmüş, amansızca vuruşur.
Müslüman bildiklerim kör şeytanla yarışır.
Yakışmıyor ülkeme; yakışmıyor efendim. Yusuf MISILIOĞLU
İgneyle arasanda bulunmaz ehil olan
Dogru haline yansin, hayasiz yalan dolan
Baglari kopariyor taassup denen yilan
Yakismiyor ulkeme yakismiyor efendim Zübeyde Varlı KÜÇÜK
Zalime küs olmayan, mazluma üzülmeyen
Hep asık surat gezip; güldürmeyen, gülmeyen
Zekatını vermeyen, ekmeğini bölmeyen
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Habib KARASAKALLI
Senin hırsızın kötü benim hırsızım ala
Benim dediğim doğru diğerlerini salla
Yalandan ve riyadan nehy eder Hak Ta'ala
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim...Osman ŞAHİN
Kırk yıldır yurt dışında nice seçimler gördüm
Seçimler olup bitmiş sabah netice sordum
'Ne bileyim demişler', kıyaslarım ah yurdum!
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mikdat BAL
Ecdadin hatirasi mahzun mahzun bakiyor
Elin gavuru bile aciyarak bakiyor
Yazik eyvah genclige bosa mektep okuyor
Yakismiyor ulkeme yakismiyor efendim Zübeyde Varlı KÜÇÜK
Hacı dediklerimin koynunda haç çıkıyor.
Güvendiklerim bir gün inancımı yıkıyor.
Dilimin yozlaşması çok canımı sıkıyor
Yakışmıyor ülkeme; yakışmıyor efendim. Yusuf MISILIOĞLU
Avrupai gelenek hanemizde bas taci
Kendimizden kopmusuz durumumuz cok aci
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Guvenilmez ortalik kalmamis kardas baci
Yakismiyor ulkeme yakismiyor efendimZübeyde Varlı KÜÇÜK
İsteyen görür ama kördür sanki gözleri,
Utanmadan söylerler yalan-yılan sözleri
Artık çok pis kokuyor kirlettiler bezleri
Yakısmıyor ülkeme yakısmıyor efendim İsmail AKSOY
Neylersin neslimizi böyle kılmış yaradan;
Hırsıza hürmet gani, dalkavukluk sıradan.
Suçu olan zenginse sıyrılıyor aradan
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Yusuf MISILIOĞLU
Dostlarının her türlü kuyusunu kazanlar
Hakkı haykırmayıp da hep batılı yazanlar
Hain planlar ile mahremlere sızanlar
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim...Habib KARASAKALLI
Vatanı en çok seven benim derler ya hani
Riyakarlık diz boyu, palavra desen gani.
Avrupa'ya şikayet doğru iş midir yani?
Yakışmıyor ülkeme; yakışmıyor efendim.Yusuf MISILIOĞLU
Özünde bir baltaya sap bile olmayanlar
Her eylemde cam kırıp dükkan yağmalayanlar
Bunu da özgürlüğün şanına yamayanlar
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim...Habib KARASAKALLI
Müşterek hataları zem edip de kızarken
Çözümü üretelim,yanlışları yazarken
Soğukkanlı olmalı siyasiler azarken
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim….Mikdat BAL
Gitme saati geldi; saat altı suları.
Hatundan emir geldi, Çepni taktı yuları.
Gece şair canların kaçacak uykuları.
Yakışmıyor Çepni'ye yakışmıyor efendim Yusuf MISILIOĞLU
Particilik virüsü mahvediyor her işi
Lider ne diyorsa o yoktur kendi görüşü
"Hak, haklı", "hak getire", kazanmak var yarışı
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim..Osman ŞAHİN
Gelecek nesillere miras neyi bıraktık
Küsmüşüz bir birine hem gemileri yaktık
Rastlaşınca yollarda kaşlarımızı çattık
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim İsmail İbrahim YAVUZ
Aşkın gözü 'kör' deyip kör olduk yığın, yığın
Sineleri taşlaşmış hem solun hem de sağın
Koyun gibi güdülür insanları bu çağın
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mikdat BAL
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Siyaset sabır işi, çoğu gürleyip eser
Kimi haddini bilmez, kimi ahkâmı keser
Öz vatanın evladı, kendi yurduna kusar
Yakışmıyor ülkeme, yakışmıyor efendim...Ayşe Gül KEBAPÇI
Takım tutarmış gibi yapılırsa siyaset
Ne zihniyet değişir ne değişir riyaset
Dünya ligine bak da senle onu kıyas et
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim...Osman ŞAHİN
Siyasiler uğruna dostluklar zedelenmiş
Döneklik, hainlikle puştlukla, nitelenmiş
Akıl mantık felç olmuş yoldaşlık ötelenmiş
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mikdat BAL
Kimler düşürdü bilmem, bu illetin oynuna
Dost diye sarmalayıp, siyaseti koynuna
Haklı olanı tutup, ipi asmak boynuna
Yakışmıyor ülkeme, yakışmıyor efendim....Ayşe Gül KEBAPÇI
Siyaset artık bitti sağ sol ile karıştı,
Sol sağ'a çanak tuttu sağda sol'a çalıştı,
Çatıda toplanıpta bir kişiyle yarıştı,
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mehmet Savaş DÜNDAR
Bu ülke hepimizin sahip çıkamadık ki
Yaşanan yanlışları tutup yıkamadık ki
Birlik beraberliğe adım atamadık ki
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim! İsmail İbrahim YAVUZ
Çatı olsa ne olur temel sağlam değilse,
Merhamete gerek duymaz zalimliğe meyilse,
Siyaseti çikar sanip görev diye gelirse,
Yakışmıyor Ülkeme yakışmıyor efendim..Zehra EYÜPOĞLU
Akıl fikir uykuda, kalp ve beyin kirada
Gençlik hayal peşinde gözü barda birada
Uyuşturucu yaşı, on oldu bu arada
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim..Osman ŞAHİN
Solcu sağcı diyerek bodozlama yürüdük
Kıymetsiz şeyler ile ne yazık ki çürüdük
İlerleyecek yerde durduk yerde eridik
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim İsmail İbrahim YAVUZ
Tekrar edip durmayın aynı nakaratları
Siyasilerin belli mihenk ve karat’ları
Yapmayalım olur mu asla hakaretleri
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mikdat BAL
Ne gavur ne Müslüman bir türlü olamadık
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Batıdan moda aldık ilmini alamadık
İbn-i Sina Farabi kim idi bilemedik
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim..Osman ŞAHİN
Aynı çeşmeden suyu ortak kullanmadık mı
Aynı gölde beraber girip yıkanmadık mı
Aynı çimen üstünde yatıp uzanmadık mı
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim İsmail İbrahim YAVUZ
Ne müslüman ne kafir sanki arafda kaldık
Ne tarihden bir hisse ne bir santim yol aldık
Eller aya cıkarken gecmişle oyalandık
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Hasan YILMAZ
Nerde koca dervişler,nerede alperenler
Hiç güzellik görmez mi,karamsayıp yerenler
Yunus böyle mi yazdı, söyleyin ey yarenler
Yakışmıyor ülkeme,yakışmıyor efendim...Tahir BULUT
Kene yapıştı sanki mü'minin paçasına
Güvendi infak etti din için hocasına
Baktık ki yollar çıktı Yahudi locasına
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim..Osman ŞAHİN
Birlik olamamaktır en büyük zaafımız
Komşuluktan bihaber mahalle eşrafımız
Maslahatlar kesildi kapalıdır raf’ımız
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim İsmail İbrahim YAVUZ
Aynaya baka, baka kararıyor içimiz
Acımız var acımız budur bakış açımız
Kıyafet düzeltmeyi düşünse bir kaçımız
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mikdat BAL
Yeşersin cennet yurtta çınarlar, kara dutlar
Vatan her dem kutsaldır korunsun tüm hudutlar
Asker polis taşlayan, yol kapayan haydutlar
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Habib KARASAKALLI
Kuranı koyduk rafa, batıyı ettik taklit
Kimi atın peşinde kiminın önderi it
Kiminin arpası bol kimi bulamaz simit
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Hasan YILMAZ
Bunca karamsarlıklar düşmana sermayedir
İnsan kalbinde sevgi en mukaddes payedir
Bağcıyı dövmek değil,üzüm yemek gayedir
Yakışmıyor ülkeme,yakışmıyor efendim...Tahir BULUT
İnsanlık ölmüş artik, her şey olmuş para,pul,
Fakire tekme vurup,zengine oluyor kul,
Yıkar mı? düşman acap, korunur mu? Kale, Sur,
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Yakışmıyor Ülkeme, yakışmıyor efendim..Zehra EYÜPOĞLU
Devletin malına hep deniz diyen kerizler
Tükürsen yağmur sanan utanma bilmez yüzler
Kurban arefesinde ipi kıran öküzler
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Habib KARASAKALLI
Partiler gelir geçer daim olan vatandır
Vatan sevgisi malum dindendir imandandır
Vatansever de ona güç ve değer katandır
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim..Osman ŞAHİN
Camide saf tutanın adını koyduk yobaz
Koskoca bir gününe sığdıramadı namaz
kimi diskoda gezer bikini moda her yaz
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Hasan YILMAZ
Evlat yetistirmeli mucehhez ahlak,azim
Baska caresi yoktur, care biziz azizim
Uzuluruz yazariz,Insan bizim yurt bizim
Yakismiyor ulkeme yakismiyor efendim Zübeyde Varlı KÜÇÜK
O zaman sormak lazım; bu ülkenin nesiyiz
Ülke bir bütün ise bizler de zerresiyiz
Dadaloğlu,Köroğlu,Emrah silsilesiyiz
Yakışmıyor bizlere,yakışmıyor efendim...Tahir BULUT
Kimi kurallar var ki uyulur kuzu kuzu
Kimi uymaz kurala olur çöplük horozu
Kimi kuralsızlar da tam bir eşeğin bozu
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim...Habib KARASAKALLI
İmam siyaset yapar öğretmen olur vaiz
Okyanus ötesinden kasetler valiz valiz
Medyacı fetva verir, ve meşru olur faiz
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim.. Osman ŞAHİN
Bunların hiç birinin alakası yok dinle
Eller sema'da okur lanet nefret ve kinle
Hala bazısı yürür böyle hinoğlu hinle
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mikdat BAL
İnsan diye bakmazsa köydeki bir çobana
Onun oyu nasıl ki denk gelir derse bana
Bu vatanda kim kimi atıyorsa yabana
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Habib KARASAKALLI
Yıllar yılı bu millet güya iktidar seçti
Muktedir olamadı erk'ler dümene geçti
Vesayet bitti derken, "malum yargı" kin saçtı
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim. Osman ŞAHİN
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Dostluk kardeşlik bitti kesildi alakalar,
Lider sultası hakim peşinde yalakalar,
Seçmeni leş yaptılar üstünde bu karga'lar,
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mehmet Savaş DÜNDAR
Bilmedik bu ülkenin kadrini kıymetini
Neden baş taçı ettik batının ziynetini
Peclere misafir ettik de maynetini
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim İsmail İbrahim YAVUZ
Burada yaşasaydın ayrılmazdım dizinden,
Ama ayrı kalsakta geliyorum izinden,
Vatanı bölenler var hesap yapar gizliden,
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Mehmet Savaş DÜNDAR
300 yıldır emiyor kanımızı sülükler
Hala da ısrar eder şahsiyeti silikler
Neden son bulmaz peki nifaklar ikilikler
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim...Osman ŞAHİN
Çürük üzümler gibi sahada salkım salkım
Ruhu çorak, tekniği acil istiyor bakım
Ruhuyla oynamayan böyle bir milli takım
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim Habib KARASAKALLI
Laiklik diye bela saldılar başımıza
Faiz katıp durdular ekmek ve aşımıza
Allahı hiç karışmasın dediler işimize
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim! Hasan YILMAZ
Tutar doğruyu söyler,konuşturma deliyi
Halktır ayakta tutan bu devlet-i ali'yi
Koyun gibi gütmeyin,ne olur ahaliyi
Yakışmıyor ülkeme,yakışmıyor efendim..Tahir BULUT
Ayrıştık bir birinden ayrı ayrı saf tuttuk
Başka hallere daldık mazimizi unuttuk
Batı birşeyler sundu tahlil etmeden yuttuk
Yakışmıyor ülkeme yakışmıyor efendim! İsmail İbrahim YAVUZ
Mikdat Bal
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Şiiri nasıl yazmalı
Öyle bir şey yazmalı ki, okuyanlar alınmasın
Muhattaplar müphem olsun, isimleri anılmasın
Herkese hitap eylesin, bir gurubun sanılmasın
Şiir, şiir gibi olsun, herkes alsın hissesini
Olduğu gibi yazalım, ayna gibi aksedelim
Uslüp tatlı, deva tatlı, gönüllere nüksedelim
Anlatırken neşe ile, okunurken raksedelim
Bir bayram havası olsun, herkes tutsun nefesini
Ciddi olsun şiir yazan, yapmadığını demesin
Haram yeme diyen varsa, kendileri de yemesin
Herkes kendini düzeltsin, başkasından istemesin
Şair, şair gibi olsun, ya çıkarmasın sesini
Yaptığını yapma diyen, uğraşı boşa gayrettir
Nakıs olan eksik bulur, ne anormal, ne hayrettir
Yanlışı görmek çok kolay, düzeltmesi maharettir
Yazan ya doğruyu yazsın, ya göstersin ensesini
Bal der yapıcı olmalı, gönül yıkmak cinayettir
Genel olarak yazmamız, bu kurala riayettir
Şairin her yazdıkları, haberdir, ya rivayettir
Şair mütevazi olsun, beğenmesin cüssesini
Mikdat Bal
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Şiiri ters yönden bakar bu cahil -- O tanır kendini
Bilmediği halde burnunu nasıl,
Ustanın işine sokar bu cahil
Ne kafiye bilir ne tarz ne usul
Şiiri ters yönden bakar bu cahil
Düşünmeden atar konuşur ergen
Yazdığı her şeyde hata ederken
Bana göre böyle olmalı derken
Kurulmuş düzeni yıkar bu cahil
Kalkar yanlış bulur benim dilime
Ne tekniğe bakar ne de bilime
Nerden öğrenmişse üç beş kelime
Adamın canını sıkar bu cahil
Cahil kafasını bilime yaslar
Herkese laf atar bilgiçlik taslar
Haddini aşarak herkese toslar
Her taşın altından çıkar bu cahil
Mikdat der bilgi mi? ,.. onda ne gezer
Dili sivri, sözle insanı üzer
Elinde kalemi yazar da çizer
Şiirleri bozar sakar bu cahil
Mikdat Bal
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Şiirle konuşurum
Şiirle konuşurum
Bu bende meziyettir
Bilmeyenler yazarsa
Boşuna eziyettir
Şairlik kolay değil
Ciddi bir vaziyettir
Mesela bir kelime
Desek ki 'Çaykaralı'
Kelimeler bitince
Uydururum kör Ali
Öyle devam ederim
Kolay olur, zor Ali
Ondan sonra eklerim
Mesela ne der Ali
O biter arkasından
Söylerim ne yer Ali
Bu böyle devam eder
Başka olur her Ali
Şiirim uzun olur
Hep altalta sıralı
İşte bu ustalıktır
Şairlikte sır Ali
Bu arada sorarım
Kaç lira mısır Ali
Bu sadece bir örnek
Daha neler var Ali
Eğer benden sorarsan
Benim sinem yaralı
Çok şükür sen iyisin
Dünya sana yâr Ali
Anladınız mi şimdi
Her şeyin var kuralı
Buna eklenebilir
Saatini kur Ali
Bu böyle devam eder
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Ne istersen sor Ali
Yazmam şundan dolayı
Gerçekleri gör Ali
Mikdat Bal
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Şiirlerin, bana ulaştı
Peyderpey şiirlerin, bana ulaştı ama
Anlamadım sırrını, açık yaz da bileyim
Hepsi birer şaheser, hepsi birer muamma
Sevgiyi anladım da, gel demedin geleyim
Her zerrede sevgi var, fezayı dolduruyor
Her şeyimi kuşatıp, benzimi solduruyor
Bana bir gel demedin, o beni öldürüyor
Hasretin kendisiyim, hem keder hem çileyim
Yaşıyorum ruhumda, her geçen anımızı
Sevgi pırıltıları sarar her yanımızı
Sende naz bende gurur sıkıyor canımızı
Nazı terket bir dene, öl de bana öleyim
Yoktur sensiz bir vaktim, sevgin ile dolgunum
İsmini yadedince, beti benzi solgunum
Cahilik ettim ama, inan artık olgunum
Bana bir dağ göster ki Ferhat gibi deleyim
Her gittiğim mekanda yokuştasın düzdesin
Her attığım adımda her bastığım izdesin
Ben sen oldum bendesin, içimdesin özdesin
Gerçeğine amade, hayaline köleyim
Mikdat der maslların vardır bin bir gecesi
Sevmenin sevilmenin, sözden büyük hecesi
Bu yolda feda oldu, sevenlerin nicesi
Ağlama gül ne olur, ya bırak ben güleyim
Mikdat Bal
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Şikayet konusu
Şikayet konusu, ne varsa beyler
Hepsini yapan biz, zırlayan biziz
Kişi kötülüğü, kendine eyler
Hayat şartlarını, zorlayan biziz
Bilinmez bir yola çıkıldığında
Yolda tezeklere, bakıldığında
Heybe boynumuza, takıldığında
Ah edip vah edip, hırlayan biziz
İnkar mı edelim bizde olanı
Dalavera, hile, yalan dolanı
Düşkünü,fakiri, yolda kalanı
İtip kakan biziz, horlayan biziz
Neyi biliyorsak, kulaktan dolma
Çarşıdan, pazardan medyadan alma
Bir nutuk atarız, tarihten kalma
Ufak bir olayda, parlayan biziz
Bilmezsek elbete, yöneltiliriz
Biz nasılsak öyle, yönetiliriz
Böyle uyur isek, yok ediliriz
Uçuruma doğru, fırlayan biziz
Mikdatî, cahile, laf kâr eylemez
Halini savunur, hiç âr eylemez
Akıllı yanlışta israr eylemez
Ne yazık uyuyan, horlayan biziz
Mikdat Bal
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Şimdi Haberler
Sorma herkes tuttuğuna
Kör misali kazık attı
Kimse bakmaz attığına
İpi alan çözük attı
Manav sebze satamadı
Kızdı lakin çatamadı
Ama çöpe atamadı
Domatesi ezik attı
Kazanırken gür sesiyle
Sorun da yok nefesiyle
Banka soyar hevesiyle
Tatlıseda müzik attı
Bitmiyor dert ve gamları
Beğenmeyip son zamları
Uyararak makamları
Memurlar da bozuk attı
Kömür vermiş mevsim de yaz
Ne de olsa zekamız az
Kimi mazot der kimi gaz
Meydanlarda tazik attı
İş arayıp bulamayan
Çeyizleri alamayan
Mutlu mesut olamayan
Nişanlılar yüzük attı
Yüzü güldü yas tutanın
Topu döndü pas atanın
Mahkeme son istidanın
Altına bir çizik attı
İstemeyen dövünmüştü
Şikayete güvenmişti
Kimi buna sevinmişti
Kimisi de yazık attı
Mikdat Bal
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Şimdi ki Bazı evlatlar!
Yeteneksiz zavallı yine de geçiniyor
Sırtlarda kene gibi emeği normal değil!
Hem hoyrattır, hem toydur işten de kaçınıyor
Pişmemiş dane gibi yemeği normal değil!
İsyan eder her şeye asla gelmez cebire
Böyle tembel görmedim gelmez fazla zeber’e
Ezberlemiş birkaç şey tekrar eder ha bire
Çakılmış bine gibi dimağı normal değil!
Onun yanından geçmez ne marifet ne hüner
Sabahtan akşama dek koltuk üstünde tüner
Kalkıp yatayım demez hep sağa sola döner
Yorulmuş nine gibi çomağı normal değil!
Adam olacak sandık askerden gelmiş bıldır
Hala da umutluyuz bekliyoruz bir yıldır
Nasihat ettiğinde gözleri fıldır, fıldır
Parlamış cine gibi demeği normal değil!
Sabır deriz ya sabır o hep aşar bendini
Ha bire mırıldanır hiç bitmez ki dındını
Haletiruhiyesi acındırır kendini
Mutsuz bir sine gibi, mimiği normal değil!
Kalkar yapar ve döker ne vurursa canına
Yapma eyleme dersen dokunuyor kanına
Sevmediği bir yemek konulunca önüne
Eğrilmiş çene gibi damağı normal değil!
Belki ders alır diye dedim biraz öveyim
Çünkü artık büyüdü nasıl kalkıp söveyim
Hamdır yaştır cahildir düzelmez ki döveyim
Yemyeşil nane gibi tomağı normal değil
Der Mikdadi belayı başıma sardı felek
Adam olacak değil baş belası bu kelek
Umutta yok ki bundan ne fes çıkar ne yelek
Bükülmüş düne gibi yumağı normal değil
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Şimdi ki hırsızlar candan ediyor
Memleket mahvolmuş ahlaken çökmüş
Eskiden böyleydi demem ki yokmuş
Onların insafı bunlardan çokmuş
Şimdi ki hırsızlar candan ediyor
Hırsızlık dağlarda al da kaç vardı
Eskiden çalanda ihtiyaç vardı
Bir yanda bolluk bir yanda aç vardı
Şimdi ki hırsızlar candan ediyor
Değişen bir şey yok hırsız hırsızdır
Şimdi ki hırsızlar daha arsızdır
Millet alışmış mı? , çok duyarsızdır
Şimdi ki hırsızlar candan ediyor
Hırsızlığı adam meslek edinmiş
Dağları bırakıp şehire inmiş
Eskiden şehirler ne çok sakinmiş
Şimdi ki hırsızlar candan ediyor
Mikdat der kalsalar malı çalmakla
Imansız caniler çalar ne hakla?
Sanki görevliymiş canı almakla
Şimdi ki hırsızlar candan ediyor
Mikdat Bal
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Şimdi nasıl korkmıyayım
Yaşlarım akar gözümden
Sakın kızmayın sözümden
Dertler okunur yüzümden
Nasıl dertli olmıyayım
Eşkıyalar indi şehre
Ar etmeye ister cehre
Barikat kurdu her yere
Şimdi nasıl korkmıyayım
Zaman böyle devran eder
Anarşistler seyran eder
Fitil barut duman eder
Şimdi nasıl korkmıyayım
Asayiş hepten bozuldu
Azgın caniler çözüldü
Bizlerden hesap soruldu
Şimdi nasıl korkmıyayım
Müslüman olmak suç olmuş
Dini yaşamak güç olmuş
Eski keçiler koç olmuş
Şimdi nasıl korkmıyayım
Serbest her türlü rezalet
Lehte çiğnenir adalet
Alimler de oldu alet
Şimdi nasıl korkmıyayım
Mikdat söyler hep aşikar
Bazı alimler sahtekar
Her kanaldan sesi çıkar
Şimdi nasıl korkmıyayım
Mikdat Bal
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Şimdikiler görün ne hale düştü!
Eski siyasiler temel açardı
Umut dağıtırdı,döküp saçardı
Semalarda sahte balon uçardı
Şimdikiler görün ne hale düştü!
Halk bilirdi ama, aldırmıyordu
Bünyesi bunları kaldırmıyordu
Çünkü onlar böyle saldırmıyordu
Şimdikiler görün ne hale düştü!
O kadar insafsız çatmıyorlardı
Belgesiz iftira atmıyorlardı
İnsanlar böyle şey yutmuyorlardı
Şimdikiler görün ne hale düştü!
Halka dert mi sanki köşke kim geçer!
Kimse dert etmez halk ne yer ne içer!
Orası boş kalmaz birini seçer
Şimdikiler görün ne hale düştü!
Mikdat Bal
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ŞOV…….Vezn-i Aher……….Satranç
ŞOV…….Vezn-i Aher……….Satranç
Gördüğünüz...........gerçek değil.........bilin ki.......................terstir mercek
Gerçek değil.........abartıdır...............olayı...........................inanmayın
Bilin ki...................olayı....................yalan, sanmayın..........onu gerçek
Terstir mercek.......inanmayın...........onu gerçek..................sanmayın
Gösterilen........yaşam tarzı.........kurgudur..............hep yalandır!
Yaşam tarzı.....böyle olmaz.........bu ancak............bir plandır!
Kurgudur.........bu ancak..............sinsi, yaklaşan...bir yılandır!
Hep yalandır....bir plandır............bir yılandır..........Kanmayın!
Artistleri...........kopukları..............ayyaşı.....................sevdirirler
Kopukları.......sevdirirken............garibi.......................dövdürürler
Ayyaşı............garibi...................düşman, ederek........sövdürürler
Sevdirirler.......dövdürürler.........sövdürürler................anmayın
Pejmurde..........bir kıyafetle..........dolaşır........................yırtık cebi
Kıyafetle
kalsa iyi................üstelik.........................yandır kepi
Dolaşır............üstelik...................olmak isterler..............onlar gibi
Yırtık cebi........yandır kepi...........onlar gibi.....................yanmayın
Reklam edip......kandırarak..........alırlar....................akdinizi
Kandırarak........bir imzayla.........harcarlar...............nakdinizi
Alırlar................harcarlar............sizin, kıymetli.........vaktinizi
Akdinizi.............nakdinizi.............vaktinizi.................sunmayın
Ağlatırlar..............bir aktörü.............siz onu................mazlum sanıp
Bir aktörü............ağlatırlar..............ağlarken..............ona kanıp
siz onu................ağlarken...............acır, ah edip.......yanıp, yanıp
Mazlum sanıp.....ona kanıp.............yanıp, yanıp.......sönmeyin
Konu ile...............alakası................yok iken..................şu sorular
Alakası...............varsa şudur.........boşalır....................hep borular
Yok iken.............boşalır................birden yanar............yaş ve kurular
Şu sorular...........hep borular........yaş ve kurular...........donmayın
Der Mikdadi.........telefonla..........sorarsan.............sapık kuldan
Telefonla............olur mu hiç.......sapıktan............olmaz sultan
Sorarsan............sapıktan...........eğer, çıkarsın....doğru yoldan
Sapık kuldan......olmaz sultan....doğru yoldan......dönmeyin
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Şöyle seyran etsem dünya dışına
Şöyle seyran etsem dünya dışına
Yedinci semaya varıp da gelsem
Büyük meleklerle olsam aşina
Hakkın divanına durup da gelsem
Ayrılsam dünyanın her bir derdinden
Uzaklaşsam her can her bir ferdinden
Velisi delisi, mert namertinden
Onların halinden sorup da gelsem
Hastalıklar için çare bulsaydım
Dertli olanlara derman olsaydım
Sevgi iksirini bulup alsaydım
Kırılmış kalpleri sarıp da gelsem
Nefreti orada bulsam öldürsem
İnsanlığı mutlu edip güldürsem
Artık savaş yoktur diye bildirsem
Bunların yolunu görüp de gelsem
Fakirliği alıp sürebilseydim
İnsanları mutlu görebilseydim
Herkes ne isterse verebilseydim
Düşmanlığı orda vurup da gelsem
Kayıp değerleri bulup getirsem
Kin, haset, öfkeyi orda bitirsem
Nefisle şeytanı atsam yitirsem
Şeytanı ortadan yarıp da gelsem
Ahlakla, vefayı hoşgörü ile
İyi hasletlerin her türü ile
Geriye dönseydim her biri ile
Daha çok hayaller kurup da gelsem
Mikdat der oraya varmaz ki yolum
Takatım yetişmez, tutmaz ki kolum
Güç kuvvet Allah’ın ben aciz kulum
İçimden putları kırıp da gelsem
Mikdat Bal
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Şu dünyanın hâline bak
Tadı yok,kaldı acısı
Çekiyor ölüm sancısı
Oldu bir barut fıcısı
Şu dünyanın hâline bak
Suyu havası kirlendi
Nice mahluk zehirlendi
Bir çok insan sinirlendi
Şu dünyanın hâline bak
Kalmadı tabii denge
Beyaz düşman siyah renge
Iki kardeş durur çenge
Şu dünyanın hâline bak
Insan insanlıktan çıktı
Ormanları yaktı yıktı
Dünya buna mı layıktı
Şu dünyanın hâline bak
Bitti cevher bitti madde
Her şey suni her şey sahte
Adalet çiğnenir lehte
Şu dünyanın hâline bak
Mikdat der ki dünya fani
Artık yakındır tufanı
Kardeş çalıştır kafan
Şu dünyanın hâline bak
Mikdat Bal
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Şu gurbeti terketsem ne yazardım!
Şu gurbeti terketsem ne yazardım!
İlhamımın yüzde doksanı hasret
Ben gurbetsiz kafiyeyi bozardım
Şiirimin dili, aksanı hasret
Mikdat Bal
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Şu insanlar ne acaip
Şu insanlar ne acaip, yedisinden yetmişine
Sağlığında sahip çıkmaz, rahmet okur geçmişine
Neye yarar sahiplenmek, bir eserin bitmişine
Bitiren bittikten sonra, bırakıp gittikten sonra
Böyle mi olması lazım, bu mu vefa, bu mu sevgi?
“Rahmetli çok iyi idi”, bu mu metih, bu mu övgü?
Matem bir iş yapacaksın, sağlığında onu sev ki!
Neye yarar senin sevgin, o veda ettikten sonra!
Bu sözlerim sitem değil, gerçektir bu yazdıklarım
Bundan kimse alınmasın, çıksa bile üzdüklerim
Bu gün varım, yarın yokum, arda kalır düzdüklerim
Bir gün her şey noktalanır, nefes tükettikten sonra
“Mikdat iyi bir şairdi” derler bir gün ölür isem
Bir kitap bastır diyorlar, olur destek bulur isem
Şimdilik bu bir rüyadır, olmaz yalnız kalır isem
Boyun büker pes ederim, canıma yettikten sonra
Mikdat Bal
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Şu saçmalığa son verse
Köşesinden kalkmış durmuş
Temcit pilavını sürmüş
Her olayı yanlış görmüş
Ah bir uyansa bir görse
Şu saçmalığa son verse
Yaşı başını almıştır
Derin gaflete dalmıştır
Karanlıklarda kalmıştır
Bunun sırrına bir erse
Şu saçmalığa son verse
Belli değil istediği
Deli eder her dediği
Yok bu işin estetiği
Düzelemez kalbi körse
Şu saçmalığa son verse
Kendi yazar o serbesttir
Yazdıkları çok abestir
İnsan kanı mukaddestir
Ben söyledim o da derse
Şu saçmalığa son verse
Teröre okurum lanet
Böyle demem cana minnet
Onun bu yaptığı cinnet
Sağa sola çarpar, körse
Şu saçmalığa son verse
Ölen bizim kalan bizim
Kılmayan da kılan bizim
Hepsi bizim, ulan bizim
Bu bizim, şu sizin derse
Şu saçmalığa son verse
Laf atarken Mikdat Bal’a
Ön yargıyla bakar hâlâ
Sataşmadan sağa sola
Benim sayfama bir girse
Neler yazdım açıp görse
Mikdat Bal
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Şu yalan dünyanın bitmez cefası
Şu yalan dünyanın bitmez cefası
Bir derde düşersin, gerisi gelir
Yalandır her şeyi yoktur vefası
Bir derdi aşarsın, serisi gelir
Bundan böyle dünyam yıkılır diye
Gözlerinden yaşlar dökülür diye
Sabredersin bu dert çekilir diye
Bir derdi yaşarsın irisi gelir
Dünya senden bıktım beni eğleme
Yalanına yalan ile bağlama
“Bu da gelir bu da geçer ağlama”
Bir dertte pişersin, darısı gelir
Yarınları umut ile yaşadım
Bir seraba çıktı benim haşatım
Minnetim yok dünya seni boşadım
Bir dertten şaşarsın, sürüsü gelir
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/39/www_antoloji_com_553239_830.MP3'>
.
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Şucu bucu
Apaçık kardeşiz yoktur şifremiz
Aynı yöne döner bizim ipremiz
Birdir kitabımız,birdir kıblemiz
Şucu bucu diye ayırmak nedir?
Yerleşik bu millet yedi bölgeye
Hepimiz mensubuz tek bir ülkeye
Mümkün mü toplanmak aynı ilkeye
Şucu bucu diye ayırmak nedir?
Herkes birbirine tahammul etsin
İstediği yoldan çizgiden gitsin
Artık çok uzadı bu kavga bitsin
Şucu bucu diye ayırmak nedir?
Mikdat der birliğe çağrı yapanlar
En başta onlardır yoldan sapanlar
Vatan bir,millet bir ey inananlar
Şucu bucu diye ayırmak nedir
Mikdat Bal
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Şunu bil ki bir insansın
Şunu bil ki bir insansın
Hem tarafsın, hem bir yan sın
Ya ondansın ya bundansın
Yoktur bunu orta yolu
Halk oldun bir gaye için
Beka ya sermaye için
Kulluk denen paye için
Yoktur bunun orta yolu
Ya sağdasın ya soldasın
İkisinden bir yoldasın
Ya üsttesin ya alttasın
Yoktur bunun orta yolu
İki yol var iman,küfür
İmana geç Allah,Ğafur
Günahların olur sıfır
Yoktur bunun başka yolu
Hayat, ölüm imtihandır
Mü'min buna inanandır
Müteber olan son andır
Yoktur bunun başka yolu
Mikdat der ki ömür anlık
Faydasızdır son pişmanlık
Amel ister müslümanlık
Yoktur bunun orta yolu
Mikdat Bal
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T.V. Programları!
Ülkemizde rezaletin her türü
Yaşanıyor hep onların yüzünden!
Dejenere olmuş halkın kültürü
Aşınıyor hep onların yüzünden!
Kimi fala bakar kimi burcu’na
Gerçek dışı yapay hayat curcuna
Aileler düşmüş israf borcuna
Boşanıyor hep onların yüzünden!
Akla ziyan reklamları vererek
Kapılıyor aileler görerek
Taksitlerle büyük borca girerek
Döşeniyor hep onların yüzünden!
Faiz ile sermayeyi bularak
Toprağını çiftliğini salarak
Şehirlere taksitle ev alarak
Taşınıyor hep onların yüzünden!
Kabe’sinden çevirince yönünü
Tecrübe yok kestirmeden sonunu
Yarın değil yaşadığı gününü
Düşünüyor hep onların yüzünden!
Der Mikdadi çıkar yatar arzına
Önem vermez namusuna ırzına
Cahil gençler imrenince tarzına
Kaşınıyor hep onların yüzünden!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Tabiat kanununun, önüne çıkıyoruz
Bir mıh bir nal kurtarır, demiş atalarımız
Her şey için bir örnek vermiş atalarımız
Çok acı tecrübeyle, görmüş atalarımız
Neden dinlemiyoruz, nereye gidiyoruz!
Kendi elimiz ile, dünyayı yıkıyoruz
Tabiat kanununun, önüne çıkıyoruz
Kendimiz tahrip edip, kendimiz çekiyoruz
Düzen altüst oluyor, nereye gidiyoruz!
Bir anlık rahat için, zehirler saçılıyor
Böylece tabiata, yaralar açılıyor
Tehlikedir bu tutum, yanlış yol seçiliyor
Durun Allah aşkına nereye gidiyoruz!
Sinek mundar değilmiş, mide bulandırırmış
Isırınca deriyi hafif sulandırırmış
Hastalık taşıyormuş, mikrop bulaştırırmış
Geçin bu hikayeyi, nereye gidiyoruz!
Sinek öldürülürken, başka canlılar ölür
Zehiri öldürmezse, sinek yiyen aç kalır
Bu da bir pire için, yorganı yakmak olur
Denge altüst oluyor, nereye gidiyoruz!
Tabiatta hiç bir şey, asla gereksiz değil!
Onda bir düzen vardır, dünya direksiz değil
Mikdat sineği acır, o bir yüreksiz değil
Milyarla faydası var, nereye gidiyoruz!
Mikdat Bal
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Tabiata aykırı
Tabiata aykırı
Koşturmuşuz beygiri
İğdiş ettik aygırı
Katır dolmuş her taraf
Kuruyunca delta’lar
Atılmıyor oltalar
Gömülürken baltalar
Satır dolmuş her taraf
Kardeş kardeşe küser
Rüzgarlar garip eser
Mezarlar para keser
Yatır dolmuş her taraf
Ziraat terk edildi
Köyden şehre gidildi
İşsiz aylak yatıldı
Çadır dolmuş her taraf
Naylona bürünürler
Çok gülünç görünürler
Kokular sürünürler
Itır dolmuş her taraf
Hayat şartları zormuş
Bir çoğu kafa yormuş
Kalkıp da şirket kurmuş
Müdür dolmuş her taraf
Mikdat Bal
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Tadı tuzu kalmadı!
Bir yanda var, bir yanda yok, her neyse!
Bu dünyanın tadı tuzu kalmadı!
Çoğunda yok, azında çok, her neyse!
İnsanların güler yüzü kalmadı!
Aşılmaz ki bu aşırı uçurum.
Kalbi katı, vicdanları mucurum,
Edipleri lâl ediyor bu durum
Söyleyecek tatlı sözü kalmadı!
Hayat bize ne belâlar çattırmış
En sonunda tepemizi attırmış
Yedisinden yetmişine fıttırmış!
İbret ile gören gözü kalmadı!
Adaletin budur yerle yeksanı!
Hasletlerin ölmüş yüzde doksanı
İnsanlığın bundan çoktur noksanı!
Ne yazık ki az bir cüzü kalmadı!
Nefret girmiş boş kalınca gönüller
Hissizliği hoş bulunca gönüller!
Ne yazık ki taş olunca gönüller
Vicdanlarda hiçbir sızı kalmadı!
Medeniyet deyip attık hayâyı
Çaldık çirkin cehrelere boyayı
Üstlerine yuvarlardı kayayı
Mikdadi’nin eski hızı kalmadı
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Tahta ata binip gidersin bir gün
Hiç güvenme malım mülküm var diye
Tahta ata binip gidersin bir gün
Onlar sana düşman, görme kâr diye
Pişman olup yanıp gidersin bir gun
Maske takıp iyi diye sanılma
Kötü bir insandı diye anılma
Gençliğine kuvvetine yanılma
Kör nefsine kanıp gidersin bir gün
Dünya malı için ahmaklar azar
Bütün dünya senin olsa ne yazar
Sana kalacağı ondan bir mezar
Her şey biter sönüp gidersin bir gün
Kuş tüyünden döşeklerde yatarsın
Mal mülk benim deyip alıp satarsın
Binaları dikip hava atarsın
Bu dünyadan dönüp gidersin bir gün
Mikdat der ki bir gün pişman olursun
Unutma ki ettiğini bulursun
Nasıl yaşamışsan öyle ölürsün
Son olarak anıp gidersin bir gün
Mikdat Bal
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Takdir-i ilahi tecelli eder
Ömür sona erer değişmez kader
O halde gerekmez ne gam ne keder
Takdir-i ilahi tecelli eder
İnsan için yalnız sabır önemli
Ağlamak sızlamak sağlamaz fayda
Oku fırlatınca kırılır yay da
Dünya sarayının temeli fay’da
Burası muvakkat, kabir önemli
Namerde el açma darlansan bile
Aza kanaat et horlansan bile
Azınca nefsini zorlansan bile
Onu tezkiyede cebir önemli
Dini diyaneti alışmak ne hoş
Hergün adım adım gelişmek ne hoş
Ölmeyecek gibi çalışmak ne hoş
Hayatı kazan da, öbür önemli
Kimisinin gönlü o kadar darki
Farkına varmadan bir kelam derki
Bilinmesi elzem zaaflar varki
Zerresi mahveden kibir önemli
Düşman olur sizli bizli olanlar
Belki elden kaçar hızlı çalanlar
Ortaya dökülür gizli kalanlar
Kitabın okurken kupür önemli
Mikdat Bal
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Takmıyorum ben!
Irkçı değilim ben, rengi severim
Kızıl siyah beyaz, bakmıyorum ben!
Türk’üm milletimdir onu överim
Sesim avaz avaz, takmıyorum ben!
Vatana bağlılıyım; ırkçı desinler
Milliyetim Türktür; Türkçü desinler
Günahkar desinler, şirkçi desinler
Zırlasın o yobaz, takmıyorum ben!
Bölücüye karşı, hoşgörüm olmaz
O zaman barışım huzurum olmaz
Çerkezle Kürt ile bir zorum olmaz
Evet asla olmaz, takmıyorum ben!
Testi kırılırsa çoktur kovalar
İnsanlar değişir, ölmez davalar
Doğaldır arada, soğur havalar
Zemheride ayaz, takmıyorum ben!
Bana kem gözlerle baksa da zalim
Her yerde karşıma çıksa da zalim
İşimize çomak soksa da zalim
Sendelerim biraz, takmıyorum ben!
Mikdatî! Bu yoldan dönmem imkânsız
Namerdin atına binmem imkânsız
Dokuz ışıklıyım sönmem imkânsız
Essin artık poyraz, takmıyorum ben!
Mikdat Bal
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Taksitle alışveriş!
Bakkala yönelmiş yağmur çamurda
Ne şeker ne yağ var ne de yumurta
Ekmek bitmiş hazır değil hamur da
Taksitle bulursa iyi olacak
Bakkalı görünce tutuldu dili
Listeyi çıkarmış titrerken eli
Balı görmüş akmış ağzının seli
Onu da alırsa iyi olacak
Birazcık cesaret bulabilseydi
Yarım kilo kıyma alabilseydi
Güvenilir kişi olabilseydi
İtibar kalırsa iyi olacak
Ne etsin zavallı geliri darmış
Elde avuçta yok ne alsa kârmış
Geçen aydan kalma borcu da varmış
Almadan salarsa iyi olacak!
Der Mikdati alır unu taksitle
Gömleği çorabı donu taksitle
ayın başlangıcı sonu taksitle
Hükümet bilirse iyi olacak
Mikdat Bal
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Tamahın yok devası
Tamahın yok devası
Mal sevgisi,hevesi
Nefsin arzu, hevası
Seni yakar kül eder
Zenginlerin övgüsü
Nüfuzu ya mevkisi
Seni dünya sevgisi
Başkasına kul eder
Örnek alma zengini
Aşamazsın engini
Bulmaz isen dengini
Sen tül isen çul eder
Zengin herşey yaptırır
El eteği öptürür
Doğru yoldan saptırır
Kompleksin kabul eder
Seni yanında tutar
Ona gereğin kadar
İşin bitince atar
Seni geçmez pul eder
Tayin eder keseni
Eksik verir hisseni
Bir nokta çıkar,seni
Cümlede virgül eder
İçer senin kanını
Gevretir imanını
Alır senin canını
Hanımını dul eder
Gayem değil eğlenmek
Sizlere bir şey vermek
Kim isterse öğrenmek
Herşeyi okul eder
Hoş görünüz Mikdat'ı
Şiir onun muradı
Kim varsa kanaatı
Her bitkiyi gül eder
Mikdat Bal
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Tanırım
Kusar yokken nedeni
Ne denidir ne deni
Dinime kin güdeni
Suratından tanırım
Çevresini övermiş
Gayrisini sövermiş
Sözde hayvansevermiş
Muradından tanırım
Nalı yok eğeri yok
Ödlektir ciğeri yok
Beş para değeri yok
Karatından tanırım
Kişi çıkmasın yoldan
Hiç farkı kalmaz maldan
Korkmaz Allah’tan kuldan
Cüretinden tanırım
Şeytan ile aşina
Çabaları boşuna
İçi yansır dışına
Süretinden tanırım
Gönlünde onca darlık
Gereksiz işgüzarlık
İçi paslı bir varlık
Ciratından tanırım
Yine yok ona kinim
Zırlasın inim inim
Necistir diyor dinim
Keratından tanırım
Hep polemik arayan
Boş işlere yarayan
Pili bitmiş cereyan
Faradından tanırım
Edaları havalı
Kim dinler ki kavalı
Sanki kömür çuvalı
Haratından tanırım
Maske takar yüzüne
Ateş düşer özüne
Değer vermem sözüne
Meretinden tanırım
Mikdati içim serin
Düşündüm derin derin
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dağın ötesi Şirin
Feratından tanırım
Mikdat Bal
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Tanıyoruz artık biz bu itleri
Kıskanır her şeyi kendi bilmiyor
Tanıyoruz artık biz bu itleri
Ne söylersen söyle yola gelmiyor
Tanıyoruz artık biz bu itleri
Belirsiz bir şahıs mayası bozuk
Vicdan hiç arama hayası bozuk
Hayalde yaşıyor rüyası bozuk
Tanıyoruz artık biz bu itleri
Alçağın tekidir cüce boyunda
Alışmış bir kere huylu huyunda
Nüfüs patlaması olur soyunda!
Tanıyoruz artık biz bu itleri
.......Bunlar bu sitenin parazitleri!
Mikdat Bal
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Tansiyon yükselmiş!
Tansiyon yükselmiş yatayım dedim
Yat yatabilirsen elem yattırmaz
Günlük yorgunluğu atayım dedim
At atabilirsen kalem attırmaz
Uyuyayım derken böldüm geceyi
Koyunu sayarken verdim keçiyi
Gülün dikeninden gelen acıyı
Tat tadabilirsen lalem tattırmaz
Hainler ülkemde geçmiş yarışa
Biri çomak sokmuş sulha barışa
Gam ile kederi üç beş kuruşa
Sat satabilirsen çilem sattırmaz
Topladım dereden sivri taşları
Bunlar kolay yarar dedim başları
Elini uzatıp uçan kuşları
Tut tatabilirsen halem tutturmaz
Döndüm sağa sola ağırdı midem
Dedim ki Mikdati uyku yok madem
İstedimki biraz edeyim sitem
Çat çatabilirsen alem çattırmaz
Mikdat Bal
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Taraf olma
Beni biraz dinle şair adayı
Yazı yazabilir her kabadayı
Şiir asla kabul etmez hatayı
Konusu tek olsun,bölümsüz olsun
Bazı değerleri başkası tartsın
Alcak gönüllü ol değerin artsın
Türk kültürü için gereksin,şartsın
Hizmetin sürekli,ölümsüz olsun
Taraf olma herkes sana yönelsin
Sen şairsen evrenselsin,genelsin
Adaletli ol ki şanın yücelsin
Kalemin yürekli,zulümsüz olsun
Mikdat bal der ben de bu yoldan geçtim
Orta yolu tuttum ifrattan kaçtım
Bu ana dek akla karayı seçtim
Sanmam bu nasihat,olumsuz olsun..
Mikdat Bal
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Tarih tekerrürdür derler
Defolsunlar bu diyardan
Artık bıktık istismardan
Seçemezler nur’u nardan
Karanlık sözlü aydınlar
Kelebek gözlü aydınlar
Sorsanız zulmetten kaçar
Ateş dıştan ışık saçar
Sanırlar ki nur’a uçar
Karanlık sözlü aydınlar
Kelebek gözlü aydınlar
Şartlıdırlar dönemezler
İleriyi bilemezler
Tehlikeyi göremezler
Karanlık sözlü aydınlar
Kelebek gözlü aydınlar
Neden bizleri aldatsın
Nur mu nar mı gitsin baksın
Önce kendileri tatsın
Karanlık sözlü aydınlar
Kelebek gözlü aydınlar
Girerler türlü boya ya
Konuşmazlar bedava ya
Zehir saçarlar hava ya
Karanlık sözlü aydınlar
Kelebek gözlü aydınlar
Tarih tekerrürdür derler
Bu yönde yazar çizerler
İpret almak istemezler
Karanlık sözlü aydınlar
Kelebek gözlü aydınlar
Mikdat der ki artık yeter
Bunlar kelebekten beter
Bilmeden ateşe gider
Karanlık sözlü aydınlar
Kelebek gözlü aydınlar
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tarihi okuyun
Sosyete yazarı olarak bilinen Orhan Pamuk'un 'Türkler bir buçuk milyon Ermeni'yi
katletti' sözü üzerine..
Ne yazmış ne diyor ermeni dölü
Ülkemin her yanı şehitle dolu
Hani nerde bizim binlerce ölü
Bunun hesabını soran var mıdır?
Tarihi okuyun, açık yazılar
Size hak vermiyor nice kazılar
Bilakis yok oldu körpe kuzular
Hiç bunlara kafa yoran var mıdır?
Düşmanımızla, el ele verdiler
Nice zulüm yaptı hain çeteler
Bizi arkamızdan hançerlediler
Ermeniyi sırttan vuran var mıdır?
Onları savunan onların iti
Bunda kahpeliğin yoktur limiti
Dini imanı yok, ne de Tevhidi
Böylesi gafilde Kur’an var mıdır?
Yazamaz hiç kimse yalan haberi
Nerde bu ölüler nerde makberi?
Ermeniden yana yazan serseri
Türk halkıyla senin aran var mıdır?
Ermeniler bu gün bile azmıştır
Karabağı işgal etti ezmiştir
Biri kalkmış onlar için yazmıştır
Türkün yarasını saran var mıdır
Hem suçlu hem, güçlü, hem yüzsüz kişi
Bu kahpenin ancak fitnedir işi
Bir kenara çekip varsa kaç dişi
İkaz olsun diye kıran var mıdır?
Mikdat der yalandır bu soykırımı
Ne hazmi mümkündür ne sindirimi
Sakın söylemeyin bura yeri mi?
Bizde boş verecek bir an var mıdır?
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Taş kafa anlamaz halkın dilinden
Taş kafa anlamaz halkın dilinden
Verilen mesajı sezer mi bilmem!
Zaten bıkmış idi sivri dilinden
Şimdi ta Rodos’a yüzer mi bilmem!
Ders olur mu acep yeni durumlar
Nasıl tavır alır buna kurumlar
Yediği tokatı nasıl yorumlar
Yeni desiseler düzer mi bilmem!
Dindar insanlara tepeden bakıp
Kuyruğunu bulup peşine takıp
Görevi terkedip meclisten çıkıp
Mağrur bir edayla gezer mi bilmem!
Bayrakları alıp dolaştı yurdu
Nice yalanları ileri sürdü
Korkunç senaryolar gösterdi durdu
Yine aynı resim çizer mi bilmem
Kaybettiği halde koltuğu tuttu
Seçmenini yalan ile uyuttu
Kerhen olsa bile yalanı yuttu
Tabanı bu işten bezer mi bilmem!
Ne hesap etmişse hep tersi oldu
Rengi kızıl ama, ne sağ ne soldu
Layık, anti layık milleti böldü
Tekrar gönlümüzü ezer mi bilmem!
Bir savaş alanı olmuştu meclis
Çalışmaz durumda kalmıştı meclis
Seçim kararını almıştı meclis
Şimdi kör düğümü çözer mi bilem!
Mikdat Bal
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Taş yerine ulaştı
Taş yerine ulaştı
Fener çıkıp dolaştı
Ne işlere bulaştı
Ampulü çatlak imiş
Hırsızların hüneri
Elinde elfeneri
Şimdi çıkmış döneri
Her yanı patlak imiş
Divane neye yarar
Tanımazki kar zarar
Pervane işık arar
Bu sonuç mutlak imiş
Mevlam bizi kayıra
Göz diktiler hayıra
Davar girmiş çayıra
Her taraf otlak imiş
Güçlü zayıfı ezer
Akıl edenler sezer
Bir kısmı uyurgezer
Diğeri horltak imiş
Hiç biri de aymıyor
Ne dersen de duymuyor
Zalim yiyor doymuyor
Bu nasıl hırtlak imiş
Mikdat Bal
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Taşıma su ile değirmen dönmez
Aileden gelir saygının kökü
Taşıma su ile değirmen dönmez
İstediğin kadar kitaplar oku
Okuyan herkese saygılı denmez
Asalet insanın vicdan sesinde
Değil kavuğunda değil fesinde
Öğrenmeye çalış her nefesinde
Bir diploma ile cehalet dinmez
Kirletme suyunu süzülsün aksın
İnsanlar her zaman haline baksın
İlim yüreğinde bir ışık yaksın
O ışık yanınca bir daha sönmez
Kendine bir yol çiz çığırdan çıkma
Mülayim de olup her yöne akma
Deli çaylar gibi bendini yıkma
Hırçın su sel olur deryaya inmez
Ne yazar birisi görmüşse mektep
Edebiyat söyler yok iken edep
Kitapları yüklense de bir merkep
Yaramaz hayvandır eti de yenmez
Mikdatî der her an sakın zarardan
Kaçın bilmiyorsan kesin karardan
Akıl bir kaçarsa dönmez firardan
Ok yaydan fırlarsa geriye dönmez
Mikdat Bal
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Tatlı Dil Öğüt
Güler yüz, tatlı bir dil insanın güzelliği
Şahısta bu var ise başka şeye bakılmaz!
Gönüller fethedilir bu da bir özelliği
Böyle kurulan dostluk ilelebet yıkılmaz!
Konuşma yeteneği, insanı insan yapar
İnsanları inciten bu nitelikten sapar
Onunla kaynaşılır, onunla ipler kopar
Koptu mu maazallah kolay, kolay takılmaz!
Dilden kalbe yol vardır fikir dönüşür söze
O tercümanlık eder konuşurken yüz yüze
Orası fesat ise sözler dönüşür köze
O anda sabır gerek lafazanlık çekilmez!
Boşboğazlık hoş değil muhabbeti bitirir
Öyle bıkkınlık verir yandım anam dedirir
İnsanı bizar eder kimi cinnet getirir!
Çenesi düşük olan haya etmez sıkılmaz!
Sana laf atanlara selam verip geçiver!
Nefse uyacağına Hak kelamı seçiver!
Kendine acıyorsan o konumdan kaçıver
Lakırdı ebesiyle asla başa çıkılmaz!
Lâzım olduğu yerde söylersin gerekeni
Olur olmaz konuşmak düşürtür derekeni
Bir seferde boşaltma içinde birikeni!
Yumuşak bir üslupla, şimşek gibi çakılmaz!
Tatlı dil çıkarırmış, yılanı deliğinden!
Söz gümüş, sükut altın, dünya meteliğinden
Yerinde kelam etmek inci niteliğinden!
Şunu bilir Mikdadi tatlı dilden bıkılmaz!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Tebdil-i mekan!
Tebdil-i mekana eyledim niyet!
Gurbeti terk edip gelmek isterim!
Acep ne düşünür buna cemiyet?
Onların fikrini bilmek isterim!
Dizde derman yok da, uçabilirsem!
Dağlar yol verip de geçebilirsem!
Hasret öldürmeden kaçabilirsem!
Anavatanımda ölmek isterim!
Sevinçle coşkuyla caddeye çıkıp
Topukları vurup, bir selam çakıp
Vuslat duygusuyla dostlara bakıp
Yapmacık da olsa gülmek isterim!
Akşam nevalemi bir güzel karıp
Sabahtan hepsini poşete sarıp
Eskiden gezdiğim yerlere varıp
Yılların izini silmek isterim!
Hayaller kurarım varamasam da!
Orada sürekli duramasam da!
Şeytan bacağını kıramasam da!
Ancak o melunu çelmek isterim!
Geçti Mikdadi’nin gurbet çağları
Elinde tek kalan gönül bağları!
Ferhat oluverip engin dağları!
Yol versinler diye delmek isterim!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Tebessüm
Güler yüz tatlı dil süstür ziynettir
Gönülden gönüle yoldur tebessüm
Edene sadaka hem de sünnettir
Kamil insalarda boldur tebessüm
Gülümseyen bir yüz cennettir serde
Dikenlerin bolca olduğu yerde
Öyle bir cevherki bulunmaz zerde
Değerli en güzel güldür tebessüm
Çorak yüreklere ilahi rahmet
Sadaka gibidir olmazsa töhmet
Köprüler kurulur etmeden zahmet
Hoşgörü zarfında puldur tebessüm
Çevrende yaşayan tanıdık över
Alnın açık olur şansın da yaver
Sokakta çattığın kişiler sever
Dosluğa uzanan koldur tebessüm
İnsanın heybeti azametidir
Hatırın temelli selametidir
Güzel bir ahlak’ın alametidir
Allah’ın sevdiği haldir tebessüm
Der Mikdati insan saygın olmalı
Ettiği tebessüm uygun olmalı
O kadar muhim ki yaygın olmalı
Görgü alanında daldır tebessüm
Mikdat Bal
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Tek hedefim benim Çaykara olsun
Artık dolaşacak yerim kalmadı
Tek hedefim benim Çaykara olsun
Başka bir arzum yok derim kalmadı
Tek hedefim benim Çaykara olsun
Yıllardır özlemi yaktı sinemi
Gurbetteyken kayıp ettim ninemi
Şimdi özlüyorum garip annemi
Tek hedefim benim Çaykara olsun
Sabır kalmadı ki tahammül etsem
Suyum kaklsaydı da kazama yetsem
Başka kazam yok ki oraya gitsem
Tek hedefim benim Çaykara olsun
Oradadır bütün özlediklerim
Orasıdır her gün izlediklerim
Onun hasretidir sızladıklarım
Tek hedefim benim Çaykara olsun
Mikdatî der hasret sardı çevirdi
Yıkılmaz çınardım yılar devirdi
Ayrılık ateşi yaktı kavurdu
Tek hedefim benim Çaykara olsun
Mikdat Bal
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Tek neden
Kavga, niza, hasedin, kin, nefret ihanetin
Her türlü rezaletin, tek nedeni paradır!
Hayatına hükmeder, kimini mutlu eder
Gam kasavet ve keder, tek nedeni paradır!
Savaşın ve barışın, her alanda yarışın
Her gidiş her varışın, tek nedeni paradır!
Doğum gününde pasta, şirin görünür dosta
Bebek olmuşsa hasta, tek nedeni paradır!
Ankara, İstanbul da, vatan sathında yolda
Tahsil varsa okulda, tek nedeni paradır!
Her aşkın yüzde onu, birçok sevginin sonu
Sitemlerin her tonu, tek sebebi paradır!
Dert, hüzün ve tasanın, anahtarı kasanın
Patronu her masanın, tek nedeni paradır!
Muhatap alınmanın, muhterem bilinmenin
Ön safta bulunmanın tek nedeni paradır!
Kimi hayattan mutlu, geleceğe umutlu
Ölümün şanlı, kutlu tek nedeni paradır!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Teknoloji Harikası? !
Teknolojik değişim topluma tesir edip
Aile yapısının temelini bozmakta!
O hizmet verecekken kendine esir edip
Uzaktan kumandalı kuyumuzu kazmakta!
Değerler altüst olup uçurumlar oluştu
Dağda ki bağdakiyle söyle böyle buluştu
Paylaşım ayağıyla her şeyini bölüştü
Aile içi sırrı ona buna yazmakta!
Aile hayatının bir önemi kalmadı!
Tebessümü unuttuk kimse mutlu olmadı
Sosyal ağlarda arar orada da bulmadı
Hayal kırıklığına uğrayanlar azmakta
Adeta bazı gençler tek tip hortlağa dönmüş
Cehreleri solmuştur gözlerde feri sönmüş
Bir pislikten kalkarak başka pisliğe konmuş
Gecesi gündüz olmuş, gün boyunca sızmakta!
Kültürümüze özgü selam sabah yok artık
“Yes”,”Okey, “hello” “bye bye”, “gud aftırnun” çok artık
Sofraya da oturmaz “fast fud” ile tok artık
Artık dancing, resturan, kafetarya gezmekte!
Çok ciddi çatışmalar yaşanmaya başladı.
Sanal dost bulan eşler, boşanmaya başladı
Der Mikdadi değerler aşınmaya başladı
Günümüz dünyasının çöplüğünde yüzmekte
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Tembelliğinden ötürü oturarak kılanlarla
Tabureler, koltuklar, sandalyeler dizilmiş
Adeta mescitlerde kiliseler çizilmiş
Bu konu deyin hangi nas’a göre yazılmış
İma edecek kadar hasta mısın ey hacı?
Alnın secdeye değmez ne acı ki ne acı!
Hangi kitaba göre uygulanır bu namaz
Dört mezhepte merdûddur o namazı onamaz!
Oturanlar çoğalmış birbirini kınamaz!
İma edecek kadar hasta mısın ey hacı?
Alnın secdeye değmez ne acı ki ne acı!
Kendi işinde keçi gibi zıp, zıp hoplarsın,
Bahçede çalı çırpı ne var ise toplarsın
Sonra camiye koşup bir köşeyi kaplarsın
İma edecek kadar hasta mısın ey hacı?
Alnın secdeye değmez ne acı ki ne acı!
Tekbir getirilmeden bir namaza girilmez
Kıyam, kıraat, rüku bunlar hafif görülmez
Secde ve son kaide onsuz selam verilmez
İma edecek kadar hasta mısın ey hacı?
Alnın secdeye değmez ne acı ki ne acı!
Her ibadetin özgün şartları var farzı var
Bir hareket şekli var biçimi var tarzı var
En mühim olan bir de Yaradan’a arzı var
İma edecek kadar hasta mısın ey hacı?
Alnın secdeye değmez ne acı ki ne acı!
Son devrin ürünüdür bu tuhaf namaz türü
Böyle bir şey tanımaz asla İslam kültürü
Engelliye tamam da nerden çıkmış bu sürü?
İma edecek kadar hasta mısın ey hacı?
Alnın secdeye değmez ne acı ki ne acı!
Der Mikdadi uyan da kendine gel ey gafil
Dediğimi anladın ne eblehsin ne sefil
Namaz tembellerine Rabbimiz olmaz kefil
İma edecek kadar hasta mısın ey hacı?
Alnın secdeye değmez ne acı ki ne acı!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Temel (50. YIL)
Kutllarken evliliğin ellinci senesini
Komşuları gelip de doldurdu hanesini
Bir ara Dursun sordu mutluluğun sırrını
Elli yıldır duymadı bu çiftin bir hırrını
Temel der habu kızı evinden kaçurmişum
Atumun terkisine koyup da uçurmişum
Hacan biraz yaklaştuk atumuz tökezledi
Bir dedum devam ettuk, bir yenisi izledi
İki dedum, üç dedum, bu yaptuğun suç dedum
Haboyle tökezlesrsen eve varmak güç dedum
Piştofumi çekerek vurup öldürdum oni
Açtum derin bir çukur ona doldurdum oni
Hanum dedi ne yaptun? , yazuklar olsun sana!
Birrr dedum, o gün bu gün iki dedurtmez bana
-Nasiiii? ? ?
Mikdat Bal
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Temel (Baba yüreği)
Temel küçükken de bir afacandı
Etrafına neşe, sevinç saçandı
Her şeyi inceler araştırırdı
Bazen kafaları karıştırırdı
Bir gün babasına dedi ki baba
Bir şey sorabilir miyim acaba?
Nasıl oldum diye bir soru sorar
Soru zor, babası bir cevap arar
-Yatağın altına şeker atmıştık
Lambayı söndürüp sonra yatmıştık
Sabah kalkınca da seni bulmuştuk
Gelişinle mesut, mutlu olmuştuk
Temel hemen alır biraz toz şeker
Yatmadan yatağın altına döker
Döşeği kaldırır sabah kalkınca
Bakar ki her taraf dolmuş karınca
Sizi öldürürdüm ezerdim, fakat
Baba yüreği bu getirmez takat
Mikdat Bal
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Temel (Düğün daveti)
Dolaşıp dostlarını tek tek davet eyledi
Sizi da düğunume bekleyurum söyledi
Ne zamandur dediler
Dedi ki pek yakında
Dediler peki kimdur?
Anlat onun hakkında
Alacağum bir duldur, başka bir köyde kalur
Bir milyar Temel olsa, gene da beni alur
Aradan yıllar geçti hâlâ düğün olacak
Sözde şu bizim Temel bir dul bayan alacak
Sordular ne oluyor? Ne oldi düğun işi?
Hiç arkadaşlarini kandurur mi er kişi?
Dedi ki: ne bileyim kocasi hasta idi
Bu gün yarun ölecek sanarak yasta idi
Dedum ona ağlama ölürse ben burdayum
Mahcubum size karşu, ölmedi çok zordayum
Mikdat Bal
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Temel (Hayvanat bahçesi)
Fadime ile Temel dolaşmak istediler
Hayvanat bahçesine gidelim mi dediler
Gezip dolaşırlarken Temel anlatıyordu
“Habu kurttur, bu zebra, bu da tilki” diyordu
Geçerken görmüşlerdi fillerin kafesini
Fadime tanır sandı, çıkarmadı sesini
Biraz ilerleyince Fadime bir an durdu
Fil’in ne olduğunu bizim Temele sordu
Temel dedi: “hangisi nereye bakayursun
Hepsini anlatmişum canumi sıkayursun”
-Şurdaki koca hayvan şimdi bize bakayur
Kuyruğiyle aluyur arkasına sokayur
-Kuyruk değil hortumdur, onun ile yeyurler
Unuttum diyecektum ona da fil deyurler
Derken ilerlediler her hayvanı gördüler
Maymunların olduğu bir sahaya girdiler
Fadime gafletinden düşmüştü bir kafese
Başladı bağırmaya hem de nefes nefese
Gorilla saçlarını okşamaya başladı
Fadime çok korkmuştu yüreğine işledi
-“Temel ne yapacağım” bağırıp çağırıyor
Temel dedi: de ona şimdi kafam ağrıyor
Mikdat Bal
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Temel (Keçi )
Bir keçi satın almış evine gidiyordu
Temel görmesin diye çok dikkat ediyordu
Temel görmüştü ama Dursun selam vermedi
Dalgınlığa vurarak sanki onu görmedi
Temel peşine düşüp dedi: bırazcık bekle
Nereye gideyursun dostum habu eşekle
Dursun dedi kör misun, keçiye eşek dersun
Yoksa sen bu keçime hakaret mi edersun?
-Ne hakaret ederum, ne deli ne da körum
Ben da keçiye sordum, sana değildi sorum
Mikdat Bal
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Temel (Kedi)
Bir kedi yavrusunu Temel suya banmıştı
O zavallı kedicik canı pek de yanmıştı
Ellerine sarılıp kurtulmak istiyordu
Bu arada bir dede camiye gidiyordu
Yapma dedi ölecek derhal bırak bu işi
Cana eziyet veren değil vicdanlı kişi
Söyleyip geçti hemen acelesi var idi
Daha konuşacaktı ama vakit dar idi
Geriye döndüğünde kedi çoktan ölmüştü
Ben sana söylemiştim derken Temel gülmüştü
Dedi sen ne bilirsin, ölmedi ki yıkarken
Kurutmak istemiştim canı çıktı sıkarken
Mikdat Bal
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Temel (Lokanta)
.<image
src='http://img376.imageshack.us/img376/743/mikdatbaldigy1111lo8.th.jpg'width='2
30' height='140'>
Cimrinin tekidir parayı sever
Bir çorba ısmarlar üç ekmek gever
Temeli bezdirdi hareketleri
Lokantanın gitti bereketleri
Önce fakir sandı bir şey demedi
Çorbanın dışında bir şey yemedi
Sordu soruşturdu zenginmiş meğer
Bir nokta çıkara boynunu eğer
Temel tasarladı muthiş bir oyun
Dersini almalı bu densiz hain
Oturduğu yere bir levha astı
Adam okuyunca feryadı bastı
Dedi bu doğru mu şaka olmasın
Kandırmaca falan zoka olmasın
-Doğridur emice yeni bir karar
Enflasyon yüzünden çektik çok zarar
Zaten istikbale çalışıyoruz
Zamanla öğrenip gelişiyoruz
Bizden hayat geçti gelenler yesin
Biz borç bırakalım torun ödesin
Artık ne yersen ye torunun öder
Kuru ekmek yemek sorunun biter
-O halde sen bana bir döner getir
Biber salatayı yanına yetir
Yedi içti bol bol ele de verdi
Gelenler gidenler yanında yerdi
Herkese cömerteçe kıyak yapardı
Yazdıkça yazdırdı hesap kabardı
Bir gün Temel ondan para istedi
Artık vakti geldi ödeyin dedi
-Toruna yazmıştın sana borcum yok
Bu yolu sen seçtin benim suçum yok
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-Doğrudur borcun yok torunun öder
Dedenin borcunu ödersen yeter
Mikdat Bal
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Temel (ödül)
Polis işaret etti, Temel yanında durdu
Emniyet kemerini, o anda bağlı gördü
Dedi ki ikramiye kazandınız efendim
Bininci sürücüsün, hem de sizi beğendim
Bağlıydı kemeriniz ödül size layıktır
Hangi işine yarar bu ödül çok büyüktür
-Bu parayla ílk işum ehliyet alacağum
Söz veruyurum eyi bir şoför olacağum
Fadime der memur bey saçmalayur içince
Sonradan pişman olur sarhoşluğu geçince
Dursun der demedum mi yakalanuruk çalma
Gaza bas da kaçalum sakın ödülü alma
Bagajdan bir ses gelir gümrük işi bitti mi?
Çıkayım mı buradan polis çekip gitti mi?
İşte ödül alanlar işte acılı gerçek
Sağolsun Temelimiz buna da tuttu mercek
Mikdat Bal
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Temel (sıpa)
Mal müdürü, kaymakam oturup çay içiyor
Temel de bir sıpayla yanlarından geçiyor
Kaymakam der çağırın şununla konuşalım
Buraya yeni geldim Temelle tanışalım,
Mal müdürü bırak der, tekin adam değildir
Kıvrak zekaya sahip, sözü çağıl çağıldır
Kaymakam ısrar eder Temel yanına gelir
Hem kendinden çok emin soracağını bilir
Der ki neden oğlunu yanında taşıyorsun
Neden bağlı duruyor dağda mı yaşıyorsun
-Bir okul arayurum kayıt ettureceğum
O gelmek istemeyu çekup getureceğum
-Bu eşek oğlu eşek hiç okur mu ne dersin?
Bana sorsan eve dön boşa zahmet edersin
“Okur mutlaka okur, diploma alabilur
Okursa bu kazaya kaymakam olabilur
Olmazsa, mal müdürü olur, be ne edeyim?
Aldun mi cevabuni, hadi bırak gideyim”
Mikdat Bal
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Temel (SİSTEM AYNI SİSTEM)
Temel askerde iken bir gün izne gelur.
Köy kahvesine gider arkadaşları bulur
Herkes hoş geldin deyip hal ve hatır sorarlar
Sohbet eylemek için bir masayı kurarlar
Derken bir dede gelir hoş geldin torunum der
O da hoşbulduk deyip kalkup elini öper
Geldi çaylar kahveler sohbetleri derindi
Dede bir şey soracak esnedi ve gerindi
Dede sorar: uşağum orda ne iş edersun?
Herkes gibi yer içer nöbete mi gidersun?
Temel der denizciyum deniz altıya geçtum
Eyi yüzerum diye habu mesleği seçtum
-Deniz altı nedur der geminuz mi batmıştur
Karaya mi oturdi yoksa yan mi yatmıştur
-Yok der otobüs gibi ama suda yüzeyur
Hep suyun altındadur bu da bizi üzeyur
-Dede der ki: içine su falan dolmayimi
Habu iddialarun acaip olmayi mi?
Temel: hayır girmeyur girse orda yaşanmaz
Çok dikkat eyleyuruk bir dolarsa boşalmaz
-Peki ne yaparsunuz denizaltında boyle
En son yaptuğun işi uşağum bize soyle
-Vallahi geçen gün, bir tatbikata katılduk
Bir enkaz görmiş iduk ileriye atılduk
Komutanum dürbünden bakarak nişan aldı
Param parça olmişti daha derine daldı
Batuk bir gemi idi bize hedef seçildi
Komutan bir düğmeye bastı kıçı açıldı
İçinden çıkan torpil gidup da vurdi oni
Tehlikeyi yok etti derine sürdi oni
-Peki torpil çıkarken açılmadı mı kıçı
Kimi kanduruyusun su dolmadi mi içi
-Hayatuni denizde dede geçurmedun mi?
Yüzerken ara sıra sen hiç kaçurmadun mi?
Peki sen su aldun mi almadıysan ey dedem
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Denizaltıda ki da, hah işte aynı sistem
Mikdat Bal
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Temel Bel Agrısı (Dil sorunu)
Temel bel agrısı çekip dururdu
Ağrısını hafif, basit görürdü
Bir gün bu ağrıya dayanamamış
Zor uyudu, sonra uyanamamış
Doktora gitmeye vermişti karar
Doktor ilacını kağıta sarar
Fitil yazdı, dedi git yat, evde kal
Bundan her gün bir tek, anal yoldan al
Temel tamam deyip evine varmış.
Varınca karisi Fadime sormus;
'Doktorun ne dedi ne verdi sana? ”
'Dedi buni verdi ve dedi bana.'
-'Hergün anal yoldan alacakmişum.
Bir kaç günde eyi olacakmişum'
-'O da ne demek ki sordu Temel’e? '
-'Bilmeyurum dedi, sen bana söyle'
-'Ben da bilmiyurum, söyledi Temel
Şimdi öğrenurum açayım bir tel”
-' Kusura bakmayin anal ne imiş? ”
Doktor da cevaben, anustur demiş
Temel tamam dedi, görüşme bitti
Hemen Fadimenin yanına gitti
-'Anusten al dedi, nedur acaba? '
Yine boşa gitmiş verdiği çaba
-'Bilmeyurum dedi, bahtı karalım
Eyisi mi yarun ona varalım'
Ertesi gün Temel doktora varır
Yine anlamadum deyip yalvarır
Doktor der:
-'Makattan alacaksınız.'
İnşaallah şifa bulacaksınız. '
Temel anlamadan dışarı çıktı
Bu iş epeyce de canını sıktı
-'Fadime der niçun doğri sormazsun
Niye zamaninda kafa yormazsun'
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Temel tekrar girer bir daha sorar
Doktor da münasip bir cevap arar
-'Kıcınıza sokun bey efendi der'
Temel üzgün üzgün dışarı gider
-'Ne oldu Temelum, ne idi adı? '
Temelin bitmişti artık takati
-'Bilmeyurum dedi bu sefer kızdi
Kıcuna sok dedi, herhalde bezdi'
Mikdat Bal
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Temel ile Dursun (fıkra deneme)
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/63/www_antoloji_com_297263_678.MP3'>
Temel ile Dursun yola çıkmışlardı
Yoruldular, çok ta açıkmışlardı
Bir açık fırın gördüler
Hemen oraya girdiler
Sahibi müşteri sandı
Yanıldı o da bir insandı
Demiş, efendim buyurun
Gelin karnınızı doyurun
İkisi de memnun gayet
Davete etmişler icabet
Temel demiş, iki ekmek biraz zeytin
Dursun demiş ula Temel nedir niyetin
Cepimizde yok bir kuruş
Sorarım sana, nedir bu emin duruş
Temel dedi, onlar davet eyledi
Geçiyorduk buyurunuz söyledi
Dursun dedi ben dışarı çıkayım
Ne olacak neticeye bakayım
Temel yedi ekmek ile zeytini
Saklamıyor ödemenin derdini
Fırıncı parayı isteyince
Temel ona ne parası deyince
Fırıncı kızdı kaşlarını çattı
Temeli tutar tutmaz dışarı attı
Dursun demiş artık bendedir sıra
Gider yerim, derim bende yok para
Fırıncı da beni kolumdan tutar
Temel gibi, çok çok dışarı atar
O da Temel gibi etti, ve yedi
Bitirince benim param yok dedi
Hadi gel de şu kolumdan tut beni
Temel gibi dışarıya at beni
Artık fırıncının sabrı bitmişti
Yüzüne yüzüne yumruk atmıştı
Onlara dar geldi koskoca salon
Dursunun gözleri olmuştu balon
Mikdat Bal
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Temel ile Dursun, (izin)
Temel izine çıktı memlekete ulaştı
Tatili müddedince gezdi, tozdu, dolaştı
İzin dönüşü Dursun, köyünden haber sorar
Temel biraz zorlanır, münasip cevap arar
Dursun dedi bir ara, benim bir kedim vardı
O kadar avcı idi fareleri kovardı
Gördün mü pisiğimi merak ettim ne oldu
Temel der ha! ... kedi mi? Başun sağolsun, öldü
Dursun der ula Temel, ulu orta söyledin
Senden bu beklenirdi, çok kabalık eyledin
Temel der nesi kaba, senin kedin geberdi
Sen sordun ben söyledim, sorduğun bir haberdi
Evet ben sordum, ancak haber öyle verilmez
Böyle pozisyonlarda hemen söze girilmez
Mesela dersin; kedi bir gün ağaca çıktı,
Tepesine çıkınca aşağa doğru baktı,
Tansiyonu yükseldi, kafası döndü, düştü
Ağır yaralanmıştı, beli kırılıp şişti
Ambulans çağırdılar, ne yazık geç gelmişti
Zavallıcık orada kan kaybından ölmüştü
Temel tamam anladım, bakmayasın kusura
Yolcu yorgunluğum var kafam dalgın bu sıra
Dursun der bir şey değil, bir daha dikkat eyle
Eee..Başka ne haber var anam ne yapar söyle
Anan günün birinde bir ağaca çıkmıştı
Tepesine çıkınca aşağıya bakmıştı..+++++++++++++++
-<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>Nasiiiiiiiiiiiiiiii <font
face='Tahoma'' size='6' color=black>? ? ? ........<image
src='http://img81.imageshack.us/img81/2006/temelaj4.jpg'width='180' height='190'>
Mikdat Bal
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Temel ile Fadimenun Atışması (Yerel)
Kaç sene oldi hala
Anlamadun huyumi
Sesumi çıkarmazsem
Kazacaksun kuyumi........Temel
İşlerun hep kızmak mi
Bundan sonra azmak mi
Sana kuyi kazmak mi
Aşar benum boyumi.........Fadime
Bende uykular kaçti
Gönlün üzleti seçti
Haftalar aylar geçti
Isıtmadun suyumi..........Temel
Yeni mi sezdun beni
Genç iken üzdün beni
Yıllarca ezdun beni
Kaybettum o duyumi......Fadime
Ne bal tattum ne şörbet
Dolaştum gurbet gurbet
Şimdi da bana harbet
Göremedum köyumi......Temel
Ben yalnız kalmadum mi
Kadruni bilmedum mi
Bırakup gelmedum mi
Senun içun soyumi.........Fadime
Herkesun derdi sakli
Sen haklisun ben hakli
Zorlamayalum akli
Ya kalk kaynat çayumi.......Temel
Onu düşündüm kendim
Bu benim işim fendim
Nasıl olsun efendim
Açık ya da koyu mi........Fadime
Yüreğume aynasun
Bari gönlüm oynasun
Şu çayumuz kaynasun
Ayır benum payumi........Temel
Mikdat Bal
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Temel ile Fadimenun Atışması 2. (Yerel)
Bu gün hava eyidur
Ota mi gideceksun
Uşakları da kaldur
Söyle ne edeceksun..........Temel
Şimdi uşaklar gelur
Olacak olan olur
Herkes işini bilür
Sen koyun güdeceksun..........Fadime
Nedur benumle derdun
Yine ipleri gerdun
İşe karşı iş verdun
Beni mi üteceksun..........Temel
Erkek gözetir eşi
Düşünmeli er kişi
Ahir, mutfak ev işi
Nereye yeteceksun..........Fadime
Dünden söz verdum diye
Öyle poz verdum diye
Sana yüz verdum diye
Böyle mi öteceksun..........Temel
Yükünü taşıyorsan
Şaşarum şaşıyorsan
Bu evde yaşıyorsan
Yanumda biteceksun..........Fadime
Ben bu evun beyiyum
Direği her şeyiyum
Zannetma ki eyiyum
Evden mi iteceksun..........Temel
Yazuk senun boyuna
Hizmet ettum soyuna
Gitmeyusen koyuna
Nereye yiteceksun..........Fadime
Mikdat Bal
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Temel ile Fadimenun Atışması 3. (Yerel)
Dün rastladum halani
Duydum ondan olani
Demediyse yalani
Hep beni anayusun……..Temel
Yol üstine durdun mi
Sen halami gördun mi
Doğrisini sordun mi
Yalana kanayusun……..Fadime
Dolanurum peşune
Aklum ermez işune
Yanarum ateşune
Sen bana donayusun……..Temel
Halam bize gelmedi
Deduğumi bilmedi
Oyle bir şey olmadi
Beni mi sınayusun……..Fadime
Ben buna oldum emin
Seni ederum temin
Yemin istersen yemin
Uydurdum sanayusun……..Temel
Kızardi benzun betun
Ne zaman doğri dedun
Yedun kafayi yedun
Herhalde bunayusun……..Fadime
Zaten seni arardum
Ben hep seni sorardum
Utancumdan sarardum
Sen bana yanayusun……..Temel
Ne noktayum ne virgül
Sen dikensun ben bir gül
Ya kargasun ya bülbül
Daluma konayusun……..Fadime
Sevmek acaip midur
İnsanluk kayıp midur
Sevdiysem ayıp midur
Ne diye kınayusun……..Temel
Çok etmişum övgüni
Yüksek tuttum mevkıni
Seviyorsan sevgini
Çok kaba sunayusun……..Fadime
Mikdat Bal
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Temel ile Fadimenun Atışması 4. (Yerel)
Beni hoş görmediler
Sandiler beni yaban
İstedum vermediler
Kör olsun anan baban……..Temel
Önceden haber salsan
Eyi miyanci bulsan
Okuyup adam olsan
Olmasa idun çoban…….Fadime
Yaşumi akturdiler
Seraba bakturdiler
Bana çok çekturdiler
Nedur senun akraban……..Temel
Okuyup gelişurler
Olani bölüşürler
Tarlada çalışurler
Kazma kürek, yok sapan…….Fadime
Çoban olmak ar midur
Yürekleri dar midur
Onlar gibi var midur
Dünya malina tapan……..Temel
Herkes bir gayda çalar
Meydana hüzün salar
Avuçlarini yalar
Boyle sevdaluk yapan…….Fadime
Sevmem boyle pozları
Kaldurursun tozlari
Etma bana nazları
Bana yanuktur aban……..Temel
İsmuni yazdum cama
Orasi doğri ama
Gömleğunde on yama
Ne evun var ne oban…….Fadime
Mikdat Bal
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Temel ile Fadimenun Atışması 5. (Başlık parası Yerel)
Ne olurdi başluğun
Defterini dürseler
Allah’un emri ile
Seni bana verseler……..Temel
Sevda kalpten olmali
Başka bir yol bulmali
Evlenmem bütün mali
Ayağuma serseler………...Fadime
Tanimadan yerdiler.
Belki da he derdiler
Merhamet ederdiler
Beni gelup görseler……..Temel
Verup veriştururler
Nasıl kariştururler
Bizi vuruştururler
Şu görenler derseler………...Fadime
Budur çekinduğumuz
Dönüp bakınduğumuz
Boyle sakınduğumuz
Bizi yıkar, örseler……..Temel
Dikkat eyle görürler
Gözetleyup dururler
İkimuzi vururler
Sırrumuza erseler………...Fadime
Yiğit bir kere ölür
Beyukler ara bulur
Belki hayirli olur
Yaylarıni gerseler……..Temel
Boyle mi öteceksun
Nereye yeteceksun
Rahat mi edeceksun
Bu işi ederseler………...Fadime
Zannetma ki yatarler
Başluk içun çatarler
İsteseler tutarler
İzumuzi sürseler……..Temel
Sevdum seni bir kere
Kalmadi başka çare
Gömsunler aynı yere
Kanumuza girseler………...Fadime
Karşı çıkti akraban
Onlardur fitne yapan
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E kız ananla baban
Ne yapayım körseler……..Temel
Cehennemde yansunler
Beyukler utansunler
Ne da bizi ansunler
Başumuzi yerseler………...Fadime
Mikdat Bal
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Temel ile Fadimenun Atışması 6. (Başlık parası 2 Yerel)
Bittum koşamayurum
Öldüm yaşamayurum
Seni aşamayurum
Nedur bunun çaresi........Temel
Eti yenmez her kuşun
Düzi var her yokuşun
Konuşmadan bi düşün
Zor bu işun neresi.............Fadime
Şükür çekmedum açluk
Cepumde yoktur haşluk
Boban isteyu başluk
Oyle imiş töresi...............Temel
Duyacağum daha ne
Mazereti şahane
Başluk maşluk bahane
Sana yoktur veresi..........Fadime
Ya kuş olup uçalum
Ya beraberkaçalum
Bu diyardan göçelum
Doldi sabrun süresi...........Temel
Sanmam güldurur bizi
bobam öldürur bizi
Haman buldurur bizi
Dar gelur yer küresi...........Fadime
Bulursa bizi bulsun
Vadesi eren ölsun
Yoluna feda olsun
kanumun her zerresi............Temel
Hani paran yoğidi
Kaçmak içun çoğidi
Senden gönlüm soğudi
Seni tarla faresi................Fadime
Dema bana bu sözi
Bobanun gülmez yüzi
Yokuşa surdi bizi
Kızarmayur cehresi.........Temel
Bobam beni salmayur
Gönli razi olmayur
Artuk başluk almayur
Karadeniz yöresi..............Fadime
Yok ise paralarun
Derindur yaralarun
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Eskiden buralarun
Kan akardi deresi.............Temel
Ne hesaplar görildi
Nice mezar kuruldi
Vurdi vurdi vuruldi
Kanlidur her karesi...........Fadime
Mikdat Bal
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Temel ile Fadimenun Atışması 7. (Şaka) yerel
Gene kandurdun beni
Yaktun yandurdun beni
Neye döndurdun beni
Yabanimun uşaği.....Fadime
Kimedur habu çalum
Yeni sayfa açalum
Ver eluni kaçalum
Haburadan aşaği.....Temel
Saçlarumi tararum
Kaçar seni yorarum
Ben bir tarak ararum
Sen ararsun kaşağı.....Fadime
Esirgema bu şani
Gel edelum nişani
Tak başuna keşani
Sar belune kuşağı......... Temel
Pişuremem çorbani
Al yanına torbani
Az verursem arpani
Gidup yersun başaği....... Fadime
E kız biraz ar eyle
Nasıl söylersun böyle
Benden da selam söyle
Bulursan o eşeği..............Temel
İçurmem ayran sana
Değilum hayran sana
Samanlık seyran sana
Hiç arama döşeği............Fadime
Bu nişani yıkarum
Hayatundan çıkarum
Sonra döner sıkarum
Şakağuna fişeği...............Temel
Satma bana fiyaka
Gene da bastun faka
Şaka etmiştum şaka
Denemiştum aşığı.........Fadime
Ben zaten biluyudum
İçerden güleyudum
Meraktan ölüyudum
Adamıştum şişeği.........Temel
Mikdat Bal
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Temel ile Suzan'ın Atışması (Yerel) -misyonerler de okusunTemel bir Rum kızına aşık olmuş, ve ona her ne olursa olsun
Ben seni alacağım dermiş, o da dinlerimiz ayrı bu mümkün değil
Ancak bizim dine girersen babam müsaade eder yoksa beni unut dermiş
Atışmalarını beraber okuyalım
Kaynar durur kazanum
Şahittur Trabezanum
Hiç gördun mi Suzanum
Benum gibi bir civan……….Temel
Kalkamazsun yerinden
Sesun gelur derinden
Senun gibi birinden
Ancak olur bahcivan………Suzan
Dema pişman olursun
Seveyurum bilursun
Beni hacan alursun
Ne yer kalur ne tavan………Temel
Eğer yapabilursen
Benum dinden olursen
Kiliseye gelursen
Orda görilur davan……..Suzan
Bilur misun ey Suzan
Hacan gelur remezan
Oruci olmaz bozan
Bozan olur kanrevan…….Temel
Bizde oruç kırk gündür
Tutmayanlar sürgündür
Her şey yemek mümkündür
Yalnız olacak yavan……….Suzan
Bunu dedikten sonra temel kabul eder ve kiliseye gider
Orada onu karşılayan papazlar vaftiz ederler suya sokup çıkarırlar
ve
Bu ne aziz emeldir
Evlenmek muhtemeldir
Eski ismin Temeldir
Şimdi Yohan’sın Yohan…….Papazlar
Suzan aldı Temeli
Şimdi yavan yemeli
Bu işe ne demeli
Kurulsun yüce divan………Mikdat
Tabii ki onların oruç vakti gelir, Temel iki hafta et yemez
Buna canı artık tahammül etmez ve Suzanın komşulara gitmesini
Fırsat bilerek kasaptan gidip iki kilo kıyma alır eve gelir ve pişirmeye başlar
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Suzan bu arada gelir ve onu suç üstü yakalar
Hep yavanla doyandı
İki hafta dayandı
En sonunda uyandı
Ne etti bu kakavan…….Mikdat
Kıyma pişuruyursun
Kafa şişuruyursun
Yoldan şaşuruyursun
Yağ ile doli tavan……….Suzan
Önce mutfağa vardum
Eti tuz ile kardum
Suya sokup çıkardum
Dedum yavansun yavan……..Temel
Yalansuz duramazsun
Yağı ayıramazsun
Beni kanduramazsun
Kimedur habu havan…….Suzan
Uzerume çöktiler
Bir kazana soktiler
Kafama su döktiler
Temel olmişti Yohan……Temel
İşte, bir söz var hani!
Yahu kırk yıllık Kâni
Nasıl olsun ki Yani
Ters çalışmaz yelkovan........Mikdat
Mikdat Bal
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Temel yüzük hikayesi uşağum yerel
Bizum Temel daha yeni evlenmiş
Çok severdi karisini uşağum
Ömür boyu baluk tutmiş avlanmış
Dağiturdi yarisini uşağum!
Bir gün gene baluk avina gitmiş
Parmağına sivri bir diken batmiş
Ondan sonra dinle Temel ne etmiş?
Anlatayim gerisini uşağum!
Yaralandi parmağını şişurdi
Yuzuğini çıkarurken düşurdi
Ne yapacak, ne edecek şaşurdi
Didikledi deresini uşağum
Boyni bükük kalkmiş evine varmiş
Karisina yuzuk içun ne dermiş
Parmağıni kalun bez ile sarmiş
Boyle buldi çaresini uşağum
Yatağına yorgun ve üzgun yatmış
Ertesi gün balık tutmaya gitmiş
Oltasini gölün içine atmiş
Tutti bir kaç irisini uşağum!
Sivri zeka Temelun çok akli var
Baluklardan bir tane benekli var
Bakti karni değişuk bir şekli var
Beklemedi surisini uşağum
Bıçak alup bir kenara çekildi
Bıçaği çok sert bir şeye takıldi
O şey sanki yuvarlak bir şekildi
Gördi rengun sarisini uşağum!
Baluğun karninda idi parmaği
O sert şey da onun kendi tırnağı
Neredeyse alıyordu ırmağı
Parmağının birisini uşağum
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Temel, Dursun, Fadime (FIKRA yerel)
Her gün kahveye gider oynardi içer idi
Sızardı bir köşede kendinden geçer idi
Kimse ile uymazdi hergün kavga ederdi
Ele avuça sığmaz ağızı bet beterdi
Dayak yeduği zaman rahat ederdi cani
Silmek bile silmezdi ağzından gelen kani
Kalkup eve giderdi Fadimeye çatardi
Sonra yatağa gidup öğlene dek yatardi
Başka gayesi yoktu böyle idi hayati
Akıllanmaz bu Temel altmışına dayadi
Yine günlerden bir gün aynı kahveye vardi
İçti kumar oynadi sonra kavga çıkardi
Tanimayan birisi bıcaklayup öldürdi
Dursun da Fadimeye vukuati bildurdi
Ama direk demedi dedi alışturarak
Elektronik beynini eyi çalışturarak
Gitti evun yanında atti bir iki volta
Fadime sordi ona görince oni yolda
Dedi Dursun ağabey sen kahveye girdun mi
Orada midur halâ Temelumi gördun mi?
Dedi; he, gördum oni, oynayup içeyidi
Abuk subuk konuşup kendinden geçeyidi
Fadime dedi ona her gün ayni habersun
Madem içti oynadi dilerum ki gebersun
Dedi oni da yapti, gözün aydin Fadime
Ben demedum sen dedun, söylemek ne haddime
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Temel.... Vergi dağılımı!
Her devletin topladığı vergiler
Bölmek için nasıl bir yol sergiler
Bizim Temel, toplantıya katıldı
Sözcü diye ileriye atıldı
Amerikan vatandaşı söz alır
Bize dedi çok az bir meblağ kalır
Yerde çizgi çizip malı atarız
Sağ tarafı cebimize katarız
Sol tarafta kalan halka dönüyor
Yine de halk bizi zalim sanıyor
Avrupalı söz alır ve şöyle der
Bizim ki de hemen hemen öyle der
Önce yere bir daire çizeriz
Dağıtımı ancak böyle çözeriz
Daireye düşeni biz alırız
Bu hususta çok dikkatli oluruz
Temel der ki biz havaya “ataruk”
Düşenleri bizum diye “yutaruk”
Halka döner ne kalırsa havada
Yöntemimiz böyledir bu dava da
Mikdat Bal
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Temelden Fadime'ye Aşk Mektubu
Simsiyah gözlerin, inci dişlerin
Aklımı başımdan aldı Fadimem
Pembe yanakların, o gülüşlerin
Gönlüme ateşi saldı Fadimem
Tarifsiz bir duygu içimi yakar
Yaşlarım sel oldu çağlayıp akar
Renga renk, çicekler bir başka kokar
Gözlerim yollarda kaldı Fadimem
Yumuşak sözlerin, tatlı seslerin
Güzellik bir yana, sıcak hislerin
Tepeden tırnağa bütün süslerin
Kalbimi yerinden çaldı Fadimem
Bundan böyle artık sensin ereğim
Dünya üzerınde ana direğim
Beni dinlemiyor deli yüreğim
Aşkın deryasına daldı Fadimem
Mikdat Bal
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Temelden Fadime'ye Aşk Mektubu 2.
Virane gönlümün en ücra köşesinde
Var olan bir sevgi volkanı sollayabilir
Adın yazılıydı sevenlerin kaşesinde
Meydana çıkınca beni kim kollayabilir
Taşarım bendimden, aşarım tüm engelleri
Hiç eğleşmem artık, tanımam asla kimseyi
Eğleyemez beni zalimlerin çengelleri
Kuzu kuzu durup kaptırır mıyım enseyi
Bu sessizlik geçicidir sürekli değildir
Coşar günün birinde dilim çözülür elbet
Fuzuli konuşmak hiç gerekli değildir
Her şey yerli yerinde yazıp çizilir elbet
Eğer yazmadıysam sindiğimi sanmayasın
Var olan bir şeyi asla inkâr edemeyiz
Şimdi kalkıp beni her toplumda anmayasın
Böyle davranırsan son hedefe gidemeyiz
Kavuşuruz elbet bir gün bekle sabırlı ol
Zamana ihtiyaç var budur herşeyin başı
Metin ol, güçlü dur, iyimser ol umutla dol
Eğer seviyorsan, sevgimi gönlünde taşı
15-12 2006 Gorinchem
Hollanda
Mikdat Bal
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Temelden Fadime'ye Aşk Mektubu 3.
Hoş cemalin bütün ruhumu sardı
Senden başkasına bakmam Fadimem
Çağladı göz yaşım deryaya vardı
Ummandan ileri akmam Fadimem
Bağrıma yaralar açılsa bile
Amansız çöllerden geçilse bile
Külerim yellere saçılsa bile
Ben yanmışım seni yakmam Fadimem
Git desen de nere giderim artık
Bundan gayri yanar tüterim artık
Etrafında devran ederim artık
Yörüngenden daha çıkmam Fadimem
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Temelden Fadime'ye Cevap
Mektubi aldum
Çok memnun oldum
Aleykum selam deduk
Ne oldi kız Fadime
Gene ne ettuk?
O ne bicim mektup yazayusun?
Gurbet elde moralumi bozayusun
Önce bi güzel övdun beni
Peşinden kalktun dövdun beni
Arkadaşları arayurum
Ve de sizi sorayurum
Yaramazluk yok deyuler
Sizde odun çok deyuler
Bana ne diye küsersun
Odun yoksa
Avlidaki armudi kesersun
Ete sira gelince
Ot biti ise daha kolay
Kes ineği zaten süt vermeyu
Horozuma eyi bak
Oni kurbana veruruk
Geçenlerde Beyaz diye
Biri bize öyle müjde verdi
Tavuktan da kurban olur dedi
Vebali günahi boynina…
Parayı ne yapacaksun
Zaten köyde bir dükkan var
Oda veresiye vermeduğine göre
Paraya ihtiyacun yok
Çarşuya pazara gitmeyusun
Bekle beni, mezara da gitmeyusun
Ben yakında ansızın gelebilirim
Hakkuni halal et
Belki de burada ölebilirim
Ben hep sizi kollayurum
Buradan selamlarumi yollayurum
Param olsa göndereceğum
Yok bende ne vereceğum
Çocuklara eyi bak
Kafani çalıştur
Onları da alıştur
Ama söz veruyurum
Iş bulur bulmaz
Ayluğumi alur almaz
Göndereceğum Fadimem
Göndereceğum
Sözüm söz
Allah’a emanet olun
Temel
Mikdat Bal
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Temelden Fadimeye cevap 2.
Hiç insafun yok midur
Ne biçim yazayusun
Bana kinun çok midur
Kafami bozayusun
İnsafa gelmez misun
Zulmetma ölmez misun
Gurbeti bilmez misun
Ne diye azayusun
Okşamadum saçuni
Çektum senun acını
Unutarak suçuni
Bana mi kızayusun
Kimi güldüreceksun
Neyi sildureceksun
Beni öldüreceksun
Kuyimi kazayusun
Yakalayup enseni
Kaçururdum ben seni
Ne zannettun sen seni
Uzaktan tozayusun
Bakayusun resmumi
Çok ozledun cismumi
Duyar duymaz ismumi
Bayılup sızayusun
Mikdat Bal
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Temelden Fadimeye methiye
Gonca gül iken açmış yüreğimin şuası
Dalında tespih eden kırmızı nar gibisin
Gönlümün dilediği dillerimin duası
Yüce dağ başlarında parlayan kar gibisin
Ruhumu ışıtıyor beyazdan beyazların
Bir ömre değer senin baharların yazların
Duruşunda asalet, bir başkadır nazların
Ben seni bilmem ama gönlümde var gibisin
Gök kuşağı misâli kamaşıyor gözlerim
Sana dönüktür yönüm yalnız seni izlerim
Pervaneye dönmüşüm vuslatını özlerim
Yolunda ölsem dahi yine de kâr gibisin
Harika bir yüreksin muhteşemdir kemalin
Beni edeta mecnun eder şekl-i şemalin
Ayrılmıyor gönlümden hayalimden cemalin
Güzelliğin bir yana vefakâr yâr gibisin
Mikdat Bal
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Temelsiz bilemezsin
1000. Şiirim 11-02 2005 tarihinden bu güne yazdığım şiirler
Bir mes’ele hakkında biraz kafayı yordum
Bilgi olmayınca zor Temelsiz bilemezsin
Bilenlere yalvardım bu nedir diye sordum
Her kime sorarsan sor temelsiz bilemezsin
Küçükken öğrendiğin taşa yazmak gibidir
Bilgiyi kazıyarak başa yazmak gibidir
Sonradan öğrendiğin boşa yazmak gibidir
İstersen kafanı yor Temelsiz bilemezsin
Bana biri sormuştu, buna dostlar şahittir
Dedim “buna ne vaktim ne aklın müsaittir”
Patentini isterim bu söz bana aittir
İster hoş bak ister hor, temelsiz bilemezsin
Mikdat der ki cahillik, zorlar hayat şartını
Kozunu bilemezsin tanımazsın kartını
Bilemezsin hacmini, bilemezsin tartını
Cahil sağır cahil kör, temelsiz bilemezsin
Mikdat Bal
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Temmuz ortası
Yaylacılar temmuz ortalarında
Şaşırıp kalırlar, çayıra mı gitsinler
Fındığa mı insinler, bir telaştır
Koşuştururlar sağa sola
Bölünür uykuları, çoğalır kaygıları
Akılları işte, gözleri havada
Kulakları radyoda, hele hava roporları
İnsanları bir yola kor, bir yoldan alıkor
Bitmez tükenmez bir telaş
Köyün ihtiyarları toplanmış cami avlusuna
-Yarın hava yağmurlu,
Çocukları fındığa mı göndersek?
-Yarın hava çok iyi, siz radyonun dediğine bakmayın
Yağmur yağacak yağmasına
ama
köyde yağacak
Yükseklerde hava iyi
Bir muhabbettir sürer yatsı ezanına kadar
Senelerin tecrübesi
nede olsa görmüşler, geçirmişler
Onlar eski toprak, ihtilaf etseler bile
Yarın ne olacağını bilirler,
Namazı kılıp eve giderler
Emirler yağar,
yarın sen çayıra,
Sen de şimdiden azıkları hazırla
Gece bir yağmurdur yağar
Oh diyenler, vah diyenlerden çok
Yarın bari yatsak da dinlensek,
Ama nerde?
sabaha doğru
Hava pırıl pırıl
herkes işinin başında
Nedir bu memleketimizin hali
Nerde bunca insanımız
Bir çoğu gurbet elde
Kalanların canı çıksın
Türlü türlü işler aynı mevsimde
On iki ay gece demeden
Gündüz demeden çalış
Elde avuçta kocaman bir sıfır
Gelinlik çağına gelmiş bir kız
Sessiz sessiz ağlayıp sızlar
Bu yıl fındıktan iyi para alamayacağız
Ceyizler dizecektim,
Yavuklum yakında askerden dönecek
Ele güne rezil olacağım diye
Bu uğursuz fakirlik ne zaman
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Yakamızı bırakacak?
ah ulan kör talih,
ah memleketimin kara bahtı
Ne öldürüyor, ne onduruyor
Ne de güldürüyor,
Yine de toprağımızdır,
Canımızdır, ata yadigarımızdır
Diyerek teselli buluyor.
Ya bu da olmasaydı,
ya istila altında olsaydık
Neydi o Rusların bize ettiği mezalim?
Rahmetli dedem anlatırdı
Ne uğursuz, karanlık günlerdi
O günler,
ne yiğitler can vermişti
Nice şehitler vermiştik
şu mübarek topraklar uğruna
azmı mücadeleler verildi
Şükürki böyle bir derdimiz yok
Dağsa dağ bizim, bağsa bağ bizim
Çalışan da aç kalmaz
Lükse de okadar yanmamak gerek
Diyerek teselli buluyor
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tenezzül etmez
Kaya gibi adam, masa başında
Gelene bakmaya tenezzül etmez
Asla halal bir şey olmaz aşında
Öyle bir lokmaya tenezzül etmez
Sende kimsin diye hakareti var
Rüşvet teklifine çok gayreti var
Makamdan kovmaya cesareti var
Yanına sokmaya tenezzül etmez
Bir işim düşmüştü yedi hakkımı
Mecbur bıraktılar açtım çıkımı
İşlerini gören ayak takımı
Yerinden çıkmaya tenezzül etmez
Raconları belli, sayıları var
Yanında koruyan ayıları var
Arkasında onun dayıları var
Canını sıkmaya tenezzül etmez
Der Mikdatî bize layık değildir
O hiç bir kanundan büyük değildir
Akşamdan sarhoştur ayık değildir
Mis gibi kokmaya tenezzül etmez
Mikdat Bal
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Terketme beni
Sırtını dönerek ağlatma gülüm
Dur ne olur gitme, terketme beni
Ayrılmaktan bin kez kolaydır ölüm
Vur ne olur gitme, terketme beni
Gel canım, bu zulmü etme yârına
Kim dayanır yârin ahı-zarına
Sevdanla tutuştum yandım nârına
Gör ne olur gitme terketme beni
Senden ayrılmamı benden dileme
Beni mahzun edip, koyma eleme
Ya dur, ya vur beni, son ver çileme
Zor ne olur gitme terketme beni
Dünya benim olur bana bir gülsen
Keşke bir gülsen de yaşımı silsen
Ne kadar severim seni bir bilsen
Sor ne olur gitme terketme beni
Bırakıp gitmek mi yok öyle dava
Sensin ey cananım derdime deva
Bu depremden sonra yeni bir yuva
Kur ne olur gitme terketme beni
Ağlama ey bahtı kara güzelim
Bu isyan bağrıma yara güzelim
Yolma saçlarını tara güzelim
Ör ne olur gitme terketme beni
Pişmanım, üzgünüm suçum var ama
Bunlardan vaz geçtim, başka arama
Gönlüm hicran dolu merhem yarama
Sür ne olur gitme terketme beni
Mikdat Bal
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Terledi bu millet yıllar boyunca,
Terledi bu millet yıllar boyunca,
Onlar balı yalanarak tattılar
Zalimlerin karınları doyunca
Mideleri bulanarak attılar
Yalan ile vatandaşı kandırıp
Baskı ile insanları sindirip
Malımızı ceplerine indirip
Ayaklara dolanarak kattılar
Çıkıp halka söz verip ant içince
Yalanlara inanan halk seçince
İşte böyle fırsat ele geçince
Baş köşede bulunarak yattılar
Fukaranın geçmez oldu parası
Şimdi bunu düşünmenin sırası
Yağma oldu memleketin merası
Bir taraftan çalınarak sattılar
Kandı millet kara çıktı akları
Kırılsaydı ellerim der çokları
Çiftçilerin emekçinin hakları
Haksız yere alınarak yuttular
Mikdat Bal
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Terör denen şu illet
Terör denen şu illet dünyanın baş belası
Kökünü kazıyacak şanlı askerimiz var
Vatan için can vermek makamların âlâsı
Başa kına yakmışız koltukta serimiz var
Kazma kürek naçakla başlarını biçeriz
Vatanı böldürtmeyiz şehadedi seçeriz
Bütün dünya bir olsa yine ezer geçeriz
Altın harfle yazılmış tarihte yerimiz var
Vatan hainlerine iplerimiz yağlıdır!
Türkü tanımazlar mı bunlar hangi çağlıdır?
Hangi millet bu kadar vatanına bağlıdır?
Kınalı kuzu diye kurbanlık erimiz var
Yıldırımlar yağdırıp tufanlar var ederiz
Çakal sürülerine dünyayı dar ederiz
Şimşek gibi atılır ölümü yâr ederiz
Her şehidin peşinden, hazır bin dirimiz var
Mikdat Bal
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Terör, batsın (Şematik)
Umarım..............Allah’tan..........darbe..............yer terör
Allah’tan...........dileğim............bitsin............şer terör
Darbe................bitsin..............sona ersin....her terör
Yer terör...........şer terör..........her terör.......batsın
Her cinsten.......terör var.........bunlar...........bir sürü
Terör var...........etniktir............birdir............kültürü
Bunlar...............birdir...............aynıdırlar.....her türü
Bir sürü.............kültürü............her türü........batsın
Aynıdır.............soldaki............aynı..............sağda ki
Solda ki...........yolda ki............hepsi............bağda ki
Aynı.................hepsi...............terör, birdir...dağda ki
Sağda ki...........bağda ki.........dağda ki.......batsın
Yok olsun.........ülkemde..........kökü.............dev yolun
Ülkemde...........yeri yok...........böyle............şer yolun
Kökü.................böyle..............soysuz olan..her yolun
Dev yolun.........şer yolun........her yolun.......batsın
Terörün.............her çeşit.........yersiz...........yerlisi
Her çeşit...........anarşist..........sapık,...........kirlisi
Yersiz...............sapık..............ahlaksızı.......şerlisi
Yerlisi...............kirlisi...............şerlisi............batsın
Bayrağa............saldıran.........eller...............kırılsın!
Saldıran............terörist...........kim se...........kahrolsun
Eller..................kimse.............artık hepsi....kör olsun
Kırılsın..............kahrolsun.......kör olsun......batsın
Terör................lanet olsun...dünün..........bu günün
Lanet olsun......her...............mezhebin....her dinin
Dünün.............mezhebin......BAL der......hem dünün
Bu günün........her dinin.......hem dünün......batsın.

Umarım Allah’tan darbe yer terör
Allah’tan dileğim, bitsin şer terör
Darbe bitsin, sona ersin, her terör
Yer terör, şer terör, her terör, batsın
Her cinsten terör var, bunlar bir sürü
Terör var etniktir,birdir kültürü
Bunlar birdir, aynıdırlar her türü
Bir sürü, kültürü, her türü, batsın
Aynıdır solda ki, aynı sağda ki
Solda ki, yolda ki, hepsi bağda ki
Aynı hepsi terör, birdir, dağda ki
Sağda ki, bağda ki, dağda ki, batsın
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Yok olsun ülkemde kökü, dev yolun
Ülkemde yeri yok, böyle şer yolun
Kökü böyle soysuz olan, her yolun
Dev yolun, şer yolun, her yolun, batsın
Terörün, her çeşit yersiz, yerlisi
Her çeşit anarşist,sapık, kirlisi
Yersiz, sapık, ahlaksızı, şerlisi
Yerlisi, kirlisi, şerlisi, batsın
Bayrağa saldıran eller kırılsın!
Saldıran terörist kim se kahrolsun
Eller kimse artık hepsi kör olsun
Kırılsın, kahrolsun, kör olsun, batsın
Terör, lanet olsun, dünün, bu günün
Lanet olsun, her, mezhebin, her dinin
Dünün, mezhebin, BAL der, hem dünün
Bu günün, her dinin, hem dünün, batsın.
Mikdat Bal
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Teselliye muhtaç
Teselliye muhtaç yaralı gönlüm
Yârin sitemini haz buluyorum
Kaderin kurbanı karalı alnım
Gönül matemini naz buluyorum
Gemileri yanmış tayfasız kaptan
Bir işe yaramaz düşünce çaptan
Bütün elemleri tadınca toptan
Derdin kıdemini az buluyorum
Zorlar deli gönül hülya’yı düşü
İçi bir başkadır, başkadır dışı
Hazan yeli esip beklerken kışı
Güzün bitimini yaz buluyorum
Dikenli yollarım mechule yön’dü
Keşkeler içimde ukdeye döndü
Fırtınalar dindi, yangınlar söndü
Kalbin nedemini köz buluyorum
Mikdat Bal
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Tevbe Esteğfirullah
Nefisle ol savaşta
Bulunduğun her yaşta
Akıl var iken başta
Tevbe esteğfirullah
Çoktur nefsin kaprisi
İnsan Allah yapısı
Açık tevbe kapısı
Tevbe esteğfirullah
Yetmez bir yere elim
Ne hayat ne de ölüm
Ettim nefsime zulüm
Tevbe esteğfirullah
Mahkeme kurulmadan
Kefene sarılmadan
Diyelim yorulmadan
Tevbe esteğfirullah
Halalinden mubah’tan
Ettiğim her günahtan
Af dilerim Allah’tan
Tevbe esteğfirullah
Bu günahkar baş ile
Akibet telaş ile
Mikdat ağlar yaş ile
Tevbe esteğfirullah
Mikdat Bal
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Tevekkülü yanlış anladı!
Saç sakal karışmış perişan halin
Cahil dar kafana esir olmuşsun
Her hangi bir işe değmiyor elin
Dünya işlerinde kısır olmuşsun
Tevekkül söyledin sırt üstü yattın
Açlığın suçunu kadere attın
Dünya fani dedin gözün kapattın
Tam değil bayağı kesir olmuşsun
Çalışmak farz iken sen sandın sünnet
İş verdiler ancak etmedin minnet
Asalak kesildin geçirdin cinnet
İş beğenmez iken küsur olmuşsun!
Bu hale düşmezdin gelişmiş olsan
Dinini de güzel alışmış olsan
Şimdi emekliydin çalışmış olsan
Otura, otura basur olmuşsun!
Hep geçindin ondan bundan yiyerek
Derviş mi olunur hırka giyerek
Nerde akşam orda sabah diyerek
Dolaşa, dolasa nasır olmuşsun!
Dünya’yı ahreti tutmadın eşit
Aç kitabı oku, Nebinden işit
Kendine tutarak kargadan mürşit
Sende onun gibi kusur olmuşsun!
Helalden çalışmak farzdır bir kere
Yaşamadın asla İslam’a göre
Açlıktan bayılıp yıkıldın yere
Teveği kırılmış mısır olmuşsun!
Mikdadî der gözün aç dünyaya bak
Karnını doyurmaz söylemen Hak, Hak
Gönlüne ilimden bir meşale yak
Yerlerde yayılan hasır olmuşsun
Mikdat Bal
Mikdat Bal
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Tılsımlı sözcük!
Tılsımlı sözcüğümü diyeyim de duyasın
Bu sana dediğimi baş uçuna koyasın
Akşam üstü bir kaşık sabah bundan doyasın
Ne dert kalır ne keder,bu sözcük sana yeter,
Bu sözcük olmayınca yaşamın tümü heder
Bütün dertlere çare hastalığa devadır
Hem ruhu ferahlatır, hem nefes hem havadır
Hem bunu ilk kullanan Adem ile Havva’dır
Bu sözcük iyi eder, yazayım hasbel-kader
Bu sözcük olmayınca yaşamın tümü heder
Yüreğin dolup taşar kalbin hızla atarak
Moralin düzelerek, gücüne güç katarak
Ruhun tüm mutluluğu tekrar tekrar tadarak
Bu sözcükle dert biter, hem çok hoşuna gider
Bu sözcük olmayınca yaşamın tümü heder
Mikdatî der bu sözcük gönüllerin gözüdür
Hem tılsımdır hem iksir, yaşamanın özüdür
Sağlam dur işte sözcük “seviyorum” sözüdür
Bu sözcükte gül biter, bülbül dalında öter
Bu sözcük olmayınca yaşamın tümü heder
Mikdat Bal
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Toplanalım
Sağlam bir ittihat ile
Güzeli nasıhat ile
Uysal bir tabiat ile
Bir olalım, toplanalım
Bir araya gelinerek
Tarihten ders alınarak
Coğrafyamız bilinerek
Hür olalım, toplanalım
Gülersek bile gülmeye
Ölürsek bile ölmeye
Çıkarma, çarpma, bölmeye
Kör olalım, toplanalım
Bir birine yâr olalım
Hoşgörüde var olalım
Düşmana ağyâr olalım
Gür olalım, toplanalım
Farketmiyor şucu bucu
Ha solcusun, ha ülkücü
Birlikte bularak gücü
Tür olalım, toplanalım
Kendimizi toparlayıp
Aslanlar gibi fırlayıp
Şimşekler gibi parlayıp
Nur olalım, toplanalım
Bal der el ele vererek
Tehlikeleri görerek
Sevgi duvarı örerek
Sur olalım, toplanalım
Mikdat Bal
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Torbacılara dikkat! ! (Kazık atan!)
Yeşil torba elinde tilki köşe başında
Bir paket cigaraya tombala çektiriyor
Saç sakalı ağarmış belki yetmiş yaşında
Dersinki bu muhterem hikmetler döktürüyor
O yolda saç ağarttı alışmıştır harâma,
Çaresizlik safsata başka sebeb arama! ..
Asla ilgilenmezdim çok işlerim var ama
Etrafında kıvranıp insanı bıktırıyor
Çekiliş birden başlar özenen özenene
Eller havada uçar uzanan uzanana
Ne hikmettir bir anda kazanan kazanana
Kendi adamlarına sigara yaktırıyor
Sarılır dört bir yanın dağbaşı olur şehir
Onlara kapılırsan o günün olur zehir
Kazara kazanana şiddet edilmez tehir
Hele bak şu moruğa ümüğün sıktırıyor
Der Mikdati, genç iken paramı almış iblis
Anadan doğma hırsız yüzde yüz halis muhlis
Allah’tan korktuğu yok tek çekindiği polis
Torunlar yardımcısı etrafa baktırıyor
Mikdat Bal
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Torunuma...
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/71/www_antoloji_com_532371_649.MP3'>
Afacanım, a be canım bir tanem
Gözlerine, sözlerine can kurban
Hayatımın son halkası, son dönem
Hızlarına, gazlarına can kurban
Omuzunu omuzuma yaslayıp
Oyuncaktan arabanla toslayıp
Viran olmuş evimizi süsleyip
Gizlerine, nazlarına can kurban
Son demimde bana hayat tattırdın
Evimizi birbirine kattırdın
Afacansın sigortamı attırdın
Bezlerine, tozlarına can kurban
Mikdatî der ne diyeyim ben sana
Gülüşlerin hayat verir insana
Karakışta bahar oldun sen bana
Yazlarına, güzlerine can kurban
Mikdat Bal
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Töre cinayeti üzerine!
Vicdanı yoksunlarda can kıymak sözde töre!
Bu işlenen melanet, hangi inanca göre? !
Cehaletin yüzünden kana bulanır yöre!
Çok günahtır yapmayın, yeter bitsin bu vahşet!
Namusun yoksa eğer, tören mi namus korur?
Arada bir suç varsa, devlet ne güne durur?
Vicdansızlar hükmeder, kardeş kardeşi vurur!
Nefsinize tapmayın, yeter bitsin bu vahşet!
İntikam duygusuyla, bozulur mesut yuva!
Cahiliyetten kalma, temelsizdir bu dava!
Böylesi bir vahşeti, kimseye görmem reva,
İnsanlıktan kopmayın, yeter bitsin bu vahşet!
Kız kaçmış ne olacak? aile meclis kurar!
Anne, baba, kardeşler, katline verir karar!
Ne vicdan ne de rahmet, bu işler akla zarar!
Adaletten sapmayın, yeter bitsin bu vahşet!
Bir birini severek, kaçmışsa buldurulur!
Artık idama mahkum, silahla saldırılır!
Acımasız hunharca, kızcağız öldürülür!
Katır gibi tepmeyin, yeter bitsin bu vahşet!
Yeryüzünde dolaşan, katilden serseri yok!
Bu menfur hareketin, dört kitapta yeri yok!
Hakkında bir rivayet, herhangi bir veri yok!
Şeytana göz kıpmayın, yeter bitsin bu vahşet!
İşte yazdım gerçeği, der Mikdadi duyulsun!
Namus söz konusuysa, kitaplara uyulsun!
Topluca uyanalım, artık vahşet sayılsın!
Sözümden nem kapmayın, yeter bitsin bu vahşet!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Töre!
Can kıymak sözde töre!
Hangi inanca göre?
Kana bulanır yöre!
Yeter bitsin bu vahşet?
Töre mi namus korur?
Devlet ne güne durur!
Kardeş kardeşi vurur!
Yeter bitsin bu vahşet!
Bozulur mesut yuva
Temelsizdir bu dava
Kimseye görmem reva!
Yeter bitsin bu vahşet!
Dört kitapta yeri yok!
Bu konuda veri yok!
Katilden yüz kiri yok!
Yeter bitsin bu vahşet!
Kaçmışsa buldurulur!
Silahla saldırılır!
Kızcağız öldürülür!
Yeter bitsin bu vahşet!
Der Mikdati duyulsun!
Kanunlara uyulsun!
Artık vahşet sayılsın!
Yeter bitsin bu vahşet!
Mikdat Bal
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Tövbe ÖĞÜT
Tövbe (ÖĞÜT)
Uyanıp kendine gelmezsen eğer
Hayatın tekrardan ibaret olur!
İşlerimin çoğu yanlışmış meğer
Söylersen medeni cesaret olur!
Kavrayabilmişsen saptıklarının!
Üstüne yatmazsan kaptıklarının!
Pişmanlık duyarsan yaptıklarının!
Geçmiş seyyiatın kefaret olur!
Farkına varmazsan yaptığın gafın!
Çok gönül yaralar iğneli lafın!
Kaprisli olup da yoksa insafın!
Başka kimseleri işaret olur!
Kendi elleriyle özgür birey ki,
Asla olmamalı şeytanın peyki
Kendini düzeltmek öyle bir şey ki!
İki cihanı da imaret olur!
Yönünü düzeltip doğru gidersen
Batılı terk edip Hakkı güdersen
Nefsini Allaha teslim edersen!
Senin için güzel ticaret olur!
Gözünü gafletle perdeler isen
Gayrının suçunu irdeler isen
Tövbeni sürekli erteler isen
Bu ancak nefsine esaret olur!
Der Mikdadi artık kendine güven!
Sevilir, sayılır insanı seven
Alçalır, küçülür kendini öven!
Onun meşgalesi hakaret olur!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Tövbe (Gerçek Hikâye)
Hafızdı, memlekette evli barklı birirydi
İnsanları severdi, kalbi henüz diriydi
Kısmette bu da varmış düşmüş gurbet eline
Uçkuru gevşemişti tutmuyordu beline
Unutmuş memleketi yıllar geçti aradan
Kendini de kaybetti şaşırtmasın Yaratan
Anne babası ölmüş, evleri satılmıştı
Hanımı çocukları dışarı atılmıştı
Ona haber verildi bana ne deyip geçti
Sözde çok efkarlanmış o gece fazla içti
Her önüne gelene ağzını bozuyordu
Yaptığı bu azgınlık herkesi üzüyordu
Zaten ona bozuktu bir çoğunun asabı
Yediği dayakların yoktu haddi hesabı
Bir gün imam dedi ki evine bir varalım
Belki bizleri dinler gidelim yalvaralım
Çok hoş karşılamıştı bizi hoşbeş eyledi
Ayıktı o esnada tatlı sözler söyledi
Namaz vakti gelmişti abdest alalım dedik
Ser şu seccadeleri namaz kılalım dedik
Seccadeleri yoktu, bir baddaniye buldu
Kıble ne yönde dedik yüzü sararıp soldu
On yıldır aynı evde ikamet ediyordu
Bize kıble yönünü bilmiyorum diyordu
Dedi bir dakka, hemen aşağıya varayım
Komşum beş vakit kılar ona gidip sorayım
O kadar utanmıştı hüngür hüngür ağladı
Daha biz oradayken bavulunu bağladı
İzine gidiyorum deyip de girdi yola
Öyle bir tövbe etti nasip olmaz her kula
Mikdat Bal
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Tövbe esteğfirullah!
Yolmaya bile değmez saçlarım aklaştıkça
Korkuya kapılırım menzile yaklaştıkça
Yüreğim titredikçe, nefesim sıklaştıkça
Ölüm aklıma gelir, Tövbe esteğfirullah!
Sorgunun ilk etabı başlar benim içimde
Mesul duruma düştüm, yanıldım her seçimde
Vicdan sığaya çeker sitemli bir biçimde
Ölüm aklıma gelir, Tövbe esteğfirullah!
Ne idim de, ne oldum, bir de ne olacağım?
Ah! , ne verdim, ne aldım yarın ne alacağım
Ben ne ektim ne biçtim, ne gidip bulacağım
Ölüm aklıma gelir, Tövbe esteğfirullah!
Bu gün yarın diyerek sadede gelemedim
Ağlamayı unuttum, becerip gülemedim
Bir hayat yaşadım ki, kadrini bilemedim
Ölüm aklıma gelir, Tövbe esteğfirullah!
Ne yazık ziyandayım,kazancımdan az kaldı
Nadim olmuş bir yürek, iki ağlar göz kaldı
Carcur zamanı değil, diyecek tek söz kaldı
Ölüm aklıma gelir, Tövbe esteğfirullah!
Mikdat Bal
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Tövbe ettik yana yana
Bismillâhi Ya Rabbena!
Tek sanadır hamdü sena
Ey Allah’ın Peygamberi
Salat selam olsun sana
Tövbe ettik yana yana
Sünnetlere azdır uyan
Ahvalimiz Hakka ayan
Dinlemedik kitap, beyan
Feğfirlena zunubena
Tövbe ettik yana yana
Niyetlerde yoktu ihlas
Ettik bir çok şeyi ihdas
Ömür bitti sonuç iflas
Borçlu çıktık şuna buna
Tövbe ettik yana yana
Ya ilahi bizi affet
Düşmanları yoket deffet
Mü’minleri tek bir saffet
Ulaşalım mutlu sona
Tövbe ettik yana yana
Mikdat Bal
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Tövbe kapısı
Güneş battığı yerden tekrar doğmadan önce
Her kim tövbe ederse tövbesi makbul olur
Günahı bağışlanır azap görmez ölünce
Rahmete nail olup bahtiyar bir kul olur
Helal lokma yiyenin duası kabul olur
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tövbe!
Zayi olan ömrün bedeli zarar
Ebedi pişmanlık telafi etmez
Durumu kurtarır ani bir karar
Can bedende iken, hilafi etmez
Ölmüşken bunların alâfi yetmez
telafi= ziyan olan veya elden çıkan bir şeyin yerini doldurmak, karşılamak
hilafi = Aykırısı, karşıtı, tersi
alâfi = Binlercesi
Mikdat Bal
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Tövbeye gel tövbeye Ahmet Durgut'un 'Hep seni ararlar' şiirinden esinlenerek
yazılmıştır
Yönelmeden kabeye
Tövbeye gel tövbeye
Nur dolsun harabeye
Tövbeye gel tövbeye
Sever tövbe edeni
Doğru yoldan gideni
Araştırma nedeni
Tövbeye gel tövbeye
Yürekten inanarak
Huzuruna vararak
Allaha dayanarak
Tövbeye gel tövbeye
Her an kadir gecesi
Affolunur nicesi
Çok kolaydır hecesi
Tövbeye gel tövbeye
Allah'ın rahmeti bol
Ümitvarol nurla dol
Rahmete gider bu yol
Tövbeye gel tövbeye
Öyle durup bekleme
Kadir gecesi deme
Saniye erteleme
Tövbeye gel tövbeye
Mikdat der dostum Ahmet
Sana sağlık selamet
Eğer dilersen rahmet
Tövbeye gel tövbeye
Mikdat Bal
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Trabzon nurum ışığım
<image src='http://www.islamisanat.net/cards/gr/b/0086.jpg'width='626'
height='520'>

Varsam Trabzon şehrine
Kapılsaydım sihrine
Boztepeye çıkınca
Doyum olmaz seyrine
Trabzon nurum ışığım
Ben Trabzona aşığım
Ayrı kalmak dert bana
Ben ona alışığım (nakarat)
Güneş denizden batar
Batarken bir göz atar
O da bana bakınca
Sevinirim o kadar
Sabahtan çıkan sisi
Her yerde insan sesi
Ne de lezzetli olur
Balık ile hamsisi
Ömre değer her anı
Ne güzeldir her yanı
Takdir etmez hakkınca
Trabzonda oturanı
Çok büyüktür vitrini
Seven bilir kadrini
Seven ancak hisseder
Mis kokulu idrini
Ben Trabzona vuruldum
Hasretine yoruldum
Mikdat der terkedeli
Ne aranıp soruldum
<embed src=http://www.akbay.net/body_index.html>
Mikdat Bal
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Trabzonda böyledir,yurtta böyledir
Bu vatan bu millet tektir bölünmez
Şerefsiz bir dava için ölünmez
Türkün birliğine karşı gelinmez
Trabzonda böyledir,yurtta böyledir
Üç tane çabulcu uydu şeytana
Apo bayrağını açmış meydana
Yurtsever Türk genci dur dedi buna
Trabzonda böyledir, yurtta böyledir
Bu vatan boş değil türk genci dolu
Vatanperver solcu, ülkücü dolu
Aşik,şair, ozan, türkücü dolu
Trabzonda böyledir,yurtta böyledir
Yurduma göz diken hain düşmanlar
Maşası olmuştur bazı insanlar
Onların planını Türk genci anlar
Trabzonda böyledir, yurtta böyledir
Üç kişi halt etmiş uzunsokak ta
Türk genci orada, değil uzakta
Yediden yetmişe ihtiyar halk ta
Trabzonda böyledir, yurtta böyledir
Bayrağıma saldıran,vatansızlar
Kirli bir bez kaldıran, imansızlar
Hep aynı cins, cıldıran vicdansızlar
Trabzonda böyledir,yurtta böyledir
Mkdat der bu millet gereği gibi
Ayaktata dır bayrak direği gibi
Her an kükrer, aslan yüreği gibi
Trabzonda böyledir yurtta böyledir
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Trabzondan güzeli yok
Nice dağlardan aştım
Bir çok yere ulaştım
Nice yerler dolaştım
Trabzondan güzeli yok
Yok, ondan özeli yok
Sahil mavi gök mavi
Her bir derde tedavi
Güzelliği semavi
Trabzondan güzeli yok
Yok, ondan özeli yok
Denizden dağlar başlar
Küçük küçük yokuşlar
Yüksekten geçer kuşlar
Trabzondan güzeli yok
Yok, ondan özeli yok
Bahçeler yeşil yeşil
Her taraf ışıl ışıl
Uykusu mışıl mışıl
Trabzondan güzeli yok
Yok, ondan özeli yok
Halkı çok yakın cana
Hoş davranır insana
Kazaları yan yana
Trabzondan güzeli yok
Yok, ondan özeli yok
Mikdat der Trabzon canım
Ona hasret her yanım
Ben Trabzona hayran’ım
Trabzondan güzeli yok
Yok, ondan özeli yok
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Trabzon'da--Şahin Yılmaz'ın Sıvas'ına Naziremdir
<embed src='http://168.144.193.156/dosyalar/uzunincemp3.mp3'>
Samsundan geçerek Orduya varıp
Giresuna doğru dağları yarıp
Eynesile gelip bir mola verip
Hep kendimi sezeceğim Trabzon’da
Mutlak varacağım vaktin birinde
Ulaşırsam eğer akşam serinde
Otobüs durunca pazar yerinde
Çıkıp biraz gezeceğim Trabzon’da
Trabzona merhaba dedikten sonra
Yolcu yorgunluğum bittikten sonra
Sahilde hamsiyi yedikten sonra
Elbiseyle yüzeceğim Trabzon’da
Oradan ayrılıp köye çıkarak
Yemyeşil dağlara dönüp bakarak
Göz yaşlarım şıpır şıpır akarak
Bir kaç şiir düzeceğim Trabzon’da
Annemin babamın gönlünü yapıp
Benden büyüklerin elini öpüp
Komşu akrabanın duasın kapıp
Yeni bir yol çizeceğim Trabzon’da
Mısır ekmeğini yoğurta banıp
Soğuk sularını içmekle kanıp
Allah’ın verdiği nimeti anıp
Tarlasında kazacağım Trabzon’da
Ah canım Trabzon’um zordur geçimi
Ama güzelliği yakar içimi
Bir başka oluyor çayır biçimi
Gezip gezip tozacağım Trabzon’da
Uzungölü gidip göresim geldi
Herkese bir selam veresim geldi
Artık yaylalara varasım geldi
Kekik derip dizeceğim Trabzon’da
Mikdatî bekleyin gelirim diye
Dertlerime derman bulurum diye
Yeniden sevdalı olurum diye
Deli gönlüm çözeceğim Trabzon’da
Mikdat Bal
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Trabzonspor canımızdır
Cannımızsın canımız seninle yaşıyoruz
Bordo mavi kanımız seninle coşuyoruz
Seninle yanıyoruz, seninle üşüyoruz
Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
Ne aslana lokmasın, ne kartala ne kuşa
Trabzonspor dilimizde seninle koşuyoruz
Her derdi ilimizde seninle aşıyoruz
Seninle yanıyoruz, seninle üşüyoruz
Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
Ne aslana lokmasın, ne kartala, ne kuşa!
Adımızı her yere seninle taşıyoruz
Seninle yüceliyor seninle düşüyoruz
Seninle yanıyoruz, seninle üşüyoruz
Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
Ne aslana lokmasın, ne kartala ne kuşa
Sen bizim efsanemiz Trabzonspordur devimiz
Sen bizim kulübumuz, Trabzonspordur evimiz
Sana sevdalı olmak en doğal görevimiz
Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
Ne aslana lokmasın, ne kartala ne kuşa
........................................<image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='206'
height='199'> <image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='206'
height='199'>
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Trabzonspor Taraftarına
Takım tutmak lafta olmaz
Çaykara da, Of ta olmaz
Civarda, etrafta olmaz
Gerçekleri görmeyince
Hedeflendi yüzbin üye
Sen halâ olmadın, niye?
Bağırıyorsun, ne diye?
Ne hakkın var, vermeyince?
Yönetime laf atarsın
Her kıyda, her etraftasın
Sanma koyu taraftarsın
Eller cepe girmeyince
Her maca gidiyorum de
Takım için ölürüm de
Ona kurban olurum de
Bu bilince ermeyince
Laf ile yürümez gemi
Sakat çıkar en muhkemi
Suçlu bulursun hakemi
Doğru karar vermeyince
Mikdat Bal der işimiz zor
Ey taraftar gerçeği gör
Her yıl üzgünüm Trabzonspor
Şampiyonluk görmeyince
Mikdat Bal
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Trabzonsporu bu hale getirene Atfen
Yönetici sanmıştık yok edici çıkmışsın
Rakipleri güldürüp, canımızı sıkmışsın
Mazisi şanla dolu efsaneyi yıkmışsın
Söz olan mazim değil, kovulmuşsun deffol git
İstifa lazım değil, sövülmüşsün deffol git
Orası yerin değil şanlı bir kurumdasın
Gelen geçen yuh diyor, ne rezil durumdasın
Herkes seni taşlıyor forumda, yorumdasın
Tek benim yazım değil, dövülmüşsün deffol git
İstifa lazım değil, sövülmüşsün deffol git
Bu camia içinde senden daha hain yok
Seni bekletenlerde ya vicdan ya beyin yok
Kırmızı kartı gördün, diyecek bir şeyin yok
Duruşum nazım değil ovulmuşsun deffol git
İstifa lazım değil, sövülmüşsün deffol git
Göreve gelir gelmez, yıkmak ile başlayan
Bütün yaptıklarına çıkmadı alkışlayan
Yalnız Mikdatî değil, yuhalayıp taşlayan
Kalemim sazım değil övülmüşsün deffol git!
İstifa lazım değil, sövülmüşsün deffol git
Mikdat Bal
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Trabzonsporun kötü gidişatına
.......<image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='106'
height='99'>
........................................<image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='106'
height='99'>
.....................................................................<image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='106'
height='99'>
Bir varmış bir yokmuş, emsali çokmuş
Bir tayfun misali esen fırtına
Birlik timsaliyken kavgadan çökmüş
Sonra emsalleri binmiş sırtına
Trabzonspor Aslımız biz Kerem olduk
Yetmiş seksenlerde muhterem olduk
Aslımızdan koptuk hep verem olduk
Yirmibeş senedir baktık ardına
Ona gönül verdik, herkes her yaştan
Sızlar yüreğimiz değil ki taştan
Bitmedi kavgalar sil yeni baştan
Hepsi düşmüş senlik benlik derdine
Aht edip söz verdi bize her sene
Yirmi beş senedir dayanmaz sine
Biricik Trabzonspor sapıttı yine
Söz tutmamak uymaz mertlik şartına
Bilinsin Trabzonspor benim varımdır
Bu bir ayrıcalık, hem de kârımdır
Silerim Vallahi son ihtarımdır
Dikkatli bakmalı sarı kartına
Mikdatî, Bizleri anlamadınız
Bu kötü gidişi önlemediniz
İşl bilenleri dinlemediniz
Şimdi de sabredin halkın zırtına
.....................................................................<image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='106'
height='99'>
........................................<image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='106'
height='99'>
.......<image
src='http://img400.imageshack.us/img400/1782/logotrabzonsporiq0.gif'width='106'
height='99'>
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Trabzon'u Anımsama
Çıkmıyor hayalimden sahilleri kumları
Trabzonuma ulaşıp tekrar göresim geldi
Balıkçılar dizilmiş işgal etmiş somları
Rıhtımın ta uçuna varıp eresim geldi
Karadenizde tektir, namı dilden diledir
Onda yaşamak hayat, uzak kalmak çiledir
Senin adını duyan sana selam iletir
Aklıma vurdun bu gün selam veresim geldi
Trabzonda büyüyenler, Trabzonu bilir beller
Bakmaya doyum olmaz yemyeşil bizim eller
Bir hoş olurdum gündüz estikçe serin yeller
Hasret yaktı gönlümü, onu yeresim geldi
Uzungöl, Çaykaradan, Derneğe ulaşarak
Taşhan, Of, Sürmeneyi gezerek dolaşarak
Araklı, Arsin, Yomra, Trabzonda buluşarak
Akçaabat’ta yüzüm yere süresim geldi
Çarşıbaşından sonra Vakfıkebir’e geçip
Beşikdüzünde inip sıcak bir çorba içip
Şalpazarına varıp Tonya yolunu seçip
Düzköy’den Maçka için yola giresim geldi
Mikdatî.! , oralarda anıların çok senin
Aslını unutursan bir değerin yok senin
Biliriz Avrupaya iki gözün tok senin
Özlemin defterini artık düresim geldi
Mikdat Bal
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Trafik kazası
Verilen ölüler çoktur savaştan
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
Ayyaş sürücüler bilmez yavaştan
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
Kurallar çiğnenir göz göre göre
Onlarca can gider her gün, her kere
Zayiat büyüyor boş vere vere
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
Trafik terörüne son vermeyenler
Yol yapıp trafiğe yön vermeyenler
Ömür boyu sakat, can vermeyenler!
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
“Kaza olmuş” demek dile pek kolay
Sanki hüsn-ü kabul görmüş bu olay
İnsan hayatıyla etmeyin alay
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
Hunharca kıyılan nice canların
Yaşama hakları yok mu onların?
Kimdir sorumlusu akan kanların?
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
Araçlara sarhoş sarhoş binilir
Hız yapandan bile rüşvet yenilir
Buna “kaza” değil infaz denilir
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
Mikdatï söylüyor duyuyorlar mı?
Nerde sorumlular uyuyorlar mı?
Günlük ölüleri sayıyorlar mı
Biri kalkıp sakın “kaza” demesin!
Mikdat Bal
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Tuhaf Şey
Nefsine kul olup yoldan sapanlar
Başkasına nasıhatı tuhaf şey
Akıl almaz kötülükler yapanlar
Başkasına nasıhatı tuhaf şey
Namaz kılmaz kalbim temiz der durur
Oruç tutmaz her yıl oruç yer durur
Tepeden tırnağa kadar şer durur
Kalbim temiz söylemesi tuhaf şey
Konuşunca herkes sözünü dinler
O haline güler şeytanlar,cinler
Bir iyilik görse mutlaka önler
Cömertlikten bahsetmesi tuhaf şey
İçki içer gider karıyı döver
Kötülüğü yapar şeytanı söver
Mu’mine yobaz der, tağutu över
Müslümanım söylemesi tuhaf şey
Her hayırda mazereti var onun
İyiliğe her an kalbi dar onun
Bir gün gelir ayağı kayar onun
Doğru yoldayım demesi tuhaf şey
Mikdat der ki onun haline şaştım
Bir gün tövbe eder diye uğraştım
Sabrım bitti yanından uzaklaştım
Bana kızmış, gönül koymuş tuhaf şey
Mikdat Bal
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Tuncay Akdeniz Akrostis
Türkiye’de benim bir gardaşım var
Gönlü fikri ‘NUR’dur Tuncay gardaşım
Her yerde yüzlerce gönüldaşım var
İçlerinde ‘BİR’dir Tuncay gardaşım
Uzun zaman geçer sesi duyulmaz
Ama gerçek şuki dosta doyulmaz
Mazereti vardır, bu suç sayılmaz
Bu sahada ‘HÜR’dür Tuncay gardaşım
Nice elemlerle böler geceyi
Eyyup (A.S.)
gibi inler anar Yüceyi
Kalemle konuşur işler heceyi
Nidaları ‘GÜR’dür Tuncay gardaşım
Canı acısa da sabrı biliyor
Aklına o anda kabri geliyor
Allaha yalvarıp rahmet diliyor
Çözülmez bir ‘SIR’dır Tuncay gardaşım
Allah’ı zikreder şiirlerinde
Gecede, sabahın seherlerinde
Vatanı savunur eserlerinde
Hainlere ‘SUR’dur Tuncay gardaşım
Yaradana bağlı samimi kuldur
Muhammed Mustafa gönlünde güldür
İslam dini onun tuttuğu yoldur
Avucunda ‘KOR’dur Tuncay gardaşım
Allah’ı seveni kullar da sever
Hem çağdaştır hem de gönlü münevver
Onu tanıyanlar gıyapta över
Herkes için ‘YÂR’ dir Tuncay gardaşım
Kalbimde yeri var o bana ahi
Ezelden tanırım gönlümün şahı
Uzaktan da olsa bir selam dahi
Bizim için ‘KÂR’ dır Tuncay gardaşım
Dilerim Allah’tan derdine çare
Allah versin sana gönlüne göre
Dost dedikten sonra sana bir kere
Unutmamız ‘ZOR’dur Tuncay gardaşım
Ebedi saadet bizden yanadır
Ölüm bizim için derin manadır
İstikbal mezardır varış onadır
Dünya bize‘HOR’dur Tuncay gardaşım
Nerede rastlanır ölmeyenlerle
Bekleme peşinden gelmeyenlerle
Uğraşmak yersizdir bilmeyenlerle
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Onlar başka ‘TÜR’dür Tuncay gardaşım
İmam naciz teni yunduğu zaman
Saf kurup herkese döndüğü zaman
Musalla taşına konduğu zaman
Rütbesinde ‘ER’dir Tuncay gardaşım
Zikrettim dostumu bildiğim kadar
Der Mikdati dostu olduğum kadar
Gönlümde kıymetin bulduğum kadar
Bulunmayan ‘ZER’dir Tuncay gardaşım
Mikdat Bal
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Tuncay Akdeniz'e Çağrı
Yetmedimi bunca firak
Gel arkadaş yeter artık!
Yüreğimde onca merak
Bal arkadaş yeter artık!
İnan seni özlüyorum
Hep yolunu gözlüyorum
Ağlıyorum sızlıyorum
Bil arkadaş yeter artık!
Dönüşünü hep düşlerim
Firar etti yoldaşlarım
Hatırlarım göz yaşlarım
Sel arkadaş yeter artık!
Gönlümdeki mevki ile
Bitiremem övgü ile
Sağlık olsun sevgi ile
Kal arkadaş yeter artık!
Okumuştum ilamını
Kestin hepten kelamını
Esirgeme selamını
Sal arkadaş yeter artık!
Beş ay oldu değil ki az
Bari bana bir mesaj yaz
Aşık Tuncay bana bir saz
Çal arkadaş yeter artık!
Hastalıklar vermez aman
Biliyorum halin yaman
Benim için biraz zaman
Bul arkadaş yeter artık!
Ertelendi çağlayışın
Mikdatî’yi dağlayışın
Bitsin dostum ağlayışın
Gül arkadaş yeter artık!
Mikdat Bal
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Tuncay Akdeniz'e Mektubumdur
Uzun bir zaman geçti irtibat kesilmesin
Arada yazışalım sor dostunu olmaz mı?
Unutulmak çok fena hele hiç küsülmesin
Aksini ispat için sar dostunu olmaz mı?
Kendimi sorgularım dolu muyum boş muyum
Bahçene uğramıştım bir yabancı kuş muyum
Dost dedik birbirine hayal miyim düş müyüm
Rüya isem hayıra yor dostunu olmaz mı?
Yaralıyım dertliyim, bana gülmen gerekir
Sevmek dilden olmuyor dağı delmen gerekir
Seni çok sevdiğimi artık bilmen gerekir
Gözlerini açarak gör dostunu olmaz mı?
Kapıldı deli gönlüm şu feleğin çarkına
Dayanmak zor oluyor dostlarımın terkine
Dünya küçük diyorlar vardı isen farkına
Gaf dağı ötesine sür dostunu olmaz mı?
Mikdatî der sönmesin dostlukla yanan fener
Rüzgar değil sadece unutulmaktan söner
Gönüller bir soğursa hayat azaba döner
Çekilmiyor bu azap vur dostunu olmaz mı?
Mikdat Bal
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Tuncay Akdeniz'in 'Engin ol kardeşim' - şiirine nazire
Binlerce teşekkür yazsam az gelir
Sıcağa işaret, ilk ayaz gelir
Kış olan gönlüme artık yaz gelir
Senin gibi bir dost olduktan sonra
Övülmek bir başka, dövülmek başka
Hoşbeş bir başkadır kovulmak başaka
Yerilmek başkadır, sevilmek başka
Korkmam artık seni bulduktan sonra
Ben layık değilken senin övgüne
Birden mazhar oldum yüce sevgine
Yanlışım olursa, düzelt sev gene
Öyle bir yanlışa daldıktan sonra
İnsanı azdıran, nefis düşmandır
Gözü cehennemde, ne pis düşmandır
Alcağın alcağı, habis düşmandır
Bilirim, başbaşa kaldıktan sonra
Şeytan boş durmaz ki nefisi arar
Gururla, kibirle verir çok zarar
Sonra pişman olmak ne işe yarar
İnsanı günaha saldıktan sonra
İnsan bu aldanır beşerdir, şaşar
Öyle an gelir ki haddini aşar
Tövbe eder döner, Rabbine koşar
Herzaman, kılarken, kıldıktan sonra
Mikdat der kardeşim Tuncay efendi
Mikdat yazmadan da seni sevendi
Allaha yalvardı ona güvendi
Bizi affeylesin öldükten sonra
Mikdat Bal
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Tuncay Akdeniz'in Mikdat Bal'ın özü -- şiirine nazire
İnsan bu kardeşim şaşar yanılır
Sen beni bilmezsin canım kardaşım
Biri yazdığıyla, yaşar sanılır
Günah dolu her bir yanım kardaşım
Yazdığım doğrular, müşterek sözler
O demek değil ki her yazan izler
O kadar methetme, sahteyiz bizler
Günahsız yok hiç bir, anım kardaşım
Sözlerin çok ağır, tepeme bindi
Şeytan alkışladı, nefsim sevindi
Ben bunda masumum, sözler senindi
Okuyunca dondu kanım kardaşım
Senin bu methiyen, bu kıyakın da
Foyası meydana çıkar yakında
Niyetin doğrudur, senin hakkında
Devam eder hüsn-ü zanım kardaşım
Yazılanlar güzel, yaşanılırsa!
Mikdat iyi diye bir anılırsa!
Haksız yere böyle, inanılırsa!
Helak eder beni şanım kardaşım!
Tuncayım büyüttün, belimi kırdın
Sen aynaya baktın kendini gördün
Layık olmadığım ünvanlar verdin
Ben kulum ne şah ne han’ım kardaşım!
Tuncay Akdenizim şiirin güzel
Sen Mikdat’a bunu salsaydın özel
Yüce Allah’ındır, ebed ve ezel
Bir gün kalmaz adım sanım kardaşım
Mikdat Bal
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Tuvalet parasi
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/10/www_antoloji_com_517410_524.MP3'>
İslamın şartı beştir herkes bunu biliyor
Kelime-i şahadet, oruç namaz hac zekat
Zengine hac zekat farz, yine zengin kılıyor
Fıkıh böyle demiyor ama budur hakikat
Şehirlerde her cami tuvaleti paralı
Oraya uğrayanlar çoğu değil oralı
Fakir iş, aş peşinde zaten bozuk morali
Ondan istenen ücret camilere barikat
Taharet yapamaz ki fakir dışarda kalır
Günde bir bucuk lira garip nereden bulur
Bu ne bicim anlayış hizmet böyle mi olur
Her şeye madde girdi bozuldu yol, tarikat
Mikdati kabül müdür abdestsiz zikirlerin
Dikkat et sözlerine sivridir fikirlerin
Tuvalete giderek aç kalan fakirlerin
Sayılsa kılanlarda yarıkattır yarı kat
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tüh deyin Tüh!
Bu milleti sömürerek
Yolanlara tüh deyin tüh
Yamyam gibi kemirerek
Dalanlara tüh deyin tüh!
O da yetmez, yuh deyin yuh
Önce Türk kanını içmiş
Sonra ABD’ye kaçmış
Yurtdışında okul açmış
Yılanlara tüh deyin tüh!
O da yetmez, yuh deyin yuh
Yakalıyor ders sonrası
Tamah ile hırs arası
Fakir halktan kurs parası
Alanlara tüh deyin tüh
O da yetmez, yuh deyin yuh
Nasıl tezat bilen desin
Türk ödesin ağyar yesin
Bunda hinlik vardır kesin
Çalanlara tüh deyin tüh!
O da yetmez, yuh deyin yuh
Benzin döker yansa yuvam
Sözde sevgi dansa devam
Bir de buna kansa avam
Yalanlara tüh deyin tüh!
O da yetmez, yuh deyin yuh
İki yüzlü hem de dönek
Güvenilmez arsız binek.
Bu milleti sağmal inek
Bulanlara tüh deyin tüh!
O da yetmez, yuh deyin yuh
Mesaj verir kırıtarak
Meramını yürüterek
Ta öteden sırıtarak
Gülenlere tüh deyin tüh!
O da yetmez, yuh deyin yuh
Mikdat Bal
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Tüh!
Bühtan, kargaşa yalan,
Böyle bir yarışa f Tüh!
At silahını ulan!
Tehditli barışa f Tüh!
Herkesi dolandıran
İşleri sulandıran
Midemi bulandıran
Siyasi duruşa f Tüh!
Kimi saçıp serpmesin!
Kimi çırpıp çarpmasın!
Kimi yandan kırpmasın!
Haram her kuruşa f Tüh!
Vakitsiz öten horoz
Adamı eder siroz
Yetersiz kalır “seröz”
Bel altı vuruşa f Tüh!
Artık ilke, dava yok!
Eski hassas hava yok!
Hata söyler, deva yok!
Hayasız kırışa f Tüh!
Yaz Mikdat, akşam sabah!
Her yol sevap ya günah!
Başarı için mubah!
Bu köhne görüşe f Tüh!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Türk gencinin hidayetine sebep olan Hollandalı bayan
Okumak için gelmiş, diplomasını aldı
Müjdeli haberini, memleketine saldı
İş buldu bu sayede, artık yerleşip kaldı
Hollanda da sevmişti, Hollandalı bir bayan
Evlenme maksatıyla, aşkını etmiş beyan
Dinlememiş kimseyi, aşktır ferman dinlemez
Kendi düşen ağlamaz, ağlarsa da inlemez
Aşkın ne olduğunu, bilen insan önlemez
Demek ki nasip imiş, ne desin nikah kıyan
İçinden şöyle derdi, gencimiz oldu ziyan
İlk aylar cicim ayı balayına gitmişler
Tatlı, neşeli günler, göz açası bitmişler
Onların tanıyanlar, biraz merak etmişler
Aradan günler geçti, yoktu onları duyan
Hanımı bir gün demiş, uyan haydi kalk uyan
Genç der ki hanımına, az daha yatmalıyım
Akşam ki yorgunluğu, üstümden atmalıyım
Hanım der bak ben sana, bir şey anlatmalıyım
Dedi ki yanılıyor, seni müslüman sayan
Hangi dine mensupsun, bana olmadı ayan
Bir aydan fazla oldu, seni takip ederim
Görüyorsun her Pazar, kiliseye giderim
Artık böyle yürümez, bir dinle bak ne derim
Benimle yaşayamaz, hiç bir dini olmayan
Nasıl müslümanım der, namazını kılmayan
Artık karar vermişti, ya iman, ya ayrılmak
İkisi arasında, antlaşmaya varılmak
Dedi ki ya boşanmak, ya kitaba sarılmak
Ne ibadet edensin, ne de kitap okuyan
Yanılmış kim ki seni, insan yerine koyan
Madem ki müslümansın, nasıl içki içersin?
Oturumun elimde, bu diyardan göçersin
Ultimatomum ciddi, ya seçer ya geçersin
Ya cami ya kilise, olma ayağı kayan
İki yoldan birine, artık bir dine dayan
Mikdat der bundan sonra, genç kadına söz verdi
İkisi şehadetle, islam dinine girdi
Bu hikaye bu kadar, onlar murada erdi
Şimdi ise ikisi, oldular dini yayan
Hakiki olmuş bir şey, budur hayrete şayan
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Türk genciyim ben
Ölürüm kendime korkak dedirtmem
Düşmana aman yok rahat ettirtmem
Taşlarım kargayı baykuş öttürtmem
Bendine sığmayan Türk genciyim ben
Atamın yurdumun güvenciyim ben
Yoluma pusular kursalar bile
Kahpece arkamdan vursalar bile
Çıkıp da karşıma dursalar bile
Türk'ün güç kaynağı direnciyim ben
Atamın yurdumun güvenciyim ben
Vatana aşkımı söndüremezler
Beni bu davadan döndüremezler
Her şey ortadadır kandıramazlar
Türk’ün zekasıyla bilinciyim ben
Atamın yurdumun güvenciyim ben
Vatanım bölünmez Türkçedir dilim
Edirneden Karsa vermmem bir milim
Göz dikenler varsa çağlayan selim
Yurdu savunmada bir öncüyüm ben
Atamın yurdumun güvenciyim ben
Mikdat&#1111; der yurda kurban olayım
Vatana aşığım hem müptelâyım
Zalimin başına büyük belayım
Garibanın neşe sevinciyim ben
Atamın yurdumun güvenciyim ben
Mikdat Bal
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Türk gençliği İbrahim Çoşar'ın Bitmiş gençliğim bitmiş şiirine ithafen
Bu millet necip millet bağrında güller açan
Ne mutlu Türk’üm diyor, yaşasın Türk gençliği
Her şeyinde karar var, ifrat tefritten kaçan
Bu fetreti kazasız, aşasın Türk gençliği
Tarihin sahnesinde yerimiz var bilesin
Vatanına kem gözle bakanlara silesin
Bendine sığmazsın sen, bir kendine gelesin
Elinde bayrak ile koşasın Türk gençliği
Ataların yolundan yürüyecek an senin
Muhtaç olduğun kudret damarında kan senin
Tek umudumuz sensin, övgü senin şan senin
Her Türk bir asker doğar, paşasın Türk gençliği
Ona başka bir gençlik, ne denktir ne de eştir
Tek başına kalsa da dünyayla dişe diştir
Kendine döner dönmez yapacağı ilk iştir
Emperyalist bağları boşasın Türk gençliği
Tüm dünya birlik oldu seni yıkamadılar
Özündedir cevherin ona bakamadılar
Gereği gibi sana sahip çıkamadılar
Sana çılgın diyene şaşasın Türk gençliği
Oku ve kültürünü günden güne ilerlet
Öyle bir uyanış ki düşmanları deli et
Haykır dünyaya karşı hedefini belirlet “
İman ile sevgiyle taşasın Türk gençliği
Özünü bilmeyenler, sayar bir kaç hatanı
”Bir Türk dünya ya bedel”, kendini iyi tanı
Vatan sana emanet, şad edesin atanı
Ne ele köle, ne de maşasın Türk gençliği
Mikdat der, dünya senden öğrendi adaleti
İlim en büyük silah, yıkalım cehaleti
Sende hâlâ mevcuttur ecdadın asaleti
Bu duygu her yanını kuşatsın Türk gençliği
Mikdat Bal
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Türk milleti sömürgeci değildir
Kosova’da yaşayan Türklere yönelik olarak Türkçe yayınlar yapan Yeni Dönem
Televizyonu uzun bir süredir, bürokratik engellerle karşılaşıyordu
Bunun üzerine Onlara destek vermek amacıyla arkadaşımız Ahmet Faruk Türkyılmaz bir
yazı eklemiş ve bunun gerekli yerlere ulaşması için kendi çapında bir kampanya
başlatmıştı Yazısına hakaretlerle dolu kelimeler kullanarak yorum ekleyen mubhem
sahısa ithaftır.
Tahammulün sınırı var aşmayın
Durup durup Türkçe ye sataşmayın
Uzak durun bizlere yanaşmayın
Yazın senin,sözün senin utanmaz!
Türk milleti sömürgeci değildir
Aksini iddia eden cahildir
Ebu Leheb veya Ebu Cehildir
Yazın senin,sözün senin utanmaz!
Senin aklın büyük işlere ermez
Sağır,dilsiz bir de gözlerin görmez
Biz ne dersek o kuş beynine girmez
Yazın senin,sözün senin utanmaz!
Dil uzatma zaten salya damlıyor
Anlayanlar dediğimi anlıyor
Benzerlerin her hayırı önlüyor
Yazın senin,sözün senin utanmaz!
Müslüman köyünde salyangoz satma
Dilimize Türkçemize laf atma
Alcaktasın daha çukura batma
Yazın senin,sözün senin utanmaz
Mikdat der ki isim verdim 'But' değil
Türkçe yazdım güzel yazdım 'gut' değil
Deplasmanda gol yemişsin şut değil
Yazın senin, sözün senin utanmaz
Mikdat Bal
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Türk yaşayarak
Bilmeyene Türk'ü nasıl anlatsak
Anlatsak ta kulağını cınlatsak
Cınlatsak ta duyguları canlatsak
Canlatsak Türkleri, Türk yaşayarak
Yaşayarak güzel örnek verilir
Verilen örnekle göze girilir
Girilir,Türk göz önüne serilir
Serilir bu örnek, Türk yaşayarak
Yaşayarak Türk'üm doğruyum sözü
Sözü fi'le çevirmek açar gözü
Gözü her açılan görecek bizi
Bizi tanısınlar, Türk Yaşayarak
Yaşayarak Mikdat der yol alırız
Alırız biz,yoksa geri kalırız
Kalırız,elbete, nasıl geliriz
Geliriz insafa, Türk yaşayarak
Mikdat Bal
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Türk’ü aradım
Öyle bir özlem ki dayanamadım
Uçağa atladım Türk’ü aradım
Elli yıl uyudum uyanamadım
Gözlerimi açtım Türk’ü aradım
Nezaket, incelik, görgü aradım
O kadar güzeldi hava alanı
Doğrusu da budur sevmem yalanı
Ardıma bıraktım bunca olanı
Taksiyi çağırdım Türk’ü aradım
Geçmişten bu güne farkı aradım
Fiyatta pazarlık edilmez dedi
Buradan öteye gidilmez dedi
Yol yokuştur taksi itilmez dedi
Dolmuşa atladım Türk’ü aradım
Yolda indir bindir, parkı aradım
Her an üşütürsün kışa bakılmaz
Herkes bir numara, başa bakılmaz
İlk giren oturur yaşa bakılmaz
Otobüse bindim Türk’ü aradım
Dinleyecek Türkçe şarkı aradım
Kuru kalabalık, bulunmaz refik
Amansız gürültü, yoğun bir trafik
Yolcuya yardımcı, yoksula müşfik
İstanbulu gezdim Türk’ü aradım
Metropol’den güya vurgu aradım
Etrafta bir çoğu gözünü boyar
Yolcuyum gerekmez domates, hıyar
Herkes birbirini ayakta soyar
Çarşıda pazarda Türk’ü aradım
Doğal ürün satan sergi aradım
Menfaat uğruna onca müdara
Bir kaç yolcu için kaldık rötara
Uçağı boşverdik bindik katara
İzmiri dolaştım Türkü aradım
Ninelere baktım bürgü aradım
Elebaşı ağı yolda kuruyor
Zaten yardakçısı gelip duruyor
Dalavera ile para vuruyor
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Ankara’ya vardım Türkü aradım
Ne desem az gelir, yergi aradım
Nasıl böyle alt üst olmuş bu diyar
Çoğu mutsuz, yani değil bahtiyar
Gençler kahvelerde, işte ihtiyar
Mağazaya girdim Türkü aradım
İnsanlık mı ölmüş, morgu aradım
Kimi zengin oldu mutlu olmadı
Konfor temin etti huzur bulmadı
Değişti değerler ahlak kalmadı
Sokağı seyrettim Türkü aradım
Birazcık adalet yargı aradım
Memleketin hali içler acısı
Yetmişlik ihtiyar şarap fıçısı
Palyaço’ya dönmüş hoca, hacısı
Edirne’den Karsa Türk’ü aradım
Hayretler içinde sirki aradım
Dost kalemden damlayan inciler
Bir yola çıktım ki; yoktur dur durak
Ne yakın yoruyor, ne yorar ırak
Olmasın ayrılık, olmasın firak
Doğudan batıya Türkü ardım
Ezelden ebede çarkı aradım.......Bayram YELEN
Mikdat Bal
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Türk’ün moralini, bu Frenklerden
Türk’ün moralini, bu Frenklerden
Birileri yıkar suça bakılmaz
Bunlar tek millettir ayrı renklerden
Sarıları yakar piçe bakılmaz
Bunamış boşboğaz papaları var
Bizi küstürmeye çabaları var
Alçağı çukuru kabaları var
İrileri çıkar uça bakılmaz
Hala da bizleri sömürüyorlar
Müslüman kanından somuruyorlar
Kemikde bulsalar kemiriyorlar
Dirileri bakar aça bakılmaz
Ne kahramandırlar ne de yiğitler
Narasını atar sokakta itler
Kafaları tazlak beyinde Hitler
Derileri çeker keçe bakılmaz
Düşmanlık yaptırır kötü huyları
Ahlakları yok ki bozuk soyları
Geberdi anaçlar kaldı toyları
Serileri çıkar hiçe bakılmaz
Bunca kötülüğü gizlice işler
Açıktan söylense kırılır dişler
Bunlar çok kahpedir arkadan şişler
Sürüleri sakar üçe bakılmaz
Mikdat Bal
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Türk’ün Türkten başka bir dostu yoktur! !
Türk’ün Türkten başka bir dostu yoktur! !
En büyük düşmanı, yine de Türktür!
Sözüm ona sahte dostları çoktur
En büyük düşmanı yine de Türktür!
Azılı düşmanlar bizden çıkıyor
İçimizden çıkıp bizi yıkıyor
Ben de Türk’üm diyor fesat kokuyor
Dostumuz da Türktür, düşman da Türktür!
Dışardan taarruz olsa korkmayız
Tüm dünya birleşse yine ürkmeyiz
Etten duvar olur düşman sokmayız
Korkulacak düşman, sadece Türktür!
Vatanını satar, bizden birisi
Ecdadı şehittir, kahpe dirisi
Dışı bize benzer saçı derisi
İçi nifak dolu, ne yazık Türktür!
Mikdat Bal
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Türk’üz
Türk’üz Türk bizim adımız
Türk şanımız sıfatımız
Rehber oldu ecdadımız
Ezelden atiye doğru
Ortaasya ilk yurdumuz
Kuraklık idi derdimiz
Koştu o şanlı ordumuz
Doğudan batıya doğru
Müşerref olduk İslamla
Kılıcı olduk zamanla
Yürüdük fedai canla
Dağlardan vadiye doğru
Osman bey başımız oldu
Bizans kalbinden vuruldu
Muhteşem devlet kuruldu
Temelden çatıya doğru
Zalimlere savaş idik
Mazlumlara kumaş idik
Türkün adını taşıdık
Birden üç kıtaya doğru
<embed src=http://www.ulkuocaklari.org.tr/muzik/araz/01.as>
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Türk’üz bildik kendimizi
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/42/www_antoloji_com_389642_73.MP3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......

Türk’üz bildik kendimizi
Hiçler bizi durduramaz
Aşacağız bendimzi
Güçler bizi durduramaz
Türkü Türke kırdıramaz
Büyücüler sihirbazlar
Üç kağıtçı hokkabazlar
Misyonerler tüm papazlar
Haçlar bizi durduramaz
Türkü Türke kırdıramaz
Onlar ile kalkıp giden
Bizi satan yokken neden
Aslı nesli inkar eden
Piçler bizi durduramaz
Türkü Türke kırdıramaz
Düşmanların çoktur kini
Birimize azdır bini
Amerika Rusya Cini
Üçler bizi durduramaz
Türkü Türke kırdıramaz
Sığınarak gölgemize
Fesat ekip bölgemize
Dolarlarla ülkemize
Göçler bizi durduramaz
Türkü Türke kırdıramaz
Mikdatî der çaldıkları
İçimize daldıkları
Kahpelikle aldıkları
Öçler bizi durduramaz
Türkü Türke kırdıramaz
Mikdat Bal
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Türk’üz türkü diyeceğiz
Volkan gibi yüreğimiz
Türk’üz türkü diyeceğiz
Alkan gibi bayrağımız
Türk’üz türkü diyeceğiz
Astımız yok üstümüz yok
Bizden başka dostumuz yok
Kerdeşiz biz el eleyiz
Göz gözeyiz, yüz yüzeyiz
Tek milletiz, biz bizeyiz
Türk’üz türkü diyeceğiz
Astımız yok üstümüz yok
Bizden başka dostumuz yok
Yan bakanlar gülemezler
Bir bütünüz bölemezler
Gücümüzü bilemezler
Türk’üz türkü diyeceğiz
Astımız yok üstümüz yok
Bizden başka dostumuz yok
Cennet gibi yurdumuz var
Gözetleyen ordumuz var
Yalnız bir tek derdimiz var
Türk’üz türkü diyeceğiz
Astımız yok üstümüz yok
Bizden başka dostumuz yok
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Türkçe biliyor!
Geçen uğramıştım şöyle pazara
Gördüm ki manavlar Türkçe biliyor
Elimi bir şeye değdim kazara
Sordum ki bir baktım Türkçe biliyor
Göz ister bunları Türkten ayıra!
Dedim ki bunlardan Allah kayıra!
Böyle bir kâbusü hemen hayıra
Yordum ki gayrımız Türkçe biliyor
Türkçe bilen varmış her bir şirkette
Bunun için hacet yokmuş Türk’e de
Oradan ayrılıp “super market’e”
Girdim ki onlar da Türkçe biliyor
Neler neler derdim bitti cesaret
Öyle duygulandım değil beşâret
Bana el kaldırıp etmiş işaret
Durdum ki poliste Türkçe biliyor
Para konuşturur gerçekmiş bu söz
Bunlar karun nesli, bunlar açık göz
Mikdatî! , bunlara gülerek bir poz
Verdim ki, komşumuz Türkçe biliyor
Mikdat Bal
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Türkçe bilmiyor
Kaploları kulağına takmıştı
Dedim sorun nedir? ..”Ses” dedi bana
Bir şey dedim aval aval bakmıştı
Dedim sen Türk müsün? …”Yes” dedi bana
Türkçe konuş dedim, hemen kıvırdı
Sabah sabah iki bira devirdi
Bir baktım yüzünü benden çevirdi
Dedim neden döndün? ... ''Fes” dedi bana
Pantalonu yırtık, açıkta baldır
Türkiyeden sordum gitmişti bıldır
Bilmiyor zavallı ne din, ne kültür
Dedim öğreteyim.... 'Pas' dedi bana
Nasıhat ettikçe ters ters bakmıştı
Haline üzüldüm beni yakmıştı
“Pirsing” diye bir kaç halka takmıştı
Dedim burnunda ki? …”Süs” dedi bana
Çevreye zamana uymasın diye
Gençliği değersiz saymasın diye
Hayatı elinden kaymasın diye
Dedim kendine dön…”Sus” dedi bana
Gözüme bakarak dedi 'bak mister'
Bana akıl değil çüzdanı göster
Utanmadan benden borç para ister
Dedim işin var mı? ..”Pes” dedi bana
Doğruyu gösterdim ama görmedi
Neler neler dedim aklı ermedi
Hiç bir sözüm kulağına girmedi
Dedim aslın Türktür…”Kes” dedi bana

.
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Türkçemizden çıkaralım bu sözü
İtoğluna it dememiz ayıpsa
Türkçemizden çıkaralım bu sözü
Puşt elinde ipin uçu kayıpsa
Türkçemizden çıkaralım bu sözü
Kardeş olan kem göz ile bakışmaz
İnsan olan durup durup takışmaz
Yine ite it söylemek yakışmaz
Türkçemizden çıkaralım bu sözü
Sus diyorlar ne hayrettir ne hayret
Canilerde insan yakmak maharet
Ayıp olur, ite olur hakaret
Türkçemizden çıkaralım bu sözü
Onlar yaksın siz de seyir eyleyin
İtlere it söyleyeni paylayın
İt demeyin başka bir şey söyleyin
Türkçemizden çıkaralım bu sözü
Mikdatî der yeter taştı sabrımız
Susmayız biz kazılsa da kabrimiz
İt demeye mani olur kibrimiz
Türkçemizden çıkaralım bu sözü
Mikdat Bal
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Türkçesi S den ibaret Şair (Şematik)
Sevdiğini……………. seviyorsan……………. söyle………………... sorup sorarak
Seviyorsan…………... söylemeli…………….. sevdim………………. severim söyle
söyle………………... sevdim………………. sevdiğini…………….. sarıp sararak
Sorup sorarak……….. severim söyle........... sarıp sararak……….. severim söyle
Sevgiline……………. söylersen sen………… söyle………………… sevgi sunarak
Söylersen sen……….. saçmalama…………… seni…………………...severim söyle
Söyle…………………seni…………………... seviyorum seni…….…sevdi sanarak
Sevgi sunarak………..severim söyle………... sevdi sanarak…….….. severim söyle
Sen seversen………… sever seni……………. söyle………………… sevimli sesle
Sever seni…………… sen sürekli…………… sevdim………………. severim söyle
söyle………………… sevdim……………….. seslenerek, sözle…….. sözünü süsle
Sevimli sesle…………severim söyle………… Sözünü süsle…………severim söyle
Sevgin senin............sermayendir...............sözü...........................seçerek söyle
Sermayendir............sarfeyleme..................sade..........................severim söyle
Sözü.........................sade..........................sevimlice, sevgi..........saçarak söyle
Seçerek söyle..........severim söyle.............saçarak söyle............severim söyle
Sevdan seni.............sarhoşlatıp.................sakın..........................sözler söyleme
Sarhoşlatıp...............söz söylersen,...........sinen..........................sızlar söyleme
Sakın........................sinen.........................sızlarsa sen, sapık.....sözler söyleme
Sözler söyleme........sızlar söyleme...........sözler söyleme...........severim söyle
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Türkiye’m içimde
Vatandan uzakta sanmayın beni
Türkiye’m içimde, ben içindeyim
Gurbetçi diyerek, anmayın beni
Türkiye’m içimde, ben içindeyim
Zannetmeyin onun haricindeyim
Ay-yıldız göğsümde, şanım, gururum
İmanım kalbimde, parlayan nur’um
Vatanım ben sana kurban olurum
Türkiye’m içimde, ben içindeyim
Onun hasretiyle har içindeyim
Her karış toprağı, yoğrulmuş kanla
Devletim, kurulmuş şerefle şanla
Vatan sevgisini, bildim imanla
Türkiye’m içimde, ben içindeyim
Firakı çekilmez nar içindeyim
Atamın, babamın, anamın yeri
Ruhumdur, nur’umdur, gözümün feri
Et kemik misali, daha ileri
Türkiye’m içimde, ben içindeyim
Diyarı ağyarda kor içindeyim
Mikdadî der yoktur başka vatanım
Onun hasretiyle, matem tutanım
Türkiye’m bendendir, ben de ondanım
Türkiye’m içimde, ben içindeyim
Senelerdir ahu zar içindeyim
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Türkiyeden haber sordum
Türkiyeden haber sordum dediler
Burası Avrupa oldu hemşerim
Ramazanı yüzde otuz yediler
Sokaklar yiyenle doldu hemşerim
Hiç kimse kimseden utandığı yok
Her hangi bir şeye inandığı yok
Uyuyan uyuyor uyandığı yok
Manevi duygular öldü hemşerim
Aslı inkar eden nesil yürüyor
Her şeyi alenen herkes görüyor
Eskiyi bilenler durup soruyor
O zamanlar saygı boldu hemşerim
Fakir fukaralar canından bezer
Güçlüde insaf yok garibi ezer
Bu onu saymıyor, o bunu üzer
Herkes birbirinden buldu hemşerim
Avrupa fitnesi akıntısından
El aman diyoruz yıkıntısından
Asi evlatların, sıkıntısından
Anneler saçını yoldu hemşerim
Mikdatî der eskiden çok ar vardı
Herkes birbirine hem dost hem yârdi
Memleketi AB telaşı sardı
Milleti ikiye böldü hemşerim
Mikdat Bal
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Türkiyem
<br><image
src='http://img254.imageshack.us/img254/9595/kmharitayenipz8.gif'width='686'
height='380'><br>
Yıllar yılı hasta oldum derdinden
Hasretinle yanıyorum Türkiyem
Kopamadım eloğlunun yurdundan
Her gün seni anıyorum Türkiyem
Dayanılmaz hasret beni yakıyor
Vatan aşkı beni sana çekiyor
Aramıza bir çok engel çıkıyor
Gelir gelmez dönüyorum Türkiyem
Hele hele ben şu ahir ömrümde
Sende güzel yaşamakta, ölüm de
Bir başkasın yüreğimde gönlümde
Seni cennet sanıyorum Türkiyem
Mikdat der dünyada bir cennetsin sen
Şehitlerden bize emanetsin sen
Ruhumuzsun hem cana minnetsin sen
Seni böyle tanıyorum Türkiyem
<embed src='http://www.caglari.com/Asik%20Caglari%20-%20Turkiyem.mp3'>
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Türkiyemi özlüyorum
Şivesini lisanını
Türkiyemi özlüyorum
Sevgi saçan insanını
Türkiyemi özlüyorum
Karış karış bucak bucak
Iklimini soğuk sıcak
Selam olsun kucak kucak
Türkiyemi özlüyorum
Ona şiir yazanları
Seherlerde ezanları
Yaşanası hazanları
Türkiyemi özlüyorum
Al bayrağın gölgesini
Her iklim her bölgesini
Gönlümüzün ülkesini
Türkiyemi özlüyorum
Haftasını pazarını
Ninelerin nazarını
Ecdadımın mezarını
Türkiyemi özlüyorum
Nehirlerin akışını
Tabiatın nakışını
Vadisini, yokuşunu
Türkiyemi özlüyorum
İki gözüm iki dere
Gurbet değil bana göre
Bölge bölge yöre yöre
Türkiyemi özlüyorum
.........Okuyan Yaşar Gürlek.......
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/77/www_antoloji_com_690277_978.MP3'>
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Türk'üm müslüman'ım akrostiş
Tarihimi sorgulayan gafiller
Üzüntüden çatlasa da ben Türk’üm
Rahatsızlık hissetse de sefiller
Kederinden kahrolsa da ben Türk’üm
Üşütükler ekmeğimizi yerler
Maksat belli, “Türkiyeliyiz” derler
Maşalık bu, kime hizmet ederler?
Üzüntüden kahrolsa da ben Türk’üm
Sinsi plandır, Türkiyeliyim demek
Lütfen, beyler, bu uğraş boşa emek
Ülkemizi kolay mı bölüp yemek
Midenize otururum, ben Türk’üm
Artık herkes anlamış bu hileden
Neticede çıkartırlar çileden
Irkçı derler çekinmeden, sileden
Müslümanım, çatlasınlar ben Türk’üm
Kargaşadır, fitnedir bu sözleri
İhtilaftır, gaye bölmek bizleri
Madem Türk’üm demeye yok yüzleri
Neden deffolup gitmezler, ben Türk’üm
Eften püften bu söz uydurulmuştur
Doğru değil, zararı görülmüştür
Entrikayla ileri sürülmüştür
Rahatınız bozulsa da ben Türk’üm
Sitemim azınlık olana değil
Eğreti olarak kalana değil
Doğru sözü, doğru bulana değil
El güne değildir, ne mutlu, Türk’üm
Siz ne milletsiniz, deyin bilelim
İsterseniz bu şiiri silelim
Nifakçı olmayın size gelelim
__Mikdat der ben Türk’üm, ne mutlu Türk’üm
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Türkü-VUR DAVULCU (Düğün Türküsü-Karşılıklı Türkü)
'embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/16/www_antoloji_com_1290216_932.MP3'
Sunucu
Vur davulcu,çal zurnacı bekleme
Sakın durma ahenkle vur tekleme
Vur davulcu, bir buna vur, bir ona
(.............Horona gel, horona gel, horona)
Kıvrak oyna, çevik oyna, dikleme.........
Horoncular:
Kaynarız fıkır fıkır
Her taraf şıkır şıkır
Bu meydan bizim meydan
Oynarız tıkır tıkır
……..Oynarız da (aman beyim)
……..Fokur fokur(kazan gibi)

oynarız
kaynarız…

Sunucu:
Haydi beyler, haydi kızlar bayanlar
Dışarıdan sesimizi duyanlar
Haydi koşun, haydi gelin horona
(………….bir ona vur, bir buna var, bir ona)
Şaşırmasın dizemine uyanlar
Horoncular:
Gel verelim el ele
Hadi sen de gel hele
Dizemine uyarız
Koparmayız velvele
……..Oynarız da (aman beyim)
……..Fokur fokur(kazan gibi)

oynarız
kaynarız…

Sunucu:
Haydi gencim, haydi beyim oyuna
Bu hareket yakışıyor huyuna
Vur davulcu, bir buna vur, bir ona
(.............Horona gel, horona gel, horona)
Bilmeyenler kalksın gitsin koyuna
Horoncular:
Omuz omuza durup
Bir kalkıp bir oturup
Bir ileri bir geri
Hepimiz gurup gurup
……..Oynarız da (aman beyim)
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

oynarız

……..Fokur fokur(kazan gibi)
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

kaynarız…

Türküz bize ne mutlu
Tarihe şan verecek
Gönüllü kan verecek
Gerkse can vercek
Kahraman erimiz var
Dünya da yerimiz var
Türk dünya ya bedel de
Unutuldu herhalde
Sabır varsa, hudutlu
Türküz bize ne mutlu
Umutlu ol umutlu
Şanlı askerimiz var
Dünya da yerimiz var
Türk dünya ya bedel de
Unutuldu herhalde
Varsa biraz sancımız
Ne eylesin gençimiz
Ona değil hıncımız
Bir kaç serserimiz var
Milyonla erimiz var
Türk dünya ya bedel de
Unutuldu herhalde
Yardım beklenmez dıştan
Ne umutsuz bakıştan
Başlarsak yeni baştan
Bir çok işlerimiz var
Dünya da yerimiz var
Türk dünya ya bedel de
Dün, bugün, istikbalde
Mikdat der dünya bizden
Çekiniyor bu yüzden
Onları gözden gezden
Bakan askerimiz var
Dünya da yerimiz var
Türk dünya ya bedel de
Unutuldu herhalde
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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TV’de kocası ile barışmak isteyen hanım
Bir odun da olsan gölgen gerekli
Sahi baş uçumda kalsan ne olur
Olma öyle haşin katı yürekli
Sana el uzattım alsan ne olur
Bir zamanlar bensiz edemiyordun
Yüzüme bakarak öf demiyordun
Yalınız bir yere gidemiyordun
O kayıp duyguyu bulsan ne olur
Hep seni beklerim gözlerim yolda
Evine sahip çık bir adam ol da.
Gezer dolaşırsın hep sağda solda
Benim de kapımı çalsan ne olur
Azgınlık çok kötü bela getirir
Bu hiddet bu şiddet seni bitirir
Sana her nefeste zehir yedirir
İçindeki kini salsan ne olur
Bekleye bekleye güneşim ağdı
Dünyanın kederi gönlüme sığdı
Üstümüze nice gazaplar yağdı
Bir şemsiye kadar olsan ne olur
Mikdat Bal
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Tv'de çocuğunu arıyormuş
Programlar güldürür şu işe bakın
Yaşı kırka varmış baba arıyor
Timsah göz yaşları kanmayın sakın
Kocakarı olmuş sıpa arıyor
Şakşakçılar hazır zırzırlı zırlı
Kimse bir birinden değil ki hırlı
Bir sarhoş bulurlar pespaye, kirli
Fıçısı tamam da kupa arıyor
Elinde mikrofon bağırıp durur
Köpürür öksürür kağırıp durur
Sözde mecbur kalmış çağırıp durur
O kadar haşin ki kaba arıyor
Hem suçlu hem güçlü hem de kudurur
Susturmaz, ne kimse alıp götürür
Rahatsız durmadan kalkıp oturur
Bir yeri tutmuyor tıpa arıyor
Program bitti derken tel çalmış gene
Anayım söylüyor bunamış nene
Neredeydi acep geçmiş kırk sene
Dışarıda kalmış oba arıyor
Aile bağları ne kadar kopuk
Seyredilen şeyler hep abuk subuk
Kırk yalan söyledi ihtiyar sapık
Açıkca bu keriz sopa arıyor
Der Mikdati böyle nane yiyorlar
Bu necip millete ne ediyorlar
Programı yapanlar hizmet diyorlar
Asası elinde aba arıyor
Mikdat Bal
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Tv'de iki deve
Severek müşterek bir hayat kurduk
Herkes şahit olmuş halayımıza
Hayatı aslında çok basit gördük
Böylesi gidermiş kolayımıza
Aşkın gözü körmüş bilgi yetersiz
Bir işe giriştik gelir-gidersiz
Dünyadan habersiz, dertsiz kedersiz
Mutlu başlamıştık balayımıza
Dünyamıza gerçek hayat girince
Geçim derdi bize kaygı verince
Cicim aylarımız sona erince
Başladık istihza alayımıza
Geleceğe baktık başka gözlerle
Maskeleri atıp gerçek yüzlerle
İtişip didiştik acı sözlerle
Sülaleyi kattık kalayımıza
Ne bilene sorduk ne de görüştük
İnatta direttik onda yarıştık
İki keçi gibi vurduk vuruştuk
Eller hayret etti olayımıza
Mikdat Bal
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Tv'de seç beğen evliliği!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/90/www_antoloji_com_1077990_378.MP3'>
-Komşu! , komşu! duydun mu? Hasan dede evlenmiş
-Ne zaman? , nerde? , nasıl? o da mı alevlenmiş?
-Onu evermek için kaç kişi görevlenmiş!
-Desene miras gitmiş yaşar ondan sonrası!
-Televizyonda gördük kadınlar dizilmişti
Yarışa giriştiler kaybeden üzülmüştü
Vasiyeti orada yazılıp çizilmişti
-Desene her şey bitmiş şaşar ondan sonrası!
Hacca gitmişti lakin bir daha görecekmiş
Geri kalan ömrünü huzurlu sürecekmiş
Katları, apartmanı söz verdi verecekmiş
-Desene mehir yetmiş taşar ondan sonrası!
Güzellik gönüldeymiş ne kiloymuş ne yaşmış
Öyle laflar etmiş ki dinleyen herkes şaşmış
Daha delikanlıymış sekseni yeni aşmış
-Desene akıl yitmiş koşar ondan sonrası!
Çocukları bakmazmış analarını kovmuş
Hanıma bağırmıştı en büyük oğlu dövmüş
Gelinler moruk demiş, torunları da sövmüş
-Desene eden etmiş coşar ondan sonrası!
Yalnızlık başa belâ arkadaş arıyormuş
Ancak püsküllüsünü başına sarıyormuş
Heyecana kapılmış titreyip duruyormuş
Kendini derde itmiş pişer ondan sonrası! ....
Mikdat Bal
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Ufaklık
Sen değilsin o aynada gördüğün
Cücelerin cücesisin ufaklık
Hep boyadır suratına sürdüğün
Gecelerin gecesisin ufaklık
Kanın bozuk bayrağın yok yurdun da
Konuşursun yoktur böyle derdin de
Gizlenmişsin bir maskenin ardında
Peçelerin peçesisin ufaklık
Maske düştü, tanındın bir hamlede
Şiş bakalım hele bir yol gümle de
Bir kelime olamazsın cümlede
Hecelerin hecesisin ufaklık
Laf atarsın Türkün şanlı özüne
Karga bile güler senin sözüne
Utanmazsın, tükürsünler yüzüne
Keçelerin keçesisin ufaklık
Bir yol tuttun cehenneme gidersin
Benliğini nasıl inkar edersin
Eller kalsın bana düşman yetersin
Nicelerin nicesisin ufaklık

.
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UKALA'NIN Târifi ve İlacı
Arzdan önce tarz önemli, önce tarz
Müslümana farz önemli, önce farz
Irzdan önce gürz önemli, önce gürz!
Namusunu koruyasın,............... ukala!
Pısırıksın eğer kuvvet,güç yoksa
Ezilirsin, yok olursun hiç yoksa
Geç kalmadan doğru yolu seç yoksa!
Başka bir yer arıyasın,............. ukala!
Öğren, ona buna soracağına
Dizine kafana vuracağına
Böyle boşa gezip duracağına
Bir amaca yarıyasın,.......... ukala!
Yakışır mı göz yaşını dökersin!
Kendin eder, yine kendin çekersin
Uyanırsan bu durumdan çıkarsın
Vakar ile yürüyesin…………… ukala
Çok şey bildin bir şey var ki bilmezsin
Ne cahilsin! ... bunu bilsen gülmezsin!
Alim olsan vefat etsen ölmezsin
Toprak olup çürüyesin,.............. ukala!
Bal der yeni sayfa açmak istersen
Yücelip yüksekte uçmak istersen
Örnek olmak, ışık saçmak istersen
Yanıp yanıp eriyesin,................... ukala!
Mikdat Bal
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Ulan, dünya değil misin?
<image src='http://www.arclight.net/~pdb/fiction/14-world.jpeg'width='176'
height='150'><br>
Üzerime yıkıldın sen
Yeter artık çok oldun sen
Evet,evet bıkıldın sen
Ulan, dünya değil misin?
Ömrümün son yarısıyla
Başağıyla darısıyla
Yeşiliyle sarısıyla
Solan dünya değil misin?
Allah bilir doğrusunu
Çoban çalmış sürüsünü
Zalimlerin borusunu
Çalan dünya değil misin?
Yaktın da çevirdin küle
Gözyaşlarım döndü göle
Genç yaşımda gurbet ele
Salan dünya değil misin?
Bir gün ömrün sona erer
Ölenler bağrına girer
Saçlarımı birer birer
Yolan dünya değil misin?
Boynuma yükünü sarıp
Derdinden oldum muztarip
Beni böyle garip garip
Bulan dünya değil misin?
Güldürmedin beni niçin
Bana mı yetiyor gücün?
Boğazıma boğmak için
Dalan dünya değil misin?
Mikdati dal ilimlere
Değerin yok alimlere
Sen sadece zalimlere
Kalan dünya değil misin?
Mikdat Bal
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Ulus’a sesleniş
Hamamlar ve hanlar, yollar satılık
Satıyoruz….sattık alın götürün
Midemize inip vermiş katılık
Atıyoruz….attık alın götürün
Oy birliği yaptık gizli kararda
Ne gelir getirir ne bir yarar da
Çalışmıyor zaten devlet zararda
Batıyoruz….battık alın götürün
Hele şu AB’ye biz bir girelim
İşçiyi memuru eve sürelim
Ne diye boş yere aylık verelim
Yatıyoruz…..yattık alın götürün
Borçla kaptırmışız ele yakayı
Kalkıp satamayız artık cakayı
IMF’den bize gelen zokayı
Yutuyoruz….yuttuk alın götürün
Hasan’a satarsak ne söyler Ali
Ha sana ha ona kim verir yali
Hasan’ı değersiz Hans’ı da âli
Tutuyoruz….tuttuk alın götürün
Katlanmak gerekmez böyle külfete
Luzum görmüyoruz hiç zerafete
Çoğunluk bizdedir muhalefete
Çatıyoruz….çattık alın götürün
Borcu kapatacak vurulan Salma
Hep borca yattırdık bizde yok çalma
Bütün acıları eskiden kalma
Tadıyoruz….tattık alın götürün
Der Mikdati gel gör verdiğin oyu
Harama el sürmez böyleymiş huyu
Sözgelişi yani şaraba suyu
Katıyoruz…..kattık alın götürün
Mikdat Bal
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Umarım ki okunur!
Yazarım sıra, sıra
Belki faydam dokunur
Sakince dura, dura
Umarım ki okunur
Okurlarken eseri
Çoğu kalırmış geri
Yazdıklarım çok seri
Herkes bundan yakınır
Ne elemdir ne keder
Okunmayanlar heder
Kimisi sitem eder
Kimisi de sakınır!
Yazana kızacaksa
Üslubu bozacaksa
Bir yorum yazacaksa
Sağa sola bakınır
Göstersin duruşunu
Söylesin görüşünü
Yapsın da vuruşunu
Beyhude ne çekinir!
Kalemini alanlar
Hataları bulanlar
Hararetli olanlar
Dökündükçe dökünür
Mikdadi der ki gören
Şiire önem veren
Bunun sırrına eren
Ciddi tavır takınır!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Umut nedir?
Kadere imanı olan, boş yere yaş boşıyamaz
Umuttan meyus olanlar, kalpte iman taşıyamaz
Umut nedir bilir misin, onsuz insan yaşıyamaz
Umut ölümden sonra da, devam eder sonsuzdur o
Sadece şeytanda olmaz, lanetlenmiş onsuzdur o
Umut demek rahmet demek, rahmetten umut kesilmez
Şartlar ne olursa olsun, umut büyür hiç eksilmez
Bir çok gizemli şeyler var, hikmetini insan bilmez
Umut inanmak demektir, diğer manası imandır
Allahın rahmeti sonsuz, O hem Rahim hem Rahmandır
Umutunu kim keserse, karanlığa adım atmış
Her şeyi bitmiş tükenmiş, inançsızlığını tatmış
Elem kederi çok iken, elemine elem katmış
Geçici azaptan bıkmış, ebedi alemi yıkmış
Canına kıymış kahrolmuş, demek ki buna layıkmış
Mikdat Bal
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Umut varsa!
Yüce Rabbin değişmeyen yasası
Kader dedi, kalem dedi yaz dedi
Her halinde kulun olmaz tasası
Kısmetine ne çok, ne de az dedi!
Kader alıp taştan taşa çalsa da
Dünya yükü omuzlarda olsa da
Bir tomurcuk kadar ümit kalsa da
Kıştan sonra geri dönmez güz dedi
Ancak sabır hafifletir kederi!
Ah vah etmek değiştirmez kaderi
Umutsuzluk hederlerin hederi
Umut varsa yokuş bile düz dedi
Teslim olan kul isyanda bulunmaz
Yoksa bu cihanda murat alınmaz
Dünya için ahret feda olunmaz
Ahirete göre dünya cüz dedi
Mikdadî der akıl, mantık, izan var
Gören gördü, ilahî bir düzen var
Hesaplanmış terazi var, mizan var
Donan ateş dedi, yanan buz dedi!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Umutlar istikbalde..
Dün biz atarken nutuk
Bu gün başka yol tuttuk
Dünümüzü unuttuk
Bu günümüz ne halde?
Var mıyız istikbalde?
Ulu ecdadım yaman
Her sahada kahraman
Dinlenirdi her zaman
Bu günümüz ne halde?
Var mıyız istikbalde?
Komşumuz iken Irak
Şimdi yolu çok ırak
Kerkük oldu el-firak
Musul da aynı halde
Var mıyız istikbalde?
Sus, konuşma, karışma
Silah zoru barışma
Devam eder yarışma
Bizim ekip ne halde
Var mıyız istikbalde?
Bizi sayarlar hice
Pes mi edelim güce
Yüceydik onlar cüce
Bu günümüz ne halde?
Var mıyız istikbalde?
Irak içten satıldı
Birbirine katıldı
Tüm değerler atıldı
Herşey bozuk bir halde
Ne olur istikbalde?
Bize saldırılıyor
Gençler kandırılıyor
Dinden caydırılıyor
Çok sinsice bir halde
Var mıyız istikbalde?
Mikdatî der ki yürü
Kurtar dini, kültürü
Sahipsiz mi bu sürü
Biri çıkar herhalde
Umutlar istikbalde..
Mikdat Bal
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Umutlar sende (Şematik)
Vatan...........................size emanettir................yeter..............................ey gençlik
uyan
Size emanettir..............koçum...........................korkma..........................Allaha
dayan
Yeter...........................korkma..........................kükre gencim, artık.......Hakkı et
beyan
Ey gençlik uyan........Allah’a dayan............Hakkı et beyan...........Umutlar sende
Kendine dön...............sana yeter.......................önce...............................gafletten
silkin
Sana yeter...................asaletin...........................oku.................................çok
olsun bilgin
Önce...........................oku................................sonra tatbik, böyle..........emreder
ülkün
Gafletten silkin..........çok olsun bilgin.............emreder ülkün................umutlar sende
Yemek içmek...........dolaşmak mı? ............maksat.......................bu değil haşa
Dolaşmak mı? ..........hakkın senin..............ancak.........................insanca yaşa
Maksat.....................ancak.........................hakkın kadar, eğlen...dolaşma boşa
Bu değil haşa...........insanca yaşa..............dolaşma boşa..........umutlar sende
Gençliği....................boşa harcama............olmaz........................her gün eğlence
Boşa harcama.........vaktini.........................bunlar........................yakışmaz gence
Olmaz......................bunlar.........................geçicidir,yavrum........talim et önce
Her gün eğlence......yakışmaz gence.........talim et önce.............umutlar sende
Bilirim........................kanının kaynıyor.......sabret.........................uyma hava’na
Kanın kaynıyor.........ey gencim..................uyan...........................kanma avama
Sabret.......................uyan..........................kendine dön,haydi......dön gel yuva’na
Uyma hava’na..........kanma avama............dön gel yuva’na.........umutlar sende
Unutma sen.............Türkoğlusun...............bil ki............................yücedir şanın
Türkoğlusun.............hem müslüman..........hem de.......................vardır imanın
Bil ki..........................hem de......................sana gücü, veren.......o asil kanın
Yücedir şanın...........vardır imanın..............o asil kanın................umutlar sende
Çoğu bitti..................azı kaldı.....................davran........................Bal der ha gayret
Azı kaldı...................gün doğacak..............sana...........................az daha sabret
Davran.....................sana...........................ne durursun, davran...Bitsin bu fetret
Bal der ha gayret......az daha sabret...........bitsin bu fetret...........umutlar sende
Yukarıda ki şiirin aynısı
Vatan size emanettir, yeter, ey gençlik uyan
Size emanettir koçum korkma Allah’a dayan
Yeter korkma, kükre gencim, artık Hakkı et beyan
Ey gençlik uyan,Allah’a dayan,Hakkı et beyan, umutlar sende
Kendine dön, sana yeter, önce gafletten silkin
Sana yeter asaletin, oku çok olsun bilgin
Önce oku sonra tatbik, böyle emreder ülkün
Gafletten silkin, çok olsun bilgin, emreder ülkün. umutlar sende
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Yemek, içmek, dolaşmak mı? maksat bu değil haşa
Dolaşmak mı? hakkın senin, ancak insanca yaşa
Maksat ancak hakkın kadar eğlen, dolaşma boşa
Bu değil haşa, insanca yaşa, dolaşma boşa, umutlar sende
Gençliği boşa harcama olmaz her gün eğlence
Boşa harcama vaktini bunlar yakışmaz gence
Olmaz bunlar geçicidir yavrum talim et önce
Her gün eğlence, yakışmaz gence, talim et önce, umutlar sende
Bilirim kanın kaynıyor sabret uyma hava’na
Kanın kaynıyor ey gencin, uyan kanma avama
Sabret, uyan kendine dön, haydi dön gel yuvana
Uyma hava’na, kanma avama, dön gel yuvana, umutlar sende
Unutma sen Türkoğlusun, bil ki yücedir şanın
Türkoğlusun, hem müslüman, hem de vardır imanın
Bil ki hem de sana gücü veren o asil kanın
Yücedir şanın,vardır imanın, o asil kanın, umutlar sende
Çoğu bitti azı kaldı, davran, Bal der ha gayret
Azı kaldı gün doğacak sana, az daha sabret
Davran sana, ne durursun, davran bitsin bu fetret
Bal der ha gayret, az daha sabret, bitsin bu fetret, umutlar sende
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Umutlarım vardı
Umutlarım vardı varlıktan öte
Kara bulutları semada gördüm
Öyle bir şaşkınlık körlükten öte
Nereye döndüysem şamata gördüm
Şaşırdı gerçekler, şaşırdı düşler
Yüzüne gülerken gıcırdar dişler
Dost mavalı okur arkadan şişler
Herkesin elini kamada gördüm
Ölçüp biçiyorum tutmaz karadım
Deryalardan aştım çölü taradım
Granit kalplerde sevgi aradım
Rahmeti dağlarda pumada gördüm
Ağlıyor insanlık azdır güleni
Sevgi çok anılır yoktur bileni
Her şey ayan oldu, her şey aleni
Küfür zahir oldu simada gördüm
Nasihat edenler kusarak eder
Feryadı, figanı basarak eder
Yıkarak, yakarak, asarak eder
Sözlerin zehrini imada gördüm
Güçlüler Firavun, zayıflar Haman
Değişti değerler, değişti zaman
Utanma, merhamet, adalet, iman
Bütün hasletleri komada gördüm
Bu gafletten neden caymaz insanlar
Atom düşse bile duymaz insanlar
Akıbeti meçhul aymaz insanlar
Beklenen lideri Hüma’da gördüm
Fillere göz attım hortumu seçti
Sülükler, keneler kan çekip içti
Ne oluyor diye tükürüp geçti
En iyi cevabı lamada gördüm
Mikdat Bal
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Umutlu ol…..Öğüt
Her durumda umut beslemeyi bil
Şartlar her ne kadar "zor" görünse de!
Gönlünü imanla süslemeyi bil
Din iman avuçta "kor" görünse de!
Riyakârlık edip mundar olma ha!
İlimsiz, bilinçsiz dindar olma ha!
Kardeşlik zor meslek kindar olma ha!
Bazen taviz vermek "hor" görünse de!
Sana mubah olan şeylere uzan!
Çalışıp rızkını helâlden kazan!
Musibete toslar şımarıp azan!
O nefsine kuldur "hür" görünse de!
İmrenme kimseye döner bu devran
Boşalır zamanla delikse kavran
Aceleci olma sabırlı davran
Derdine devadır "çor" görünse de!
Dünya için haram yasa bürünüş!
Düzelir işlerin biter sürünüş
Debdebe, ihtişam, görkem görünüş
Hakikatte nardır "nur" görünse de!
Der Mikdadi Hakka yetmen gerekir
Azimle dosdoğru gitmen gerekir
Nefsini terbiye etmen gerekir
O sana düşmandır "yâr" görünse de!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Umutluyum yarınlardan
Umutluyum yarınlardan
An bellidir zaman belli
Kaçmam küçük sorunlardan
Dün bellidir devran belli
Ananemiz töremiz var
Dert olmayan neremiz var
Her şeye bir çaremiz var
Kan bellidir, derman belli
Bayrak geçsin elimize
Görün akan selimize
Biz bakarız yolumuza
Yön bellidir mekan belli
Zulmün kökü kazılacak
Yılan çıyan ezilecek
Tarih yine yazılacak
Şan bellidir ferman belli
Biri bize kastı mı var!
Bunun altı üstü mü var!
Türkün başka dostu mu var!
Can bellidir, canan belli
Türkün çoktur beşareti
Hürdür sevmez esareti
Bir gün verir işareti
Han bellidir sultan belli
Mikdatî der geliyoruz
İşi ele alıyoruz
Biz herkesi biliyoruz
Lan bellidir ulan belli
Mikdat Bal
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Umutsuz bir aşkın yandım kahrına
Umutsuz bir aşkın yandım kahrına
Sezmeye çalıştım, meleğim nerde?
Düştüm deli gönlün hayal nehrine
Yüzmeye çalıştım, yeleğim nerde?
Nehirde yüzerken şomlar içinde
Kaldım nice keder gamlar içinde
Altın zerreleri kumlar içinde
Süzmeye çalıştım eleğim nerde?
Tahmin etmek zordur benim sızımı
Hasret, özlem gurbet sardı özümü
Okurken not edip alın yazımı
Yazmaya çalıştım bileğim nerde?
Gönlümün her yönü her bölgesinde
Kavuşmak arzusu var ilkesinde
Yârin etrafında ya gölgesinde
Gezmeye çalıştım feleğim nerde?
Topladım ne kadar kırıntı varsa
Aklımda ne kadar görüntü varsa
Gönlümde ne kadar kuruntu varsa
Çizmeye çalıştım dileğim nerde?
Çöktürmesin diye kenara çıkıp
Sırtımda ki ağır yüküme bakıp
Kurtulayım diye Besmele çekip
Çözmeye çalıştım şeleğim nerde?
Mikdat Bal
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Umutsuzluk öğüt
Telafisi mümkündür yitirilen her şeyin
Umudu yitirdin mi bittiğin makamdasın!
Her şeyin bitmiş olur neyin kalır ki neyin?
Kendini uçurumdan ittiğin makamdasın!
Allah’a iman edip O’na güvenmek varken
O’nu vekil tutana iki cihanda yarken
Hikmetini bilmeden isyan edersen erken
Cehenneme ilk adım gittiğin makamdasın!
Sonuç olumsuz gibi görünse de pes etme
Her şeyde bir hayır var, sabret sakın ses etme
Terk edildim zannetme, böyle bir şey hissetme!
En büyük imtihanı çattığın makamdasın!
Müminin lehinedir ne çatarsa şer, hayır
Ayet ve hadisler var bu meseleye dair
Umutsuzluğa düşmek hem küfür hem kebair!
Yeiste şunu bil ki battığın makamdasın!
Zorluklar karşısında tahammülün sınanır
İradesi zayıflar neticede kınanır
Sebepsiz hiçbir şey yok aklı olan inanır
Sabrın meyvelerini tattığın makamdasın!
Olaylara karamsar açıdan bakar isen
Başına gelenlerden hayattan bıkar isen
Der Mikdadi zulmedip canını yakar isen
Yolunu kayıp etmiş yittiğin makamdasın!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Unut bakalım
Bir varmış bir yokmuş gibi ismimi
Anmasan da varım unut bakalım!
Açıp gizli gizli bakıp resmimi
Yanmasan da varım unut bakalım
Naz edip susmayı seçtiğin halde
Her zaman aklımdan geçtiğin halde
Sevda iksirinden içtiğin halde
Kanmasan da varım unut bakalım
Sevgin hala mevcut, hala yerinde
Yerleşti, sökülmez kökü derinde
Karşına çıkmayı günün birinde
Sanmasan da varım unut bakalım
Sevgimizi dünya bilinceye dek
Anacağım seni gelinceye dek
Yolunu gözlerim ölünceye dek
Dönmesen de varım unut bakalım
Mikdat Bal
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Unutamıyorum
Ne kadar dağılsa benim efkârım
Unutamıyorum, yanımdasın yâr
Ah talihsiz başım, ne cefakârım
Unutamıyorum, kanımdasın yâr
Gülsem, ağlasam da hatırımdasın
Yanımda çapcanlı bir durumdasın
Dizemde, mısramda, satırımdasın
Unutamıyorum, anımdasın yâr
Hayalin önüme gelip dikilir
Gerçeğe erince dünyam yıkılır
Gözlerim sulanır, ruhum sıkılır
Unutamıyorum, canımdasın yâr
Gayri ihtiyari anar dururum
Her baktığım yerde seni görürüm
Yetişeyim diye sana yürürüm
Unutamıyorum, önümdesin yâr
Gül yüzlü bitanem, kiraz dudaklı
Aklımdan çıkmazsın, sözde adaklı
Zaman, mekan, cihet sana odaklı
Unutanıyorum, yönümdesin yâr
Aşkına ağlamak en tatlı çilem
Yürekten oluyor onda yok hilem
Yarına umutlu, bu günüm elem
Unutamıyorum, dünümdesin yâr
Peşinde koştuğum yarışım sensin
Ruhumda gönlümde barışım sensin
Yolunda ölsemde varışım sensin
Unutamıyorum, sonumdasın yâr
Mikdat Bal
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Unutayım dedim ama olmadı
Yanlız sensin arzum sensin niyazım
Vicdana gel bir kulak ver duy beni
Yalvarmaktan arşa çıktı niyazım
Bir söz söyle diler isen pay beni
Çok çektirdin çok ağlattın, öldürme
Deli gönlüm kanar, hicran doldurma
Hazan olup esme gülüm soldurma
Şaşırmışım, doğru yola koy beni
Unutayım dedim ama olmadı
Sardı bedenimi sevdan salmadı
Bağrım viran başta akıl kalmadı
Çöllere düşen bir mecnun say beni
Dünya yeşil gelir bana çöl gibi
Kalbim sana damgalanmış pul gibi
Yana yana eriyorum kül gibi
Al küllerim dağa taşa yay beni
Mikdatî der vuruldum bir güzele
İşaret ver umudumu tazele
Bu sevgiyi sarsamazken zelzele
Titretiyor içimde ki fay beni
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/11/www_antoloji_com_387611_932.MP3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......
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Unutma Mehmedim,Bu vatan bizim!
Bu Devletin kanla kurulduğunu
Unutma Mehmedim, Bu vatan bizim!
Sayısız canların vurulduğunu
Unutma Mehmedim,Bu vatan bizim!
Koruyup savunduk toprağımızı
Düşmana direttik ayağımızı
Kan gölünde doğan bayrağımızı
Unutma Mehmedim, Bu vatan bizim!
Kemlesin düşmanlar azgın hırsını
Pekala bilirler tarih dersini
Yine takip eder kendi irsini
Unutma Mehmedim, Bu vatan bizim!
Bayraktır en süslü, en güzel kefen
Yiğitlik merteben, sendedir bu fen
Bu yurdu korumak kutsal vazifen
Unutma Mehmedim, Bu vatan bizim!
Ya şehit, ya gazi, ya da kahraman
De: Allah, Bismillâh, ya da Ya Rahman
Sen bir efsanesin, yamansın yaman
Unutma Mehmedim, Bu vatan bizim!
Can verip şan alan ecdadımızı
Etten duvar örüp serhadımızı
Vatan candan aziz feryadımızı
Unutma Mehmedim, bu vatan bizim!
Mikdat Bal
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Unutma pişman olursun!
Aldanıp dünyanın şatafatına
Bekayı unutma pişman olursun!
Kapılıp cazibe iltifatına
Vaka’yı unutma pişman olursun!
Ettiklerin hepsi kayıt oluyor
Ebediyyen sana ait oluyor
En az iki melek şahit oluyor
Zokayı unutma pişman olursun!
Nereden geldiği bilmeyeceğin
Sanırken ebedi ölmeyeceğin
En son oynanıp da gülmeyeceğin
Şakayı unutma pişman olursun!
Dünyan sona erer bir gün ölünce
Ne etmen gerekir bunu bilince
İbadetlerini vakti gelince
İkayı unutma pişman olursun!
Mikdatî der oku bak ne der Kur’an
Yolcusun, yoldasın hazır ol her an
Kevser Irmağında bekleyip duran
Sakayı unutma pişman olursun!
Mikdat Bal
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Unutma rolünü, bir yapabilsem
Gönlümde ki nice gamın, kederin
Unutma rolünü, bir yapabilsem
Desem ki kendime vardır beterin
Bu kendi dünyamdan bir kopabilsem
Sadece ben kendim bilebilseydim
Kimseler duymadan ölebilseydim
İçim kan ağlarken, gülebilseydim
Bunun tekniğini bir kapabilsem
Mikdatîyim ruhum sıkıldığı an
Dünyanın başıma yıkıldığı an
Süret, siretime bakıldığı an
Nefsin arzusundan bir sapabilsem
Mikdat Bal
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Unutmadım, unutuldum.
Yana yana tutuşarak kül oldum
Dağdan dağa savrularak yel oldum
Dün can idim canan idim el oldum
Unutmadım,unutuldum sevgilim
Vaktin her anında seni özlerim
Senle başlar senle biter sözlerim
Senden başkasını görmez gözlerim
Unutmadım, unutuldum sevgilim
Dünyam sensin, rüyam sensin düşüm sen
Acım sensin, tatlım sensin, hoşum sen
Derdim sensin, hicranım sen, yaşım sen
Unutmadım, unutuldum sevgilim
Gaf dağında bana güller yoldurdun
Her zerremi acılarla doldurdun
Elleri güldürdün beni öldürdün
Unutmadım, unutuldum sevgilim
Mikdat der ki gözüm, gönlüm sendedir
Elin oldun hala sevgin bendedir
Günüm zehir, benim aklım dündedir
Unutmadım, unututldum sevgilim
(1975)

Demirköy Kırklareli

Mikdat Bal
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Unutmak imkansız
Unutmak imkansız özümde varsın
Dargınlığım varsa feleğimedir
Gecemde, hecemde sözümde yârsin
Vurgunluğum varsa meleğimedir
Artık senden gayri kimseye bakmam
Yaktın da kül ettin ben seni yakmam
Anarım yanarım, usanmam bıkmam
Yorgunluğum varsa bileğimedir
Ağlattın, ağlarım kendin gül yeter
Sen bana üzülme yaşın sil yeter
Duygularım candan bunu bil yeter
Gerginliğim varsa dileğimedir
Mikdat Bal
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Unutmak mı?
Unutmak mı, sen beni artık unutamazsın
Her ismimi duydukça gözlerin sulanacak
Gönül ferman dinlemez artık avutamazsın
Ellerin titreyecek ayaklar dolanacak
Bulutlar akar gider rüzgarın desteğinde
Sabahın yeli gibi meltemin estiğinde
Gökte cakan şimşekler sesini kestiğinde
Fısıldadıklarımız aklında bulunacak
Hani ölesiyeydi beklerdin bile salda
Umutlar mı kesildi gözler kalınca yolda
Şiirler bir hatıra okunur sağda solda
Belki günün birinde türkümüz çalınacak
Seven eğer sevmişse bir kalemde yok etmez
Sevdamız çok büyüktür buna bir ömür yetmez
Ebede kadar sürer bu sevda böyle bitmez
Yazdığımız her şeyden örnekler alınacak
Mikdati der her halde kesilmesin selamın
Sevdiğini söylerdin nerde kaldı ilamın
Buraya kadar imiş, son sözün son kelamın
Hayat devam eder de mazide kalınacak
Mikdat Bal
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Unuttular her şeyi
Bir varmış bir de yokmuş mertlik insanlık çokmuş
Kardeşlik hat safhada, kavga nizamız yokmuş
Dünya titrerdi bizden, silah mizrak, ya okmuş
Ne oldu bu millete, sarhoş mu, hap mı yutmuş?
Bentine sığmıyordu, bunları kim uyutmuş?
Hani vatan sevgisi, nerde serdengeçtiler
Nerde bu şahsiyetler, dünyadan mı göçtüler?
Gerçekleri terkedip, bir hayal mi seçtiler?
Ne oldu bu millete, yanlış bir yol mu tutmuş?
Unuttular her şeyi, bunları kim uyutmuş?
Yâr idik birbirine, hani gönüldaş idik!
Birimiz binimizdik, hani biz kardaş idik!
Hani mazlumdan yana, zalime savaş idik!
Ne oldu bu millete, her hasleti unutmuş?
Bilen varsa söylesin, bunları kim uyutmuş?
Şu gafletin içinden, uyanmalıyız artık
Çok bitti azı kaldı, dayanmalıyız artık
Bu fetret sona ersin, inanmalıyız artık
Bakın etrafimızı, rezaletler kokutmuş
Allahım bu nasıl şey, bizleri kim uyutmuş_
Mikdat der haydi davran, kendine dön kendine
Bırak şu miskinliği, layık ol efendine
Al bayrağı koş oğul, kükre ve haykır yine
Lakayıt davrananlar, yanlış kitap okutmuş
Gerçekler gizlenerek, bu millet uyutulmuş
Mikdat Bal
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Unuttun imamın dediklerini
Duydun mu kardeşim, Allah aşkına
Hutbede imamın dediklerini
Camiden çıkınca döndün şaşkına
Unuttun imamın dediklerini
Imam konuşurken candan dinledin
Arada ah ettin bazen inledin
Camiden çıkınca neden yanladın
Unuttun imamın dediklerini
Kitaptan söyledi ayet hadisle
Dedi mü’min meşgul olmaz necisle
Bir de dedi cihat eder nefisle
Unuttun imamın dediklerini
Kulağım var deme eğer duymazsan
Kitabım var deme eğer uymazsan
Resulüm var deme rehber saymazsan
Unuttun imamın dediklerini
Ey kardeşim şöyle kendini yokla
Bir kefede batıl barınmaz hakla
Camiye girmiştin sağır kulakla
Unuttun imamın dediklerini
Her dua peşinde amin söyledin
Imam tövbe etti sen de eyledin
Camide söz verdin onu neyledin
Unuttun imamın dediklerini
Mikdat der ey dostum olma yalancı
Oyuncağın değil islam inancı
Kalbim temiz diyen dine yabancı
Unuttun imamın dediklerini
Mikdat Bal
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Unutunca aslını insan
Unutunca aslını insan döner şaşkına
Musa’dan haberi yok Karun’u över zevzek
Sütü bozuk olmasın yanar inek aşkına
Asa’dan haberi yok Harun’u döver zevzek
Duyguları sömürür avlanacak kuş değil
Sakarlığı zirvede göz çıkarır kaş değil
Diyalog’tan söz eder başı boştur hoş değil
İsa’dan haberi yok burunu ovar zevzek
İnsan hakları derken feministten sakınır
Homo der, lesbiyen der, hicaplı’dan yakınır
Onlara karşı zalim başka tavır takınır
Nisa’dan haberi yok Şirin’i sever zevzek
Olaylara bakar da esrarına ermeyip
Dünya zulüm içinde mezalimi görmeyip
Açlık der fakirlerin haklarını vermeyip
Tasa’dan haberi yok sorun’u söver zevzek
Atar tutar iş başa düştüğünde kıvırır
Bir nokta çıkar için ne dolaplar çevirir
Lüks için esirgemez sağa sola savurur
Kasa’dan haberi yok varını savar zevzek
Der Mikdatî zahiren insan gibi görünür
Modayı takip eder ipeklere bürünür
Öbür yandan ahfadı orda burda sürünür
Hasa’dan haberi yok torun’u kovar zevzek
Mikdat Bal
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Usandık
Yine şehit, canavarlar durmuyor
Merasimden, törenlerden usandık
Muktedirler son darbeyi vurmuyor
Boş beyanat verenlerden usandık
Kanı yerde kalmaz deyip yutturur
Eşkıyalar günden güne kudurur
Elebaşı İmralıda oturur
Bunu bir hak görenlerden usandık
Emir vermez çare aransın diye
Ne kadar in varsa taransın diye
Kalkıp da AB’ye yaransın diye
Her boyaya girenlerden usandık
Koskoca bir yalan nasıl kanmıştık
Biz eskiden beri böyle yanmıştık
Olağan hal kalkmış öyle sanmıştık
Hala çalan sirenlerden usandık
Arkasını amcasına yaslayıp
Sayesinde kahramanlık taslayıp
Yok etmeyip teröristi besleyip
Kınayıp de yerenlerden usandık
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
Her sevdikçe yara aldı yoruldu
Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
Her seferde vefasıza vuruldu
Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
Dinlemiyor aldı başın gidiyor
Bu yaşımda bana neler ediyor
Hayallerle geçti ömür bitiyor
Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
Bir seraba dönüp dönüp bakıyor
Beni nice büyük derde sokuyor
İki gözüm iki çeşme akıyor
Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
Sürüklüyor ulaşılmaz emele
Çalıştırır beni sanki amele
Anlaşıldı ermeyecek kemale
Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
İcat eder alemlerden bir alem
Hayal sonsuz yazıp çizer bu kalem
Bu yaşımda hayret eder el alem
Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
Der Mikdati bıktırıyor cilvesi
Yalan söyler katılaştı telvesi
Hiç kalkmıyor boynumdaki selvesi
Uslanmadı deli gönlüm bir türlü
Mikdat Bal
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Ustalık bu demektir
Kendin ol kendini yaz
Az olsun fendini yaz
Aşmadan bendini yaz
Ustalık bu demektir
Ben kendimi hiç övmem
Övülmeyi de sevmem
Sözü ağzımda gevmem
Ustalık bu demektir
Kendini küçük görme
Sırrını ele verme
Sakın zor işe girme
Ustalık bu demektir
Şairde altıncı his
Ne gece tanır ne sis
Bir laf söyler ki nefis
Ustalık bu demektir
Teşvik etmek ne hoştur
Yağcılık yapmak boştur
Her an iyiye koştur
Ustalık bu demektir
Şairin çift dünyası
Gerçek, bir de hülyası
İlham olur rüyası
Ustalık bu demektir
Hülyaları cicidir
Gerçekleri acıdır
Rüyası habercidir
Ustalık bu demektir
Ben ağlarım, ağla sen
Rahmettendir çağla sen
Muvazene sağla sen
Ustalık bu demektir
Gurbetten selam size
Yazdın hoş kelam bize
Hatıram cümlenize
Ustalık bu demektir
Mikdat Bal
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Uşağum - (Yerel 1.)
<embed src='http://www.clocklink.com/clocks/world001-blue.swf? TimeZone=CET&'
width='720' height='375' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'>
Ağlamazdum uşağum olmasa idi derdum
Devasi olsa idi aramaya giderdum
Olsam senun yaşunda neler neler ederdum
Sensun benum umudum, benden geçti uşağum
Al bayraği elune sana geçti uşağum
Oku da bir adam ol, rehber tutma şeytani
Habu ahir ömrumde, göreyim bi faydani
Geçen sefer uyuduk, boş bulanlar meydani
İşgal etti yalanla başa geçti uşağum
Millet şaşkun haldeydi, yanliş seçti uşağum
Kâr mi kalur yaninda, kim ne eder bulacak
Sanduktan çıkmayinca, ne çok pişman olacak
Balonlari sonecek, sanma boyle kalacak
Anketlere kanarak, dema geçti uşağum
Herkes oni anladi, geldi göçti uşağum
Savaşlarun soninda, kuruldi çok devletler
Biz kökli bir devleduk, ama bitmez illetler
Koşar adım gideyur, dün sürunen milletler
Birbirini tutanlar, bizi geçti uşağum
Piyasada yoktiler, bayrak açti uşağum
Bozuk idi halleri biz onlari acirduk
Uyuyunca onlari önumuze geçurduk
Hem hedefi şaşurduk, hem da treni kaçurduk
Kavga ettuk vaktumuz boşa geçti uşağum
Vakit asla acimaz bizi biçti uşağum
Gücumuzi kaybettuk, duyulmayur nidalar
Onlar bizi sevmeyur hep bizdedur hatalar
Tarihlan övunuruk, ne eylesun atalar
Onlar birer kahraman, öldi geçti uşağum
Cennet bahçelerinde mekan seçti uşağum
Senluk, benluk olmadan bencilluği yenelum
Havalari birakup yeryüzine inelum
Uyanalum ne olur, kendumuze dönelum
Uyuduk elumuze hava geçti uşağum
Geri kalmak bizlere beyuk suçti uşağum
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Önemli mi kim hakli biz olalum, siz olun
Doğri değil bu gidiş, çıkışi yok bu yolun
Ülke zarar göreyur suçi vardur her kulun
Affederdum velakin, artuk geç’ti uşağum
Kalkup da dema bana, firsat kaçti uşağum
Mikdat der senden başka kim dinlesun çağrumi
Batsun bu ehtiyarluk, çoğaltuyur ağrumi
İşte boyle uzeyur, kanatuyur bağrumi
Yakayur bir ok gibi deldi geçti uşağum
Çoği kendine döndi, hem ant içti uşağum
______________________________________
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uşağum Yerel 8
Asırlardur çekişuruk bitmedi
Kavga ettuk olan oldi, uşağum
İçumuzden huzursuzluk gitmedi
Gülücükler yalan oldi uşağum
Düşman bize fitne eker kullanur
Uyanmazsak fitne beyür dallanur
Zayıflarsak üstümuze çullanur
İşte böyle pilan oldi uşağum
Uyanursek fitne meydan bulamaz
Uyur isek huzurumuz kalamaz
Sakın dema böyle bir şey olamaz
On binlerce ölen öldi uşağum
Üstümuze batıdan yel esince
Birbirinden irtibati kesince
Kalanlar da kavga edup küsünce
Akrabalar falan oldi uşağum
Zayıfladuk birbirini yiyerek
Hep kaytarduk vazifeden tüyerek
Bir şey olmaz çok güçliyuk diyerek
Delalete dalan oldi uşağum
Dostluk bitti, düşmanlukta bulunduk
Zayıfladuk güçsuz düştuk bölündük
Parçalanduk sağa sola salinduk
Ülke hepten talan oldi uşağum
Nedur boyle kültüründen koptuğun
Uymaz bize yabancidan kaptuğun
Denize mi düştün nedur yaptuğun?
Sarılduğun yılan oldi uşağum
Kalkup sorsak kimse cevap veremez
Neler oldi kör olanlar göremez
Oyle yerler var ki Türkler giremez
Memlekete ilan oldi uşağum
Mikdadi der akli olan göriyor
Yavaş, yavaş esrarina eriyor
Kimi sağdan kimi soldan yüriyor
Kendini çok bulan oldi uşağum

ozan mikdadi
Mikdat Bal
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Uşağum (Yerel 2.)
<embed src='http://www.clocklink.com/clocks/world001-blue.swf? TimeZone=CET&'
width='720' height='375' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'>
Bekledum bekledum haber gelmedi
Senun cevaplarun geçtur uşağum
Sen gideli beri baban gülmedi
Babayı ağlatmak suçtur uşağum
Eyiyuk çok şükür bizden sorarsen
Yaramazluk yoktur haber ararsen
Buranun haline kafa yorarsen
Bil ki komşularum açtur uşağum
Fakiri kayıran koruyan yoktur
Bizum da halumuz ne aç ne toktur
Para desen tomar amcanda çoktur
Onun da tek derdi hacdur uşağum
Odun aldurtmadi dondurdi bizi
Yanina uğraduk göderdi bizi
Bu gün yarun deyup kandurdi bizi
Bu bize ettuği kaçtur uşağum
Otlarumuz bitti inek geberdi
Bu da bizum içun acı haberdi
Amcana giderduk geri teperdi
Bunlari hazmetmek güçtur uşağum
Buralar boyledur haberi yazdum
Kusuruma bakma seni da üzdum
Gel da bizi kurtar canumdan bezdum
Sana bu yazduğum üçtur uşağum
Dediler avrupa alacak bizi
Ne gezer hınzırlar çalacak bizi
Kendileri gibi bulacak bizi
İlk gönderdukleri haçtur uşağum
Misyonerler geldi tuzak kurdiler
Gençlerun önine dolar sürdiler
İçerden bizleri boyle vurdiler
Bunlarun alduği öçtur uşağum
Uşaklar okula artuk gitmeyur
Ne soylersan söyle fayda etmeyur
Hayale dalarler hayal bitmeyur
Umutlar batıya göçtur uşağum
Mikdatiyum gel uşağum buraya
Ancak sen olursun merhem yaraya
Hainleri sen düzersun sıraya
Benum oğlum atak koçtur uşağum
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Uşağum (Yerel 3)
Dünya da mağrur gezme, olma asi eşkıya
Senun bu davranışın iş değildur uşağum
Demem ki bir melek ol, veya veli evliya
Bu dünya hayatumuz, boş değildur uşağum
Har vurup harman gibi gençlüğuni savurma
Seni seven herkesi yakıp yakıp kavurma
Elif gibi dimdik dur, yan çizerek kıvırma
Doğri yoldan ayrılmak hoş değildur uşağum
Okuyanlar bilursun, birer makam kaptiler
Bilgisuz insanları kapı kuli yaptiler
O işi kapmak içun, ne el etek öptiler
Ayak takımı oldi baş değildur uşağum
Bu tembel halun ile hep kendune edersun
Yazun gezup dolaşur, kış ortası bitersun
Eğer çalışmamışsen, dostlaruna gidersun
Atacaklari taştur, aş değildur uşağum
İki düşün bir söyle harcama sözleruni
Diploma almamışsan kim dinler tezleruni
Uyan da gör dünyayi hadi aç gözleruni
Hayat acı gerçektur, düş değildur uşağum
Bir gün gelur uşağum bu günleri anarsun
O gün pişman olursun kenduni çok kınarsun
Etraflıca bilmezsen yalanlara kanarsun
Fitnede kan dökülür yaş değildur uşağum
Mikdatî’yum derum ki ahlakla boyanursen
Sen dünyaya bedelsun okuyup uyanursen
Bilursun ki imanla Allah’a dayanursen
Bu dünyanun hakimi Buş değildur uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum (Yerel 4)
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/73/www_antoloji_com_387073_945.MP3'>
..........Okuyan: Ozan Fedai Koç.......
Unumuz var şeker da var yağ da var
Bir ahçıyı arayoruk uşağum
Kalpler katı, ruhlar ölü, sağ da var
Duruyuruk sorayoruk uşağum
Yüzde yetmiş, bölük yetmiş parçaya
Reva midur biri bizi harçaya
“Doğan” diye teslim olduk serçeye
Biz ne işe yarayuruk uşağum
Yetmeyur mi süte su kattuklari
Görildi mi fakiri tuttuklari
Bol keseden ataruk nutuklari
Oyle hayal kurayuruk uşağum
Birbirine düştuk olduk matara
Barışmayi geturmeduk hatıra
Kolay midur insanlari mudara
Boşa kafa yorayuruk uşağum
Mikdatî’yum çare yine bizdedur
Ecdadumun gittukleri izdedur
Birleşursek vatan yine düzdedur
Birbirini sarayuruk uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum (Yerel 5)
Taklitçiluk bizi bizden eyledi
Ah ne hale düştuk gör uşağum gör
Dışardan benzeduk özden eyledi
Buna biraz kafa yor uşağum yor
Sırtumuzda düşman eli sopali
Bilgisuz kalmanun çoktur vebali
Hiç bir şey eylema gözün kapalı
Bilmedukleruni sor uşağum sor
Okuyup öğrenmek farzdur her kula
Sormak içun durup vermezsen mola
Bilmeden girersen çıkmaz bir yola
Geriye dönüşün zor uşağum zor
Bizi hiç bir yerde övmeyenleri
Dine saldıranı dövmeyenleri
Taklit mi edelum sevmeyenleri
Türkün her deduği hor uşağum hor
Kötülük yaparler geri kalmazler
Domuzdan post olmaz, dostta olmazler
Havadan kuş kapsak bizi almazler
Avrupanın gözi kör üşağum kör
AB güvenilmez huysuz binektur
Onlarun taptuği altun inektur
Şımarık Avrupa cayar dönektur
Bu haller insana kor uşağum kor
Taklit ettukleri insanlara bak
Bir söz verildi mi ahte vefa hak
Nasıhatlerumi kulağuna tak
Her zaman sözunde dur uşağum dur
Mikdatî’yum gördum iç yüzlerini
Ölsem de inanmam hiç sözlerini
Onlar bize taktı piç gözlerini
Bil ki kafalari dar uşağum dar
Mikdat Bal
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Uşağum (Yerel 6)
Soyledum soyledum kulak vermedun
Bir kere lafuma baksan uşağum
Tövbe edup doğri yola girmedun
Düştüğün bataktan çıksan uşağum
Silkinsen gafletten gerçeği bulup
Kendune dönseydun tövbekar olup
Ananun babanun gönlini alup
Sahte dostlaruni sıksan uşağum
Yüksekten bakarsun bir inebilsen
Şeytani nefsuni ah yenebilsen
Uyanup kendune bir dönebilsen
Gaflet otelini yıksan uşağum
Haram çok fenadur benzer irine
Dön olduğun yerden dalma derine
Şöyle bir düşünüp esrar yerine
Gönlünde bir ışık yaksan uşağum
Gönlünde ki nuru yakman gerekir
İman gözlüğiyle bakman gerekir
Mezbeleye düştün çıkman gerekir
O kirli çevrenden bıksan uşağum
Sana deduklerum rehberun ola
Her şey geçicidur fanidur kula
Güvenma güçüne güvenma mala
Dünya senun olsa noksan uşağum
Mikdatî der pişman olursun birgün
Giderum peşumden gelursun bir gün
Dünya baki değil ölürsün bir gün
En fazla yaşasan doksan uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum (Yerel 7) Sabır
Acıya, zorluğa, her haksuzluğa
Sabredersen, bil ki zordur uşağum
Zulüm işkenceye insafsuzluğa
Sabredersen bil ki hordur uşağum
Sabır güzel bir şey soni selamet
Ancak sabır olmaz varsa melanet
Melanete susmak şerre alamet
Şerre sabır etmek şerdur uşağum
Sabrı telkin eder bazı alimler
Halkı inleterek ezer zalimler
Gözlerine çarpsun bunca ilimler
Dalkavuk alimler kördur uşağum
Hayırda sabretmek mü’minun işi
Haramlardan kaçar inanan kişi
Zulme razı olan şeytanun eşi
Onun da menzili nârdur uşağum
Sözde atasözü, bir bak ne dermiş
Muradına ermiş, sabreden derviş
Böyle bir misali acep kim vermiş
Onlarun kafasi dardur uşağum
Ya dervişi bilmez ya sabrı bilmez
Zulme sabredenler ebedi gülmez
Sabrı telkin eder camiye gelmez
Onun bir hesabi vardur uşağum
Her türlü çirkefi teptikten sonra
Elinden geleni yaptukten sonra
Bir olan Allaha taptukten sonra
Sabret bu da sana kârdur uşağum
Mikdatî der bizi pasif ettiler
Çünkü dalkavuklar böyle öttüler
Kanaldan kanala kalkup gittiler
Onlarun eksuği ardur uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum (Yerel 9)
Gel bakalım bu gün senlen işum var
Şöyle otur karşıma geç uşağum
Senun içun hayallerim düşüm var
Eyi dinle yolunu seç uşağum
Kanımuzi emenler çok şişmandır
Su uyur da uyumayan düşmandır
Gafil olup uyuyanlar pişmandır
Dikkatli ol gözünü aç uşağum
En beyuk güç millette ki sinedur
Dün mazidur, hesabumuz önedur
Bizi bizden olmayanlar yönetur
Uyanursan sendedur güç uşağum
Derdumuz çok çaresini bul göster
Tarihinde örnekler var al göster
İnsanlara tatlı dille yol göster
Sabırlı ol kavgadan kaç uşağum
Vatan için yorul çalış bıkmadan
Hiç kimsenin meşrebine bakmadan
Tamir eyle gönülleri yıkmadan
Zararlıdur aşırı uç uşağum
Aşırılık zaradır yok yararı
İyi düşün verirken her kararı
Hainlerin verdikleri zararı
Görmezlikten gelmek da suç uşağum
Oku öğren ilim doldur kabına
Cahil kalmak uymaz senin yapına.
Bilmeyenler gelsin senin kapına
Zor da olsa mutluluk saç uşağum
Mikdatî der sevgi saygı hoş görü
Bunlar ile başarırız her zoru
Hedefine bunlar ile koş, yürü
Et bunlari başuna taç uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 10. (yerel)
Ecdadumuz kalksa utanur bizden
Nice değerleri attuk uşağum
Beyuk suçumuz var bizum bu yüzden
Hiç bir şey yapmaduk yattuk uşağum
Mirasyedi olduk hazır bulunca
Emir ümeralar fesat olunca
Ehveni şer deduk cahil kalınca
Bilerek zalimi tuttuk uşağum
Çekturdiler bize, yordiler bizi
Zamla fakirlukle kırdiler bizi
Seçimden seçime gördiler bizi
Gene yalanlari yuttuk uşağum
Ecdadumuz yaşar iken kol kola
Bunlar bu milleti kul etti kula
Halkı ayırdiler sağ ile sola
El içun düşmanluk güttuk uşağum
Fitneyi ekerek bizi gerdiler
Gençlerun eline silah verdiler
Onlar birbirini yere serdiler
Boyle birbirinden çattuk uşağum
Savaş falan yoktu neyi savunduk
Her ölen şehittir deyip avunduk
Gene biz ağladuk bizler dövündük
Bunun acısını tattuk uşağum
Okullar anarşi yuvasi oldi
Ne ocaklar söndi ne güller soldi
Meydan boş kalınca başkasi buldi
Soninda onida ettuk uşağum
Milyonlarca insan işsuz yatınca
Boğazlara kadar borca batınca
Borç ödeme vakti gelup çatınca
Hazırda ne varsa sattuk uşağum
Böyle uğraşurken boşla doluyla
Elin ajanları, elin kuluyla
Yabanci kültürü medya yoluyla
İçumuze fesat kattuk uşağum
Mikdatî der yeter çare bulalum
Türküz müslümanız öyle kalalum
Daha ne bekleriz, yok mi olalum
Artuk uyanalum battuk uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 11. (yerel)
Senden başkasına yük olma sakın
İlerlemek içun çalış uşağum
Gözleruni aç da etrafa bakın
Zamana uy biraz geliş uşağum
Cahilluk topluma en beyuk muzır
Bilgi çağındayuk her bilgi hazır
Güç kuvvet istersen ararsen huzur
İlim öğren oku alış uşağum
Akıllı insanlar ileri bakar
Cahiller insani gunaha sokar
Her türlü kötülük onlardan çıkar
Bilen insanlarla buluş uşağum
Hayırda önde ol didin ve kıvran
Beyüklük taslama döner bu devran
Fakir fukaraya çok eyi davran
Elinde olanı bölüş uşağum
Sapıtmasun seni her türlü hiçluk
İşin ters gider da çekersun güçlük
Doymayacak yere gösterma açluk
Belli ettirme hiç gülüş uşağum
Mikdatî der çalış öğün kendinle
Çalışkan ol, fakir düşmeni önle
Kafani çalıştur kalbuni dinle
Nesfuni dinlema çeliş uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 12, (Yerel) Bu da Misyonerlere
Ey uşağum bil ki Allah katında
İslam dini son hak dindur uşağum
Dinun İslâm, hem İslâmdur adun da
Müslümanluk şeref şandur uşağum
Batıl fani, yaşayan tek Hak oldi
Tecrübeyle sabit, bu da çok oldi
Dinsuz kalan milletler hep yok oldi
Din ruhumuz hem da candur uşağum
Göz koydiler ülkemuzi almaya
Başladiler gencumuzi çalmaya
Bu milletten intikami almaya
Onlarun gülmesi kindur uşağum
Ona sarıl İslam doğri yol ise
Bizlere göz diken kahpe döl ise.
Misyonerler geldi yapti kilise
Bunlarun yaptuği bindur uşağum
Bunlar katil asla doymaz kanlara
Kapılıp da gitme Hans’a Jonlara
Bunlar bize düşman kanma onlara
Dilekleri kara gündür uşağum
Bir kaç kişi kanmış dema ne çıkar
Çok üzgünüm hem canımı çok sıkar
Dema bir kaç kişi ülke mi yıkar
Tek da gitse bu yekündür uşağum
Muharreftur kitaplari dinleri
Birumuze azdur bile binleri
Tani yavrum şeytanlari, cinleri
Bunlar insan değil cindur uşağum
Her boyaya girer bunlar, gelurler
Bir bakarsun, doctor, hostes olurler
Misyonerler her mesleği bilurler
Kargalari örküt sindur uşağum
Boylesini yaklaşturma semtune
Yeter artuk uyan da dön kendune
Uyanursen sığmasun da bendune
Bu devri kendune döndür uşağum
Biz onlara kızduk sinir kübiyuk
Yeter artuk, fırtınayuk, tipiyuk
Biz din ile etle kemik gibiyuk
Din ruhumuz, hem da candur uşağum
Mikdatî der nedur bakup kalduğun
Yeterlidur sen kendune gelduğun
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Silah değil senun muhtaç olduğun
Damarunda asil kandur uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 13. (Yerel)
Yeter arttuk diye diye yorulduk
Ne duyan var ne uyan var uşağum
Bu vatanda vatan içun vurulduk
Maşa olup can kıyan var uşağum
Kimi dağa çıkmış tuttu meşeyi
Kimi bürokrattır tutmuş köşeyi
Düşmanlarun zehirlidur her şeyi
Hem yılan var hem çıyan var uşağum
Eşkıyalar şehirde mi inde mi
Vurguncular çeşit çeşit yöntemi
Kapkaçcılar meşgul eder gündemi
Kalem ile çok soyan var uşağum
Bizimledur gündüzleri çokları
Gece olur saplar bize okları
Nerde saygı nerde insan hakları
Ne ihtiram ne sayan var uşağum
Çıkar biri maval okur anında
Yapacağı bir şeyi yok onun da
Bu kâr kalmaz edenlerun yanında
Yalan dolan bir beyan var uşağum
Mikdatî der bıraksalar yeterum
Düşmanlara dünyayı dar ederum
Balta naçak inlerine giderum
Ne dinleyen ne duyan var uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 14. (yerel)
Kitaplarda der ki vatan sevgisi
Bilesun ki imandandur uşağum
Bu günlerde ırkçıluktur övgüsü
Bu da fesat zamandandur uşağum
Atılınca bütün alaturkalar
Rağbet gördi hep yabancı markalar
Her köşede öter çatlak kargalar
Alakasuz durmandandur uşağum
Gençler heves etti zincir, küpeye
Saç uzattı benzer hostes, ebeye
Sanıyorsun alacaklar AB’ye
Boş hayaller kurmandandur uşağum
İş ararız acep niçin bulmayız?
Sebebi şu yerli malı almayız.
Neden biz da onlar gibi olmayız?
Yanlış soru sormandandur uşağum
Domuz yağı sabun ile yıkandun
Çalışmadun kahvelere tıkandun
Tembel tembel hep keyfune bakandun
Boşa kafa yormandandur uşağum
Mikdatî der çektuğumuz çok azdur
İmam derum derler bana yobazdur
Dolar veren derler aziz papazdur
Bu ayılar ormandandur uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 15. (yerel)
Nice taştan sular akar yaş diye
Ağlayışlar çeşit çeşit uşağum
Nice yükler taşınıyor baş diye
Ben diyeyim sen da işit uşağum
Hadi durma geldun benum boyuma
Haylaz olup laf geturtma soyuma
İlim içün gece gündüz uyuma
Yan mum gibi sen da ışıt uşağum
Yan dediysem ilim aşkı ile yan
Tekrarı yok boşa geçmesun bir an
İstanbulu sultan Fatih Mehmet han
Fethetmişti sana yaşıt uşağum
Ağlamayı bırak, çağla coş dur ma
Seni bekler istikbalun koş dur ma
Çalışana Allah verur boş durma
Hak indinde herkes eşit uşağum
Cehaleti ilim ile silmezsen
Titreyup kendune eğer gelmezsen
Konuşmaya hakkun olmaz bilmezsen
Cahil insan olmaz reşit uşağum
Mikdatî der önce kafa çalıştur
Sen kendune ilim irfan alıştur
Öğren, kenduni çok eyi geliştur
Yükleruni ele taşıt uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 16. (yerel)
Cemiyetun güç kaynağı gençluktur
Bu kaynaktan sen birisun uşağum
En kıymetli varluk sıhhat dinçluktur
Hem atiksun hem serisun uşağum
Sana bir şey diyeceğum kırılma
Gencum diye caka edup kurulma
O gücüni eyi kullan yorulma
MaşaAllah dipdirisun uşağum
Çoği sana tafra atti, payladi
Beceruksuz, dedi yanlış söyledi
Ati alan Üsküdar’ı boyladı
Davran hadi çok gerisun uşağum
Cahilleri yönetenler zalimdur
Sözleri şov propaganda, filimdur
Bu devirde yekane güç ilimdur
Biliyorsan çok irisun uşağum
Mikdatî der bize şeref gurursun
Umudumuz sensun niçun durursun
Vatan sana emanettur korursun
Hainlukten sen berisun uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 17. (yerel)
<object width='425' height='344'><param name='movie'
value='http://www.youtube.com/v/NbawJcdzUDY&hl=de&fs=1'></param><param
name='allowFullScreen' value='true'></param><embed
src='http://www.youtube.com/v/NbawJcdzUDY&hl=de&fs=1'
type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='425'
height='344'></embed></object>
Anlatayım köyumuzun halini
Öğrenesun niçun göçtuk uşağum
Bir memleket bilmeyurduk dilini
Nasıl oldi mekan seçtuk uşağum!
Yeduğumuz sade mısır uniydi
Un çuvalı çoğumuzun doniydi
Et yememuz bir tek bayram güniydi
Bütün sene yarı açtuk uşağum
Çaruk giyduk sırıdıkça dedemuz
Don düşerdi boş olunca midemuz
Gurbeteymiş en soninda vademuz
Fakirlukten öyle kaçtuk uşağum
Bütün sene bitmez idi işumuz
Gene soğuk olur idi kışumuz
Fakirlukten kurtulmazdi başumuz
Birbirine çok muhtaçtuk uşağum
Biz edebi engin görduk sarılduk
Bir bütündük kaç parçaya kırılduk
Fakir diye memleketten sürülduk
Avrupaya öyle uçtuk uşağum
Şımararak sakın dema neyum ben
Marabasun demeyesun beyum ben
Yabancıyum Almancıyum…..şeyum ben
Sahipsuzuk sanki piçtuk uşağum
Mikdatî der bu gurbette gam buldum
İmbiğimden sabır süzdüm dem buldum
Vefa değil bir çoğindan kem buldum
Ömrümuze kefen biçtuk uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 18. (yerel)
Aklım var der kullanmıyor aklıni
Bu insanlar şaşurmiştur uşağum
Taklit edup değişturdi şeklini
İnsanluği düşürmiştur uşağum
Allah akıl izan verdi gör diye
Beyin verdi biraz oni yor diye
Okumadı bir çokları zor diye
Sade göbek şişirmiştur uşağum
Biz milletçe hicret ettuk ilime
Yobaz deduk yafta taktuk alime
Okumadık meydan kaldı zalime
Malumuzi aşurmitur uşağum
Hicaplıyı okullardan atanlar
Her pisliğe her çamura batanlar
İnsafi yok baş köşeyi tutanlar
Sabrumuzi taşurmiştur uşağum
Mikdatî der ettuk kavga nizayi
Çekiyoruz dayanılmaz ezayı
Bu zalimler gece gündüz kozayı
Ensemuzde pişirmitur uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 19. (yerel)
Birbirini üzüyorlar insanlar
Sorunca da kin diyorlar uşağum
Durup durup kızıyorlar insanlar
Sebep şeytan cin diyorlar uşağum
Sevgi ilaç bir erseler tadına
Çıkarlardı insanlığın katına
Sen sen ol da binme elin atına
Yarı yolda in diyorlar uşağum
Sevgi yoksa bir şey para etmiyor
Hep dünyayı bağışlasan yetmiyor
İnsanların talepleri bitmiyor
Yüz verirsen bin diyorlar uşağum
İnsafsızlar garibanı döverler
Çıkar varsa methederler överler
Bu insanlar menfaati severler
Paran varsa sen diyorlar uşağum
Mikdatî der sevgi hoş bir duygudur
Mahlükata mevcüdata saygıdır
Hiç bitmeyen tükenmeyen öyküdür
Kalpler buna yön diyorlar uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 20. (yerel)
Ahlak olsun başka bir şey arama
Çekişip de küsmeyesin uşağum
Nefis, şeytan zaptetmesi zor ama
Fırtınalar esmeyesin uşağum
Neye yarar sen hasmından betersen
Sevilirsin doğru yoldan gidersen
Dünya hali eğer kavga edersen
İrtibatı kesmeyesin uşağum
İyi ahlak cennet vardır sonunda
Dilini tut alimlerin yanında
Zalimlere karşı zulüm anında
Sakın ola susmayasın uşağum
Kulak asma ufak defek olaya
Küçümseme sakın alma alaya
Sabırlı ol uğrarsan bir belaya
Hemen feryat basmayasın uşağum
Mikdatî der bitirelim kelamı
Bu güne dek dilden buldum belamı
Kızsan bile kesmeyesin selamı
Suratını asmayasın uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 21. (yerel)
Yapamayacağın işin peşine
Kafa yorup sakın düşme uşağum
Hududunu anla kem vur düşüne
Bendini de sakın aşma uşağum
Sen doğduğun zaman herkes gülmüştü
Dünyaya gelişin bayram olmuştu
Gönlümüze neşe sevinç dolmuştu
Bunları unutup taşma uşağum
Çok sevindik sana bunu bilesin
Anlayıp da doğru yola gelesin
İyi yaşa ölürken sen gülesin
Dünyanın işine şaşma uşağum
Bozmasın kafanı senden zengini
Nicesi arzular senin dengini
Zayıflara karşı etme cengini
Kendine güvenip şişme uşağum
Doğrulukla her engeli aşarsın
Sâdık dostun gölgesinde yaşarsın
Sahte dostun ettiğinden şaşarsın
Gerçek budur yanıp pişme uşağum
İnsanlık bu yanlış bir yol izlersen
Sorun olmaz sen sırrını gizlersen
Pişman olup af olmayı özlersen
Çukurunu kendin eşme uşağum
Mikdatî der tek servetin aklındır
Güzelliğin zannet me ki şeklindir
İfşa etme sırrın senin saklındır
Gizli sakla sakın deşme uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 22. (yerel)
Kaç yıldır özlüyorum memleketin suyunu
Gidebilecek miyiz canan bilir uşağum
Sözümü dinlemiyor biliyorsun huyunu
Yani bunun Türkçesi anan bilir uşağum
Dünyayı kovalarken ayağıma dolanmış
Güvenilmez bu dünya zalimlere kalanmış
Ne umdum da ne buldum demek her şey yalanmış
İstikbal yalanına kanan bilir uşağum
Değiştirir bu dünya insanın tıynetini
İstemem bu dünyayı, istemem ziynetini
Vatan bayrak aşkını, memleket kıymetini
Hasret cehenneminde yanan bilir uşağum
Gerçek hiç bir şey kalmaz insan yaşar düş ile
Memlekete visali hayal eder yaş ile
Her fırsatta her anda, gökte uçan kuş ile
Her canlıya selamı sunan bilir uşağum
Gece çıkar dışarı gaipten ses duyarak
Göğe diker gözünü, gök taşları kayarak
Gözleri ufka dalıp yıldızları sayarak
Zemheri ayazında donan bilir uşağum
Kaç yıldır siyasiler bizleri görmediler
Bir kere yanımıza gelip de girmediler
Ne arayıp sordular selam da vermediler
Onların yalanına kanan bilir uşağum
Mikdatî der yer de yok burda ölmek istersen
Gül acıklı halime eğer gülmek istersen
En iyi kim ağlarmış bunu bilmek istersen
Mendili göz yaşına banan bilir uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 23. (yerel)
Her verdiğin sözü getir yerine
Sakın ola caymayasın uşağum
Sırrın varsa açmayasın birine
Rezilliği yaymayasın uşağum
Ahte vefa çıkarından öncedir
Adedimiz budur, hem da dincedir
Doğru yoldan yürü o yol incedir
Dikkatli ol kaymayasın uşağum
Ahte vefa et bilsinler vefanı
Soğuk kanlı ol çalıştır kafanı
Düşmanların bilmesinler cefanı
Kör nefsine uymayasın uşağum
Ahlak yoksa manası yok bicimin
Uyanık ol doğru olsun seçimin
İnsanlarla güzel olsun geçimin
Acı sözler duymayasın uşağum
Dediğimi yap ki, kendi kârına
Orta da kalırsan gider zoruna
Bu gün yapacağın işi yarına
Erteleyip koymayasın uşağum
Hep ilerle halin ile yetinme
Boş işleri terket sakın didinme
Yalancıya güvenip, dost edinme
Adam diye saymayasın uşağum
Mikdatî der sözlerimi tutarak
Bir de buna ilim irfan katarak
İstikbale yürü, olmaz yatarak
Gençliğine kıymayasın uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 24. (yerel)
Alem sana düşman olsa aldırma
Dost olarak Allah yeter uşağum
Gönlün geniş olsun nefret doldurma
Düşmanından olma beter uşağum
Allah için sen sevmeye devam et
Sevdiğine sevdiğini ilam et
Sabırlı ol sabrın sonu selamet
Her müşkülat bir gün biter uşağum
Deli boran gibi dehşet yağdırma
Yüreğine fitne fesat sığdırma
Çare ara dertlerini yığdırma
Kalan işler devam eder uşağum
Farzet bütün dünya sana verilse
Ziynetleri ayağına serilse
Zenginliğin zirvesine erilse
Azmayasın bir gün gider uşağum
İşte bunlar şimdi hepsi sende var
Nice nimet vucüdunda tende var
Hazineler yaşadığın günde var
Takdir eyle etme heder uşağum
Bir tefekkür yetmiş yıllık ibadet
Yeri göğü doldurur bir şahadet
Dünya fani imanında sebat et
Yaşadığın her şey kader uşağum
Mikdatî der sayılıdır nefesin
Artık iman dolsun gönül kafesin
Mutsuz eder seni dünya hevesin
Bu dünyayı etme keder uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 25. (yerel) -Sözüm meclisden içeri uşağum
Üzgünüm ben dertliyim, hem kızgınım
Sözüm meclisten içeri, uşağum
Yalanlardan dolanlardan bezginim
Sözüm meclisden içeri uşağum
Beşyüz elli kişi seçtik gönderdik
Orasını panayıra döndürdük
Ne hal aldık bir zamanlar önderdik
Sözüm meclisden içeri uşağum
Aylığını dolgun alır efendi
Savunduğu oğlu kızı ya kendi
Türkiyede başka işler tükendi
Sözüm meclisden içeri uşağum
Elli yıldır biz gurbete düşeli
İlk gelirken şen geldik hem neşeli
İlgisizlik ateşinde pişeli
Sözüm meclisten içeri uşağum
Kutluyorlar hep yirmi üç nisanı
Bitmiyor ki bu beylerin nisyanı
Bir bilseler içimde ki isyanı
Sözüm meclisden içeri uşağum
Mikdatî der Türk değil mi soyumuz
Ne sayarlar ne de vardır oyumuz
Turistlere peşkeş oldu köyümüz
Sözüm meclisden içeri uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 26. (yerel) Oku. oku!
İlim öğren çok çalış ömrün boşa gitmesin
Gezen değil kazanan okuyandır uşağum
Okumaya çok özen, bu talebin bitmesin
Bezen değil kazanan, okuyandır uşağum
Görüyorsun her yerde alimlerin ününü
Ecdadından örnek al ilme çevir yönünü
Her gün bir şeyler öğren boş geçirme gününü
Tozan değil kazanan, okuyandır uşağum
İstikbal mechul iken nasıl gezip tozulur
Yük cahilin sırtında, o ezilir üzülür
Bilmeyenin elinde bütün işler bozulur
Bozan değil kazanan okuyandır uşağum
Haksızlığa uğrarsın dilin dönmez susarsın
Yapacağın bir şey yok ancak feryat basarsın
İnsanlara kızarak talihine küsersin
Kızan değil kazanan okuyandır uşağum
Mikdatî der yatarsan merzarını kazarsın
Tembelliği görmeyip kaderine kızarsın
Şairim der avunur, bazen şiir yazarsın
Yazan değil kazanan, Okuyandır uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 27. yerel
Uşağum 27. (yerel)
Hükümranı yerin göğün alemin
Ortağı yok bir Hüngardır uşağum
İnsanoğlu yaşadığı elemin
Sebebi tek bir inkardır uşağum
İman olan yerde mutlu yuvalar
Dinsizlikte gergin olur havalar
Gündüz gece birbibirini kovalar
Bitesiye bir tekrardır uşağum
Gece gündüz kurar bizi bu dünya
Meşgul eder sarar bizi bu dünya
Rahatı yok yorar bizi bu dünya
Bütün hayat bir çıngardır uşağum!
İçin yansa duman salıp is etme
Olur olmaz feryat edip ses etme
Başarısız olduğunda pes etme!
Edeceğin bir isrardır uşağum!
Kararlılık engelleri aşırttır
Telaşlanmak sana sabrı taşırttır
Çiğ süt emmiş insanoğlu şaşırttır!
Bir muamma bir esrardır uşağum!
Mikdadî der bu dünyaya sevinme
Şükret ama sakın ola övünme!
Bilemezsin ibadete güvenme!
Son olarak bir ikrardır uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Uşağum 28. (yerel)
Otuz beş yıl çektim elin kahrını
Dönemedim buradayım uşağum
Çile çektim günlerin her behrini
Hastalandım kuradayım uşağum
Çok çalıştım bir kazancım olmadı
Hastalandım gavur beni salmadı
Bereket yok el avuçta kalmadı
Görüyorsun kiradayım uşağum
Hasret yakan dayanılmaz kor olur
Yarı canlı geri dönmek zor olur
Kim demiş ki elin yurdu yar olur
Nere gitsem aradayım uşağum
Vatan diye yandı içim hardayım
Bunca yıldır bu dertlerle zordayım
Umduğumu bulamadım dardayım
Fakir diye sıradayım uşağum
Mikdati der güvenemem gurbete
Başarım yok övünemem gurbette
Hasret varken sevinemem gurbette
Ne derya ne karadayım uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 29. (yerel) .
Benden önce tatile mi çıktılar
İlham perilerim sustu uşağum
Bir kaç kişi canımı çok sıktılar
Cevap yazdım onlar küstü uşağum
Bir yerde gürültü varsa orada
Karışırsan ezilirsin arada
İnsanların aklı fikri para da
Paran yoksa unut dostu uşağum
Candan dostluk ararsan güç arama
Her şey madde bakmaz halal harama
Yok değildir iyileri var ama
Onlar da selamı kesti uşağum
Kimi var ki kavga eder kırışır
Cüce ama devler ile yarışır
Ukalalık eder söze karışır
Yoktur onun altı üstü uşağum
Her yaptığı işler büyük boyundan
Affedersin ayı dönmez huyundan
Anlamaz kaide, ne de oyundan
Karıştırmak onun kastı uşağum
Yaraya tuz ekip gitti zavallı
Gönülleri yıkıp gitti zavallı
Kovulunca çekip gitti zavallı
Başka yerde feryat bastı uşağum
Mikdatî der aramıza dalınca
Aklı olan herkes birlik olunca
Kaçmayı yeğledi yalnız kalınca
Ona bu yapılan hastı uşağum
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Uşağum 30.
Belirli bir denge mizan olmalı
Her şeyin fazlası zarar uşağum
İlim akıl fikir izan olmalı
Cahil boş beynini yorar uşağum
Düzelecek sensin etraf değildir
Kitap satın almak masraf değildir
Çok okumak asla israf değildir
Okumanın hepsi yarar uşağum
Bilenlerin meclisinde dur öğren
Alimlerin hallerini gör öğren
Bilmezsen bir şeyi hemen sor öğren
Akıllı her şeyi sorar uşağum
Gurur kibir, şan ve şöhret arama
Dünya için dalmayasın harama
Her insanda, arzu emel var ama
Her şeyde, her işte karar uşağum
Alimlerin metihleri ezeldir
Hak indinde makamları özeldir
Bilenlerin gazabı da güzeldir
Cahil insan kafa kırar uşağum
Mikdatî der cahil yanlış düşünür
Çamurlara batar durup eşinir
Her şey boştur bir ot gibi yaşanır
Boşa mali hülya kurar uşağum
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Uşağum 31.
Çok özledim memleketi gurbetten
Geldum gördum döneyurum uşağum
Sağlık olsun kavuşuyor sabreden
Yanayudum söneyurum uşağum
Küf kokuyor garibanın yuvası
Sinek dolu Samsunun her ovası
Hastalandım ağır geldi havası
Tahta ata bineyurum uşağum
Yıllar yılı hasretiyle yandıydım
Gece gündüz memleketi andıydım
Akrabalar bekler beni sandıydım
Yükseklerden ineyurum uşağum
Hastalanma mezarını kazarlar
Gel demezler sen gitmezsen kızarlar
Söz söylerler moralini bozarlar
Susayurum sineyurum uşağum
Gözden düştük madde almış mevkıyı
Güçlü isen hak edersin övgüyü
Arıyorum gözlerinde sevgiyi
Eski şeyler deneyurum uşağum
Mikdati der canım bana hor gelir
Bir hoşgeldin demek bile zor gelir
Neticede ateş gelir kor gelir
Nefsumi da yeneyurum uşağum
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Uşağum 32.
Nesiller yozlaştı bize benzemez
Tek benzeyen taraf boydur uşağum
Simalar değişti öze benzemez
İnkar etikleri soydur uşağum
Yetmişlik ihtiyar bakar harama
Gençlerden büyüğe saygı arama
Hepten yok olmadı biraz var ama
Onlar da “enayi,toydur” uşağum
Tefeci, kapkaçcı, soyan soyana
Şaşarım bunları insan sayana
Tepeden tırnağa benzer bayana
Nüfüsta cinsiyet baydur uşağum
Rüşvet gitmiş geri gelen hediye!
Fukaranın hakkı iner mideye
Kimi bir şey söyler geçer öteye
Almak istediği paydur uşağum
Kara borsacılar var iken der yok
Yalancı çoğaldı onlardan şer yok
Her taraf aynıdır kaçacak yer yok
En sosyetik yerler köydur uşağum
Mikdatî der gel de insanlık ara
Tedavi imkansız azar bu yara
Politik-acılar atarlar nara
Onların tek derdi oydur uşağum
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Uşağum 34. (Yerel)
Akılsızlar yurdu bölme düşünde
Can kıyanlar bıktırıyor uşağum
Şehit düşer beyler rantın peşinde
Bu yüzsüzler çektiriyor uşağum
Kınıyoruz menfur bir şey olan der
Vuracağız kıracağız falan der
Gözümüze bakıp bakıp yalan der
Bize ağıt yaktırıyor uşağum
Nutuk atıp sözlerini süslerler
Havanda su dövüp neyi seslerler
Bunlar hala katilleri beslerler
Bize boyun büktürüyor uşağum
Kral gibi yaşar cana kıyanlar
Akıllı mı halkı ahmak sayanlar!
Besleyip de gözümüzü oyanlar
Yarama tuz ektiriyor uşağum
Dostumuz yok, bunu böyle bilince
Ses etmeyiz bize sıra gelince
Başka millet askerleri ölünce
Her tarafı yıktırıyor uşağum
Mikdati der bütün inler basılsın
Tüm hainler bir çıkmazda kısılsın
Apo denen o canavar asılsın
Durmadan kan döktürüyor uşağum
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Uşağum 35. (Yerel)
İkindi vaktinde sabah arama
Ararsan karanlık önün uşağum
Geriye dönüşün hayli zor ama
İlerde de vahim sonun uşağum
Müslümansın, Türksün dinin Hak dini
Unuttun mu Bezm-i elest akdini
Kendine dön boş geçirme vaktini
Boş geçmesin vaktin günün uşağum
Kimse ekmek vermez böyle yatana
Hareketin layık olsun atana
Mahvoluruz yazık olur vatana
Düzelmezse senin yönün uşağum
Mikdatî der çık şu gaflet faslından
Hain çıkmaz hakiki Türk neslinden
Kopmayasın kültüründen aslından
Sana ışık olsun dünün uşağum
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Uşağum 36.
Hele dinle sana bir kaç sözüm var
Matrak değil gülmeyesin uşağum
İyi dinle, öğren buna lüzum var
Oyunlara gelmeyesin uşağum
Açıkgözler baş köşeyi alsa da
Bu meydanlar dalkavuğa kalsa da
Zalimlere ihtiyacın olsa da
Düdüğünü çalmayasın uşağum
Devir böyle deyip ayak uydurma
Mukayet ol ayağını kaydırma
Göz kulak ol memleketi soydurma
Sonra pişman olmayasın uşağum
Tilkiler çok etrafına bakın ha!
Helak eder eder kul hakkından sakın ha!
Hiç unutma ölüm sana yakın ha!
Haramlara dalmayasın uşağum
Deme sonra düzeltirim yolumu
Kimse bilmez ne zamandır ölümü
Allah asla kula etmez zulümü
Ettiğini bulmayasın uşağum
Mikdatî der kul beşerdir yanılır
Doğru yola tövbe ile dönülür
İyi insan rahmet ile anılır
Kimseden ah almayasın uşağum
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Uşağum 37. yerel (GAFLET)
Ömür boyu kayıt olur amelin
Baktığında uyanırsın uşağum
Yudup seni toprak olan temelin
Çektiğinde uyanırsın uşağum
Toprak olur çürür gider yüzlerin
Ruhun çıkıp bittiğinde sözlerin
Umut kalmaz nedametle gözlerin
Aktığında uyanırsın uşağum
Haşaratlar hucüm edip beynine
Yılan çıyan girdiğinde koynuna
Zebaniler kementini boynuna
Taktığında uyanırsın uşağum
Rütbe gitmiş, sultan, paşa, bey, hanın
Çürüyünce farkı kalmaz reyhanın
Kalkın diye şimşek gibi seyhanın
Çaktığında uyanırsın uşağum
Yıktın ise direğini bu dinin
Haramlarla beslenen o bedenin
Cezazını verir Allah, edenin
Yaktığında uyanırsın uşağum
Mikdatî der uy babanın sözüne
Tövbekar ol gir salihler izine
Amellerin eksiksiz gün yüzüne
Çıktığında uyanırsın uşağum
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Uşağum 38. (Yerel)
Uşağum 38.
Ne ararsun ne sorarasun nerdesun
Özleyurum gülleruni uşağum
Zannetma ki bilmem hangi yerdesun
İzleyurum halleruni uşağum
Dertlerum çok sen da bir dert eklema
Suç sendedur suçi bana yüklema
Ben affettum seni hadi beklema
Düzleyurum yollaruni uşağum
Göreyusun bağişladuk hatani
Yazuk sana ağlatursen atani
Anan ile hazırladuk odani
Gizleyurum mallaruni uşağum
Hep beraber keseceğuk pastayi
Acele et bekletma bu hastayi
Gece gündüz bekleyurum postayi
Gözleyurum pullaruni uşağum
Mikdatî der rahmet olup yağarsun
İçumuze güneş gibi doğarsun
Nasip olur petekleri sağarsun
Hazlayurum ballaruni uşağum
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Uşağum 39. (Yerel)
Bu gün sana anlatayım halumi
Eyi dinle şaşmayasun uşağum
İhtiyarluk bükti benum belumi
Boş şeylere koşmayasun uşağum
Deduklerum hiç aklundan çıkmasun
Benum gibi göz yaşlarun akmasun
Pişmanluğun yüreğuni yakmasun
Yanlışuma düşmeyesun uşağum
Bu gün eyi olan yarun hor olur
Bilemzsun iki gözun kör olur
Kocayınca her adımun zor olur
Yeyup yeyup şişmeyesun uşağum
İdare et sonra zorda kalmazsun
Benum gibi saçlaruni yolmazsun
At kenara, ele muhtaç olmazsun
Yanup yanup pişmeyesun uşağum
Ne çekersen cahilluğun yüzünden
Örnek al da git ecdadun izinden
Sakın çıkma büyüklerun sözünden
Hiç haddini aşmayasun uşağum
Mikdatî der küçümsenme bir şeyi
Sebat ile başarırsın zor şeyi
Sabırlı ol iyi düşün her şeyi
Kabarup da taşmayasun uşağum
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Uşağum 40. (Yerel)
Omuzuna yaslanacak bir dostu
Arayınca bulamazsın, uşağum
Gelip geçer niceleri yol üstü
Uğrayınca salamazsın uşağum
Güvendiğin yerden umut kesilir
Artık sana başka hava esilir
Senin için her imkanlar kısılır
Hava bile alamazsın uşağum
Her güleni dostum sanan kafasız
Dost bilinmez meşakkatsiz, cefasız
İnan yüzde doksan dokuz vefasız
Ona üzgün kalamazsın uşağum
Biter dostluk, biter sevgi saygılar
Herkes kendi yöntemini uygular
İnsanlık bu yoğun olur duygular
Bundan hali olamazsın uşağum
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/18/www_antoloji_com_546718_39.MP3'>
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Uşağum 41. (Yerel) İçkiden felç olan bir gençin hikayesi (Yerel)
Ne bir mektup ne bir haber yolladun
Ne bileyim dertleruni, uşağum
Gelur diye yollarumi kolladun
Özledun mi peteruni uşağum
Hastaneye girdun haber vermedun
Sen bu işi önemli mi görmedun
Biliyurum sen boş yere girmedun
Dürdiler mi defteruni uşağum
Kıymetini bilemedun gençluğun
Gördun neler etti sana hiçluğun
Arayudun tükendi mi harçluğun
Karşulardum gideruni uşağum
Dinlemedun niçun terkettun beni
Yanumdayken zaten tükettun beni
Hasta düştum sanki yük ettun beni
Anlayurum kederuni uşağum
Sana derdum içki kumar öldürür
Onlar boştur insani mi güldürür
Yıktun bizi anan çile doldurur
Yaşayursun kaderuni üşağum
Dinlemezdun boynumuzi eğerdun
Delirmiştun hepumuzi söğerdun
Beni dinlemeyup bir da döğerdun
Şimdi anla hederuni uşağum
Mikdat der ki ağlar baba yüreği
Açıklamaz çünkü evin direği
Nasıhatler yokmuydu bir gereği
“Kendun seçtun lideruni uşağum”
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Uşağum 42. (Yerel)
Bir kulak ver dinle beni uşağum
Bu gün bayram yarun matem olmasun
Tehlikeyi bu gün önle uşağum
Bu öğtüm yarun sitem olmasun
Habu bayram uyanmaya vesile
Faydalıdur hele habu nesile
Kulağun bana pür dikkat kesile
Eyi dinle sırra kadem.....olmasun
Cuma, bayram değil, nemaz beş olsun.
Belli etma ister cebun boş olsun.
Tavrun ciddi hareketun hoş olsun.
Kafam bozulsun da midem olmasun
İmanlı ol, tek Allah’a tap oğlum
Bir şey dersam haman oni kap oğlum
Beyüklerun deduğuni yap oğlum
Söz tutmayan beni adem olmasun
İnsanluğun mertebesi yücedur
O makamdan düşen hali nicedur
Ne beyükler gördüm hepsi cücedur
Araduğun, terfi, kıdem olmasun
Mikdat der ki düşün oğlum uyuma
Biraz uysun huyun benum huyuma
Uyan yavrum geldun benum boyuma
Kalbun açuk olsun hatem olmasun
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Uşağum 43. (Yerel)
Kötü insana kendi kötülüğü yediyor
Bütün kötülükleri kul kendine ediyor
Yüce Allah kitapta edenler bulur diyor
Yakmaya çalışanlar, kendi yanar uşağum
Kötülük işleyerek kendine verme zarar
İyilik yap göle at bir gün işine yarar
Unuttuğun bir anda o seni gelir arar
Yaptığın iyilikler, sana döner uşağum
İnanma boş sözlere yalancıdan duyarsan
Leyhine olur senin önce kılı kırk yarsan
Sonra pişman olursun yalanlara uyarsan
Yalancıların mumu elbet söner uşağum
Hayrı tavsiye eyle hiç kimseye dayatma
Emaneti iade eyle üstüne yatma
Bu sözler çok önemli sakın yabana atma
Bunlar sana ışıktır, elde fener uşağum
Sana en büyük zillet, ele yalvarıyorsan
Muhtaç olduğun halde yanına varıyorsan
Belki de bulamazsın insanlık arıyorsan
Yalnız Allah’tan iste, budur hüner uşağum
<embed
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Uşağum 44. (Yalan dünya Yerel)
Bu fesat zamanda, dünya yüzinde
Hayatta ölümi tattum uşağum
Fitne kıskaçında, zulmün közinde
Beyaz bir havluyi attum uşağum
Kattum günlerumi önüme benum
Gideyurum mechul yönüme benum
Dönüp da bakarum dünüme benum
Hepsini tarihe sattum uşağum
Cefalı ömrümde sefa sürmeden
Çalıştum durmadan ara vermeden
Rahata ermeden, bir gün görmeden
Nice belalara çattum uşağum
Belasuz başumı dertlere saldum
Ne refaha erdum, ne murat aldum
Uyaran olmadi, gaflete daldum
Yatakta ayakta yattum uşağum
Malihülya edup kafamı yordum
Dünyanun dışında bir dünya kurdum
Günah çukurinda eşindum durdum
Boğazuma kadar battum uşağum
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Uşağum 45. -Ana babadan mektup YerelSelam ile başladum, gözlerunden öperum
Ne kadar özleyurum bilur misun uşağum?
Uzun zamandur senden olmadi bir haberum!
Acaba bu mektübi alur misun uşağum?
Ana boba oturup yollaruni gözleduk
Bizi terk ettun diye oturup da sızladuk
Hem seni, hem gelini, torinlari özleduk
Gelup da bizum ile kalur misun uşağum?
Bu ahir ömrümüzde muradumuza ersek!
Gelsenuz çelük çecük sizi bir daha görsek!
Dünya göziyle görüp bu cani öyle versek!
Bir kaç ay bizde kalsan, elür misun uşağum?
Ne oldi bilmeyuruk dertlere mi bulaştun?
Seyahati seversun hep dünyayi dolaştun
Vaktum yok dema bize, her tarafa ulaştun!
Bizi da ziyarete gelur misun uşağum?
Göz yaşina bulayup mektubi atayuruk
Ömür bitmek üzere dünyayi satayuruk!
Bizi merak edersen hastayuk yatayuruk!
Bidaha ki seneye bulur misun uşağum?
Bura boba ocağun elbet bir gün gelürsun
Evde kimse yok ise mezarluği bilürsun
Bilemeyiz o zaman, ne durumda olursun
Yaptuklaruna pişman olur misun uşağum?
ozan mikdadi
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Uşağum 45. Uşaktan Ana babaya Cevap
Geçinup gideyurum ne varluk ne dardayum!
Yaşla geçen günleri, yaşuma ekleyurum
Aynı gelduğum gibi, ne zerar ne kârdayum
Hala bu memlekette boşina beklieyurum
Bırakup döneceğum kimse gelmez peşume
Memleketi özlerum, her an girer düşume
Dinlemedum sizleri pişmanum gidişume
Çelük çecuk yarı aç burda sinekleyurum
Her sabah evumuzde bir furtuna kopayur
Çecukler istasyonda boyaciluk yapayur
Anaları komşidan ne gelurse kapayur
Ben hammalciluk yapup kirayi denkleyurum!
Kuri ekmek, soğani çok özledum aş diye
Odunum, kemurum yok, düşunurum kış diye
Belki bulabilurum, gazeteten iş diye
Elumde bir mercekle bir bir didikleyurum
İntihar edecektum, günahmış ne bileyim
Düşündum, çecukler var, ölsem nasil öleyim
Köyliden utanurum ne yüz ile geleyim
Bu çektuğum kederi, kadere yükleyurum
Süsli püsli gelenler, köyde uyutti bizi
Bi gelduk İstanbula, aniden yutti bizi
Sanki biri arkadan el atup tutti bizi
Bir adım atamadum, hala emekleyurum
Habu fakirluğile seyahat mi ederum
Müsait değil buna benum gelir-giderum
Ne gezup dolaşurum ne bir yere giderum
Nefesum kesiluyur yokuşte dikleyurum
Size bu yazduğumi kimseye anmayunuz
Dertlerunuz yeteyu bana da yanmayunuz
Bana sitem ederek, kötidur sanmayunuz
Elunuzden öperum, dualar bekleyurum
Ozan Mikdadi
Elunuzden öperum, dualar bekleyurum
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Uşağum 47. (Yerel)
Çok ses olan yerde sen sakin dolaş
Kenduni vakarli taşi uşağum
Hoşgörülü ol ki herkese ulaş
Budur sukünetin başi uşağum
Hem dostun lazımdur hem düşmanunda
Bunlar bulunmali senun yanunda
Eğer sabretmezsen gazap anında
Göz çıkar yaparken kaşı uşağum
Kafani bozani affet, unutma
Bir kez yanılmışsan bir daha yutma
Kafani çaliştur sakın kin tutma
Eluni ver uzat beşi uşağum
Kimsenun malinda olmasun gözün
Şeffaf ol, açık ol görünsün yüzün
Samimi ol, acı olsa da sözün
Merdun birdur içi dışı uşağum
Aptal cahil deme herkesi dinle
Tepeden bakmayı nefsune önle
Barış çevren ile barış kendinle
Olma hiç kimseye şaşi uşağum
Zayıflara zulüm ne de cefa et
Yarenleri hoş tut ahde vefa et
Güzel niyetlerun varsa ifa et
Bırak hayal ile düşi uşağum
İlim tahsil edup gelişur isen
Cahilluği yenup alişur isen
Becerduğun işte çalışur isen
Severek yaparsun işi uşağum
16-12 2006
Gorınchem-Hollanda
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Uşağum 48. (vasiyet Yerel)
Bu gün yarun aranuzdan çıkarum
Eyi dinle bak ne derum uşağum
Ölüm haktur ben yoluma bakarum
Sen kalursun ben giderum uşağum
Merak etma senda bir gün gelursun
Kurtuluş yok vaden dolar ölürsun
Her can tadar buni sen da bilursun
Bu hususta yok kederum uşağum
Herkes gibi yazılmıştur fermanın
Bundan sonra olmaz benum harmanum
Son yaklaştı kalmadı hiç dermanım
Geçen yıldan çok beterum uşağum
Bu dünyada hiç kalmadi durasum
Artuk geldi Yaradan’a varasum
Sana helâl benum bütün mîrâsum
Hesapları ben öderum uşağum
Dünya içun çektum bunca zahmeti
Sizun içun katlandum bu töhmeti
Çok geniştur Yaradan’un rahmeti
O olmazsa ne ederum uşağum
Haydi yavrum her şey sana emanet
Allah içun verdum sen da devam et
Etmeyesun sakın bana ihanet
Tükenurum hem biterum uşağum
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Uşağum 49. (kurban Yerel)
Bayram için sevinmenin yerine
Duyguları kurban ettik uşağum
Kıvranarak hep gerine gerine
Uykuları kurban ettik uşağum
Kurtuluş yok sorunlardan umutsuz
Evlatlardan torunlardan umutsuz
Ömür biter yarınlardan umutsuz
Kaygıları kurban ettik uşağum
Töre bitti ananeye uyan yok
Büyükleri dinleyen yok duyan yok
Soran olmaz, arayan yok, sayan yok
Saygıları kurban ettik uşağum
Katığımız, ekmeğimiz mısırdı
Alnımız ter, ellerimiz nasırdı
Döşeğimiz ya keçe ya hasırdı
Yaygıları kurban ettik uşağum
Ne rağbet var ne kültürü vikaye
Ne ilke var ne hedef var ne gaye
Dedekorkut olmuş masal hikaye
Öyküleri kurban ettik uşağum
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Uşağum 50. (kurban bayramı)
Kurban bayramını kurban ederek
Yeni bir seneye girdik uşağum
Mahzun bir şekilde yanıp tüterek
İki bin yediye erdik uşağum
Sözde hazırlandık özel bir gündü
Arefe günümüz mademe döndü
Öyle bir göz dağı, kanımız dondu
Vahşetin yüzünü gördük uşağum
Başımıza gelen nice musibet
Tesadüf değildir tam bir isabet
Bundan sonrasını iyi hesap et
Belayı kendimiz sorduk uşağum
Bayram günü içki içen içene
Sızarak kendinden geçen geçene
Yüz dolarlık dini seçen seçene
Kiliseye bile vardık uşağum
Türk’ü İslâmı bir anıyorlardı
Bizleri müslüman tanıyorlardı
Yüzde doksandokuz sanıyorlardı
Kendimizi ele verdik uşağum
Mikdat Bal
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Uşağum 51. (Berduş)
Te’vili var her rüyanın her düşün
Kâbuslara yorum olmaz uşağum
Çok farkı var çalışanla berduşun
Ikisi bir durum olmaz uşağum
Berduş derim sanma işsiz kalanı
Allahım korusun böyle olanı
Tembel olanların çoktur yalanı
Ölülere serum olmaz uşağum
Hayallere dalma bürünüp çula
Öyle ulaşılmaz paraya pula
Hayat ağacını ilimle sula
Bir kurursa sürüm olmaz uşağum
Bunlar gerçek mahal yoktur kuşkuya
Her gün bayram her gün değer coşkuya
Cahil kalıp sakın olma eşkıya
Bundan büyük cürüm olmaz uşağum
Er veya geç hile varsa işinde
Avlanırsın çünkü kanun peşinde
Sonra sana hapishane dışında
Sahip çıkan kurum olmaz uşağum
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Uşağum 52. (Gurbetten memleket)
Memleketin havasını suyunu
Tatmadıkca bilemezsin uşağum
Halkımızın ahlakını, huyunu
Gitmedikçe bilemezsin uşağum
Kitaplardan eremezsin bu sırra
Pişiripte tuzu serpip mısıra
Döşeğinin kıymetini hasıra
Yatmadıkça bilemezsin uşağum
Mışıl mışıl olur tatlı uykusu
Başka olur yardımlaşma duygusu
Komşun için çorbana bir kepçe su
Katmadıkça bilemezsin uşağum
Sepetlere doldurarak meyvanı
Armut elma, incirini ayvanı
Kurban diye en sevdiğin hayvanı
Satmadıkça bilemezsin uşağum
Anne kalkar maya katar hamura
Baba iner odun kırar kömüre
Sabah sabah bele kadar çamura
Batmadıkça bilemezsin uşağum
Yollar yokuş işler biraz yorucu
Lastikler dar ayakları vurucu
Memlette Ramazanda orucu
Tutmadıkça bilemezsin uşağum
Fakir ama orda huzur çok burdan
Zorla kimse söylemedi çık ordan
Mısır yiyip ara sıra sigortan
Atmadıkça bilemezsin uşağum
Dağ başında mantarları köz ile
Elin çamur sebzeleri tuz ile
Yemek yerken bazısını toz ile
Yutmadıkça bilemezsin uşağum
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Uşağum 53. ('Taksim' bölmek demektir!)
Yiğit dedik aslan dedik olmadı
İrtibatı kuramadık uşağum
Kendine dön uslan dedik olmadı
Bir sonuca varamadık uşağum
Hadi davran bir ayağa dur hele
Çevrene bak, aç gözünü gör hele
Ne kazandın bir kendine sor hele
Buna kafa yoramadık uşağum
Düşman bizim zaafları görünce
Rahat vurdu bu gerçeğe erince
Senlik benlik aramıza girince
Birbirini saramadık uşağum
Taksim, taksim için prova yerleri
Hainlerin muhteliftir türleri
Görmez misin o satılmış şerleri
Karşısında duramadık uşağum
Kan akıyor, kan ağlıyor muhidin
Sahibi yok yere düşen yiğitin
Cenazesi cemaatsiz şehidin
Hiç bir işe yaramadık uşağum
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Uşağum 55.
Dört mevsim içinde her an her vakit
Cahile muhatap olma uşağum
En tesirli tokat suküttur suküt
Onun delhizine dalma uşağum
Çamura taş atıp sende bulaşma
Onu uyarmaya sakın çalışma
Cahilden dost olmaz gezip dolaşma
Bileni dost eyle, salma uşağum
Dar gününü düşün savurup saçma
Kendini beğenip yüksekten uçma
Açlıktan da ölsen elini açma
Namertten hiç bir şey alma uşağum
Dersine çalışıp alışmaz isen
Çağa uyup eğer gelişmez isen
Ortada kalırsın çalışmaz isen
Kendin edip kendin bulma uşağum
Yalan konuşana asla oy verme
Olur olmaz yerde sakın boy berme
Musibet anında sabret, koyverme
Başını saçını yolma uşağum
Şartlar bir çok belâ başına yıkar
Senin dost sandığın canını sıkar
Sana demedim mi diyenler çıkar!
Sonra başka kayda çalma uşağum
Umutlu olursan mutludur yuva
Şimşeklerden sonra bozuktur hava
Hoş görü derdine en büyük deva
Kin ile nefretle dolma uşağum
Der Mikdatî adam sözün eridir
Kaçan balık büyük hem de iridir
En lezzetli yemek alın teridir
Töhmetler altında kalma uşağum
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Uşağum 56.
İltica ederek yüce makama
Fazlı kereminden iste uşağum
Verdiği nimetler sığmaz rakama
Hudutsuz, uzundur liste uşağum
Nimetler manevi aranmaz madde
Çok sağlam olmalı nefsi irade
Salihlerin yolu nurlu bir cadde
Sapıklar karanlık siste uşağum
Yüzde yüz tek vücut, değil bir kaçı
Tüm iman edenler, kardeş ya bacı
Bunlardan bir mazlum duyarsa acı
Mü’minler hep aynı histe uşağum
Güçlü zayıfları korur kayırır
Zenginler malından zekât ayırır
Yüce Allah bize öyle buyurur
Öğüt var ilahi seste uşağum
Eğer aklın varsa yarını düşün
Yarınını bu gün harcama peşin
İnandım demekle bitmiyor işin
Herkes tabi olur teste uşağum
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Uşağum 57.
Dost acı söylermiş içi yansa da
Kalbin tercümanı dildir uşağum
Elifi göstersen mertek sansa da
Cahilin gözüne mildir uşağum
Kendini medeni sayar birçoğu
Gereken kurala uyar birçoğu
Nice gürültüler duyar birçoğu
Dikkati celbeden zildir uşağum
Altın dolgu diye gösterme dişi
Açık Verme sakın sağlam tut işi
Gözeltleyip durur kuzgunlar leşi
Fareden çekinen fildir uşağum
Güç, kuvvet, maddedir alçağın dini
Bitmez imansızın nefreti kini
Eşkıya barınak tutarken ini
Şimdi de mekanı ildir uşağum
Haramda mutluluk aranır mı hiç
Kul hakkı yanmadan arınır mı hiç
Ateş barut ile barınır mı hiç
Yaşlar, Dicle, Fırat, Nildir uşağum,
Darlıkta akraba ele dönüşür
Yandıkça közlerin küle dönüşür
Refahta zamanın sele dönüşür
Deccalin bir günü yıldır uşağum
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Uşağum 58.
Tatlı dilli olmanın ayarı kararı yok
Şeker dişin dibine, zarar verir uşağum
Mülayim olmak gerek sertliğin yararı yok
Keskin sirke küpüne, zarar verir uşağum
İkiside bozulur, bal’la sirke karılmaz
Kendine güvenenler ufak şeyden darılmaz
Ara sıra gülümse her zaman sert durulmaz
Ekşi yüzler tipine, zarar verir uşağum
Her zorlukta çıkış var, hiç bir şeyi zor görme
Fazla şikayet edip kendni ele verme
Güçünün yetmediği işin altına girme
Ağır yükler ipine, zarar verir uşağum
Gurur şeytanın işi, böbürlenerek gezme
Biraz hoşgörü takın herşeyde hile sezme
İnce düşün velakin, karşındakini üzme
Kalın kafa kepine, zarar verir uşağum
Ölcülü ol her zaman aşırı olmaktan kaç
Ne elini sıkı tut, ne sonuna kadar aç
Ne ihtiyacından kıs, ne de sağa sola saç
Savurganlar cebine, zarar verir uşağum
Der Mikdati çok gördük yüksekten düşenleri
Mecnun olmadan çölde dolaşıp pişenleri
Allah’ta kul da sevmez kasılıp şişenleri
Fazla hava topuna, zarar verir uşağum
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Uşağum 60.
Eşeğe eğer
Kediye çiğer
İnsana değer
Ver uşağum ver
Deme var malım
Nedir bu çalım
Hepsini zalim
Yer uşağum yer
Yemezse balı
Çalmazsa malı
Yoluna halı
Ser uşağum ser
Geçinir dayı
Anlamaz ayı
Arada yayı
Ger uşağum ger
Zehiri kardık
Şekerle sardık
Sırrına artık
Er uşağum er
Görünüş hacı
Fesattır içi
Konuşur acı
Der uşağum der
Vermeli emek
Yoksa yok yemek
Bana ne demek
Şer uşağum şer
Sana bir hutbe
Sözünü yut be!
Nihai rütbe
Er uşağum er!
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Uşağum 61.
Görünen köy istemez ki kılavuz
Sorma sakın. İşte hedef uşağum
Suyu bitti kuru kaldı bu havuz
Girme sakın işte hedef uşağum
Şaşmayasın bir kaç engel var diye
Bahane arama vakit dar diye
Zafer senin sakın ola zor diye
Görme sakın işte hedef uşağum
Zalimlerden Rabbim bizi kayıra!
İyileri kötülerden ayıra!
Düşlerini rüya diye hayıra
Yorma sakın işte hedef uşağum
Fırsatçılar okur senin canına
Boyun bükmek yakışır mı şanına
Mihnet ile namertlerin yanına
Varma sakın işte hedef uşağum
Başımıza bela gelir ardarda
Dünyada, Irakta, orda burda da
Her şey açık, her şey bariz ortada
Durma sakın işte hedef uşağum
Haydi yürü durma böyle boşuna
Kendine dön, ol kendinle aşına
Ne döş’e vur ne dize ne başına
Kırma sakın işte hedef uşağum
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Uşağum 62.
Ne yaparsan karşılıksız olmalı
Kul görür mü, hiç zan’netmem uşağum!
Doğru yolda son hedefi bulmalı
El yürür mü, hiç zan’netmem uşağum!
Dar gününde hal hatırın sorulup
Kısa anda yaraların sarılıp
Başkaları senin için yorulup
Yol vurur mu, hiç zan’netmem uşağum!
Nokta vurma eğer varsa virgülün
Müşterisi bil ki vardır her gülün
Üzerine konmasıyla bülbülün
Dal kurur mu, hiç zan’netmem uşağum!
Gelişirsin her aldığın kötekte
Sakın yılma azmin varsa yedekte
Senelerce öyle durur petekte
Bal erir mi, hiç zan’netmem uşağum!
İmtina et kul hakkını yemeden
Biriktirip helal haram demeden
Öldüğünde sen mezara girmeden
Mal durur mu, hiç zan’netmem uşağum!
Der Mikdati küpe olsun bu çağrı
Haktan başka göreceli her doğru
Diş ağrısı ağrılardan bir ağrı
Öldürür mü, hiç zan’netmem uşağum!
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Uşağum 63.
Uşağum bir hasbıhâl yapalım beni dinle
Okursan uygularsan mutlu mesut yaşarsın
Yazdıklarım mutabık hem kültür hem de Din’le
Bunları rehber edin her zorluğu aşarsın
Uşağum bir hasbıhâl yapalım beni dinle
Büyüklerine saygı, küçüklerini koru
Zenginlik gönüldedir, aza kanaat eyle! .
Bildiğini uygula, dosdoğru yolda yürü
Ahde vefa gösterip her halde doğru söyle!
Büyüklerine saygı, küçüklerini koru
Aydın olmak istersen sohbet et alimlerle
Nefsinle cihatta ol almasın seni köle
Hatan varsa tövbe et, dost olma zalimlerle
İstişare’de bulun ne kadar bilsen bile
Aydın olmak istersen sohbet et alimlerle.
Allah'a ortak koşma, şirk pek büyük zulümdür
Namazı dosdoğru kıl, marufu emredesin! ,
Kötülükten sakındır, helal haram malumdur
Belalara sabreyle,imtihan vermedesin
Allah'a ortak koşma, şirk pek büyük zulümdür
Kasılarak yürüme, hoş söyle yavaş konuş!
Gururlanıp kimseden sakın kesme ilgini
Kibir yapma elbette rağbet görmez bu sunuş
Saplantıya kapılma hep tazele bilgini
Kasılarak yürüme, hoş söyle yavaş konuş!
Cahillerle dost olma uzak dur mutlu yaşa
Herkesle iyi geçin gülümse sevilesin
Sıhhati ganimet bil bir dert gelmeden başa
Alçakgönüllü ol ki takdirle övülesin
Cahillerle dost olma uzak dur mutlu yaşa
Selam ver, yemek yedir, namzedi ol cennetin
Misafire ikram et, yakınlarını gözet
Böylece uygulanır hem vacip hem sünnetin
Daha çok var uşağum bunlar sadece özet
Selam ver, yemek yedir, namzedi ol cennetin
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Uşağum 65.
Hatan varsa doğruya geç
Hep orada kal uşağum!
Zor da olsa sen hakkı seç
Cesarettir, gel uşağum!
Uyma dostun azanına
Düşme cehlin kazanına
Bu aklın ve izanına
Hakarettir, sal uşağum!
Dünya için azıp taşmak
Gurur, kibir bir de şişmek
İsraf edip borca düşmek
Esarettir, kul uşağum!
Hayırlı ol bu vatana
Hem topluma hem atana
Tövbe et her bir hatana
Kefarettir, sil uşağum!
Düşman böler yutar cüzü
Karıştırır her dem bizi
Birlikten güç doğar sözü
Beşarettir, dal uşağum!
İman tasdik ve ikrardan,
Küfür tekzip ve inkardan,
İlim tetkik ve tekrardan
İbarettir, bil uşağum!
Der Mikdati ülküler de
Yaşanmalı ilkeler de
Yaşadığın ülkelerde
Sefarettir, ol uşağum!
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Uşağum 66. yeni
Hayır, şerde gizlidir, bu hikmetler bilinmez!
Dikenler arasında gül bulunur Uşağum!
Sokunca iğnesini acıtır da gülünmez!
Arının sürüsünde bal bulunur Uşağum!
Hayali olmayanın rüyası yok, düşü yok
Böylesi zavallıdan idealsiz kişi yok
İçine kapanıktır cemiyetle işi yok
Bunların yarısında zül bulunur Uşağum!
Akrabayı gözetip hallerini sorarsan,
Sevilir sayılırsın eğer işe yararsan.
Dü-cihanda en büyük düşmanını ararsan
Dudaklar gerisinde dil bulunur Uşağum!
Farkında değilsen de etrafın seni sınar
Kulaklar duyduğuna, göz gördüğüne kanar
Yanlışı haksızlığı güç yettirdikçe onar
Sorunun çaresinde kul bulunur Uşağum!
Her şeyi ahmak bilir aklı olan danışır
Müşavere sonunda zor kolaya dönüşür
Ezeli muhalifler birbirine yanaşır
Ekabir şura’sında yol bulunur Uşağum!
Güleç ol, haşin olma sonra küsülmeyesin
Gençliğine güvenip dayı kesilmeyesin
Kaba kuvvet gösterip sakın kasılmayasın
Güçlünün irisinde fil bulunur Uşağum!
Der Mikdati ben yazdım sen kulak vermesen de
Her musibet hayırdır sırrına ermesen de
Rengine bürünmüştür ne kadar görmesen de
Kömürün karasında kül bulunur Uşağum!
Mikdati
Mikdat Bal
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Uşağum 67. öğüt
Allah'a sığınmalı her başarı Ondandır
Zor çözülür uşağum buna mecbur kalırsan!
Elinden geleni yap, tevekkül imandandır
Sır sezilir uşağum muammayı bilirsen!
Seni dinlemeyenin sende üstünde durma
Kimsenin günahını asla yüzüne vurma
Yaramaz kimselerden uzak dur, dostluk kurma
Şer kızılır uşağum kendin iyi olursan!
İki düşün bir söyle kelâmda olma sakar!
Bilemezsin ne zaman kim sana kafa takar
Eğer işsiz kalırsan canan yüzüne bakar
Yâr üzülür uşağum ellerin boş gelirsen!
Sabredip şükredenler ölürken mümin ölür
Kaderinde ne varsa seni arayıp bulur
Başına ne gelirse senin lehine olur
Kâr yazılır uşağum nankörlüğü salarsan!
Komşun ile ilgilen sen toksan sanma toktur
Hakka teslimiyet var İslâm’da baskı yoktur
Allah’ın rahmeti bol deryaları ne çoktur!
Hür yüzülür uşağum iman ile dolarsan!
Der Mikdati din, kültür bizleri uyarıyor
Peygamber efendimiz ashaba duyuruyor:
‘İlim Çin’de de olsa arayın’ buyuruyor
Sur gezilir uşağum oraya yol bulursan!
Mikdati
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Uşağum 68. öğüt……….6 uyaklı
Sâkin ol, sabırlı ol, çatarsan bir azman’a
Yol ver geç, kavga etme, azma sakın uşağum!
Peşinde sürüsü var, kulak ver bu uzman’a
Bil gör, hiç ters yol tutma, kızma, bakın uşağum!
Kendinle yarıştırtma ellerin inadını
Görme, duyma, söyleme duysan da feryadını!
Bozdurtma hiç kimseye, damağının tadını!
Bal kar, iç, sirke katma, sızma dökün uşağum!
Sokaklar süslü lâkin, daha temiz helâlar!
Fitneler kol geziyor, boşluktadır belâlar!
Mateme bürünmesin, bayram olsun sılalar!
Sel zor, kaç, zinhâr batma, çizme takın uşağum!
Gönül koyma, üzülme takdir bilmeyenlere!
Ekşitme suratını sana gülmeyenlere
Gelene giden çoktur, sen git gelmeyenlere
Hâl sor, öç, nispet gütme üzme, çekin uşağum
Şatafat için açma hiç kimseye elini
Özentiden uzak dur kırar sonra belini
Nâmertten medet umma sakın dökme dilini
Çul var biç, asla atma, çözme çıkın uşağum!
Mikdati der: az konuş ihtimam kat sözüne
Tebessüm sadakadır, tükenmeyen hazine
O hâlde her gördükçe insanların yüzüne
Gül, nur saç, kaşın çatma, yazma, okun uşağum!
Mikdati
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Uşağum 69. öğüt……….yedi uyaklı!
Değersiz bir şey yoktur yere düşen de senin
Ezme, saçıp da satma, dil yay, sık ser, Uşağum!
Ürün senin ürünün, pişen, şişen de senin
Süzme, içip de çatma, böl pay dök, ver Uşağum!
Yararlı ne görürsen onu kapman gerekir
Yaratılmana sebep Hakka tapman gerekir
Kendi muhasebeni kendin yapman gerekir
Kızma, kaçıp da gitme, al say bak, gör Uşağum!
Sakın aşağılama komşunun çorbasını
Teşekkür et, kıvanç duy, boş çevirme tasını
Modası geçmiş diye, ecdadın urbasını
Bozma, açıp da atma, bul giy, tak, sar Uşağum!
Yurtsever olmak ne hoş, değilsen bir derici! !
Doğru yolda ilerle, deseler de gerici
Büyükleri tenkitte sakın olma kırıcı!
Yazma, geçip de ötme, bil, ay, çak, er Uşağum!
Kendi eksiklerini arama sağda solda
Noksansız insan yoktur, önce sen adam ol da,
Oku, alış ve çalış, hep geliş doğru yolda
Gezme, göçüp de yitme, kal uy, çök, dur Uşağum!
Mikdati işte böyle parmak tutar soruna
Yere sağlam basmalı yol sürerken yarına
Gaydayı sevmesen de ayak uydur horona
Sızma, uçup da yatma, hal_ay çek, bar Uşağum!
Mikdati
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Uşağum 70.
Mahluka saygı duyan insandan zarar gelmez
Kendini beğenmekten, sakınasın uşağum!
Özdenetim yapmayan kişiden yarar gelmez
Ara sıra aynaya, bakınasın uşağum!
Geniş ufuklu olur büyük düşünen kişi
Hayalcilik boş şeyler onlarla olmaz işi
Her şeyi, zıddı kırar, kaba söz ağzı dişi!
Boşboğazlık yapmaktan, çekinesin uşağum!
Hüsnü zannı terk edip kötü zanda bulunma
Her haberi tetkik et hemen kızıp alınma
Taş yerinde ağırdır sağda solda salınma
Ağırbaşlı bir tavır, takınasın uşağum!
Her durumda, her halde umut beslemeyi bil
Her şer için bir hayır bulup süslemeyi bil
Yüce Rabbine yönel O’nu seslemeyi bil
Ancak ve ancak O’na, yakınasın uşağum!
Öğren artık vurmayı birkaç kuşu bir taşla
İmkansız hiç bir iş yok, böyle bir fikri dışla
Bildiğini uygula önce kendinden başla
Yürüyen bir eser ol, okunasın uşağum
Der Mikdadi, her şeyde disiplin gütmelisin
Ne önde ne arkada, ortadan gitmelisin!
Konuşarak kendini ifade etmelisin
Herkesin yüreğine, dokunasın uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Uşağum 71.
Göründüğü gibi değil gördüğün!
Bir farkına varabilsen uşağum!
Arabanı ters bir yöne sürdüğün!
Tehlikeyi görebilsen uşağum!
Öldürecek belki seni bu ters yön
Uyan artık aymazlığa ver bir son
Devam etme, kenara çek, geri dön!
Fren yapıp durabilsen uşağum!
Doğru giden hepsi senin karşında
Sen doğrusun sanırsın bu yaşında
Başlamadan keşke her iş başında
Bir bilene sorabilsen uşağum!
Bir denge var bozmamalı ayarı
Taş da olsa elbet var bir miyarı
Her musibet aslınla bir uyarı
Hayırlara yorabilsen uşağum!
Nice atasözü var ki sarih mi?
Tekrar eden yanlışlar mı tarih mi?
Başka bir şey yapmak sence kerih mi?
Zincirini kırabilsen uşağum!
Der Mikdadi hududunu aşmadan
Deli dolu galeyana düşmeden
Geç kalmadan doğru yoldan şaşmadan
Esrarına erebilsen uşağum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uşağum 72. Öğüt
Mazluma haksızlığa uğrayana yardım et!
Onun yanında yer al, duruşun şanlı olsun
Zalime ki mazlumu doğrayana yardım et
Zulmünden alıkoy ki vuruşun şanlı olsun!
Zulmün karanlığını hakikatla perdele
Bir yerde zulüm varsa her şeyini ertele
Araştır çare ara sebepleri irdele
Bilinçli Müslüman ol görüşün şanlı olsun!
Emre itaat vardır tedhiş yasak fert için
Feveranlık felaket çok çektik bu dert için
Aşırıya kaçmadan müdafai yurt için
Gerekirse savaş ki barışın şanlı olsun!
Sabırlı, temkinli ol hemen germe yayını
Devlet zaten ayıklar satılmışı hayını
Cebinde ki paradan fakirlerin payını
Mutlaka teslim et ki kuruşun şanlı olsun!
Şunu bil ki bir işe bilmeden olmaz dalış
Bilmemek ayıp değil kendini eğit, alış
Kapasiteni bilip işe koyul ve çalış
Kendini aşmaya bak yarışın şanlı olsun!
Der Mikdadi dileğim ömürboyu gülesin!
Önce nefisle cihat etmelisin bilesin
Tasa, kaygı, üzüntü bunları hep silesin
Cehalet defterini dürüşün şanlı olsun!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Uşağum 73.
Hayırlı bir insan olmak istersen
Yararlı ol lüzumlu ol, uşağum!
Son hedefi eğer bulmak istersen
Kararlı ol azimli ol, uşağum!
Olmayacak işe sakın asılma!
Bir bilene sor da bilgiç kesilme!
İhtiyardır bilmez sanıp kasılma!
Saygılı ol tazimli ol, uşağum!
Cimriye sen, sen ol minnet eyleme
Vakti var her şeyin erken heyleme!
Yaralıysan bile sakın söyleme!
Esrarlı ol gizemli ol, uşağum!
Bazı şeyler gitmese de hoşuna
Münakaşa etme boşu boşuna
Her görüşle olmalısın aşina
Sabırlı ol, hazımlı ol, uşağum!
Aceleci dengesini yitirir
Sabırsızlık bil ki seni bitirir
Musibetler bazen hayır getirir
Sedasız ol cezimli ol, uşağum!
Der Mikdadî cahili dost edinme!
Oku sen de cahil kalıp güdünme!
Üste çıkmak için sakın didinme!
Edepli ol, dizemli ol, uşağum!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Uşağum 74.
Cinsimiz beşerdir atamız Adem
Bu dünya hayatı boştur uşağum!
Muvakkat bir handır yolcuysak madem!
Hayırla anılmak hoştur uşağum!
Sakın aldanıp da verme çok değer
Her şeyin sahibi Allah’mış meğer!
Rahmetle yad olmak istersen eğer
İyiye güzele koştur uşağum!
Zenginlik, itibar muvakkat şeyler
Gelip geçmiş nice ağalar beyler
Akıllı yol için hazırlık eyler
Kuruntu, emeller yaştır uşağum!
Gönül bu durdukça hep hayal kurar
İmkansız şeyleri, hem akla zarar
Bu hayat insanı yordukça yorar
Bu alemde rahat düştür uşağum!
Bu vefasız dünya herkesi eker!
Büyüleyen süsü kendine çeker!
Oyalar bir zaman, belini büker!
Uyanışın soğuk duştur uşağum!
Hayat sıkıntıdır yüreğin darsa! .
Çok uzun yaşamak gönlünü sarsa!
Neye yarar ömrün yüze de varsa!
Altmıştan sonrası kıştır uşağum!
Dinliye dinsize gerçektir ölüm!
Dirilmek dinsize değildir malum
İnsan hemcinsine etmezdi zulüm!
Kiminin yüreği taştır uşağum!
İnanana yoktur hüzün ve keder
Adaletli olan cennete gider
Zalimin her şeyi olurken heder
Cehennem yakıtı huştur uşağum!
Azrail tepende o halde bakın!
Ölüm sana bil ki bir adım yakın
Sorgu sual haktır unutma sakın!
En son kesilecek fiştir uşağum!
Hazır ol kıtada bekle gitmeyi
Sonraya bırakma tövbe etmeyi
Yapamazsan eğer ölüp yitmeyi
Başına açtığın iştir uşağum!
Aldatmasın seni cemalin süsün
Yaşlılık belirir bozulur füsun
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Ne estetik kalır ne de bir hüsün
Can çıkınca vücut leştir uşağum!
İnsanca yaşamak aranan hüner
En büyük pehlivan nefsini yener
Aslı toprak olan toprağa döner
Cismin böceklere aştır uşağum!
Mikdadi der yalnız Yaradan’a tap
Hem kadere inan hem ara esbap
Eğer hayan yoksa ne yaparsan yap!
O gün bütün sırlar faştır uşağum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uşağum 77.
Güzel ahlaka sahip kişileri bulmalı!
Biricik tek emelin onlar gibi olmalı!
Cahilden, cüheladan zinhar, uzak kalmalı!
Asla başın ağrımaz hap gerekmez uşağum!
Aklı başında olan sefihlerle dolaşmaz!
Haylazı dost edinen başarıya ulaşmaz!
Pislikten uzak duran hastalığa bulaşmaz!
Koruma olan yerde, tıp gerekmez uşağum!
Kendini aşamazsın nefsini yenemeden!
Hiç kimseye güvenme sınayıp, denemeden!
Yuvanda baykuş öter sen kendin tünemeden!
O takdirde gol yersin top gerekmez uşağum!
Af etmeyi bilesin fazla germe asabı
Başkasına bırakma kendin öde hesabı
Ne sapı ne bıçağı ne örnek al kasabı
Keser kırıldığında sap gerekmez uşağum!
Aman dileyenlere tereddütsüz aman ver!
Borcunu veremeyen şahıslara zaman ver!
Yanında çalışanın hakkını tastamam ver!
Acıkanlar saldırır kap gerekmez uşağum!
Sözünün eri olmak adamlıkta töredir
Yalancının dalgası sadece bir keredir!
Öyle bir zamandayız değer mala göredir!
Zenginler yakışıklı tip gerekmez uşağum!
İçindeki cevheri keşfettikçe şaşarsın!
Ne kadar da zor olsa her engeli aşarsın
Mecbur kaldığın zaman depar atar koşarsın!
Eşeğe yetişirsin şap gerekmez uşağum!
Der Mikdadi ben dahil aynı yolu izlerim
Al bayrağı devam et tutmaz artık dizlerim
Her daim kulağına küpe olsun sözlerim
Belleğinde bulursun çip gerekmez uşağum!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Uşağum 78. Şiir bitince en alt mısradan yukarıya doğru okuyun mana hiç
değişmeyecek!
Uşağum bir hasbıhâl yapalım beni dinle
Okursan uygularsan mutlu mesut yaşarsın
Yazdıklarım mutabık hem kültür hem de Din’le
Bunları rehber edin her zorluğu aşarsın
Uşağum bir hasbıhâl yapalım beni dinle
Büyüklerine saygı, küçüklerini koru
Zenginlik gönüldedir, aza kanaat eyle! .
Bildiğini uygula, dosdoğru yolda yürü
Ahde vefa gösterip her halde doğru söyle!
Büyüklerine saygı, küçüklerini koru
Aydın olmak istersen sohbet et alimlerle
Nefsinle cihatta ol almasın seni köle
Hatan varsa tövbe et, dost olma zalimlerle
İstişare’de bulun ne kadar bilsen bile
Aydın olmak istersen sohbet et alimlerle.
Allah'a ortak koşma, şirk pek büyük zulümdür
Namazı dosdoğru kıl, marufu emredesin! ,
Kötülükten sakındır, helal haram malumdur
Belalara sabreyle,imtihan vermedesin
Allah'a ortak koşma, şirk pek büyük zulümdür
Kasılarak yürüme, hoş söyle yavaş konuş!
Gururlanıp kimseden sakın kesme ilgini
Kibir yapma elbette rağbet görmez bu sunuş
Saplantıya kapılma hep tazele bilgini
Kasılarak yürüme, hoş söyle yavaş konuş!
Cahillerle dost olma uzak dur mutlu yaşa
Herkesle iyi geçin gülümse sevilesin
Sıhhati ganimet bil bir dert gelmeden başa
Alçakgönüllü ol ki takdirle övülesin
Cahillerle dost olma uzak dur mutlu yaşa
Selam ver, yemek yetir, namzedi ol cennetin
Misafire ikram et, yakınlarını gözet
Böylece uygulanır hem vacip hem sünnetin
Daha çok var uşağum bunlar sadece özet
Selam ver, yemek yetir, namzedi ol cennetin
Mikdat Bal
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Utanın be sahtekarlar!
Hadi hadi yaz sorunu
Kürt’ün varmış az sorunu
Duydunuz mu Lâz sorunu?
Utanın be sahtekarlar!
Piçoğludur yurt satanda
Kürtmüş anan hem atan da
Kökenler çok bu vatanda
Utanın be sahtekarlar!
Nedır sucu, nedir bucu
Renklerdendir Türk’ün gücü
Neye varır bunun uçu
Utanın be sahtekarlar!
Kim kandırdı ahmakları
Mezar kadar yer hakları
Ermeninin uşakları
Utanın be sahtekarlar!
Bölmek değil, ölmek size
Boynunuza ilmek size
Haram olsun gülmek size
Utanın be sahtekarlar!
Sapıttınız, şaşırdınız
Kafamızı şişirdiniz
Sabrımızı taşırdınız
Utanın be sahtekarlar!
Şaştım bitmez kininize
Giriyoruz ininize
Okunacak canınıza
Utanın be sahtekarlar!
Der Mikdatî geliyoruz
İşimizi biliyoruz
Size iman diliyoruz
Utanın be sahtekarlar!
Mikdat Bal
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Utanmaz (Şahin Yılmaz'ın ''Edepsiz'' Şiirine nazire)
Yanından geçilmez, miden bulanır
Her taraftan koku saçar utanmaz
Ayaklar altında gezer, dolanır
Gene yükseklerden uçar utanmaz
Çaldığını zula ettikten sonra
Göbeği şişirir yedikten sonra
Masumum der her şey bittikten sonra
Hesabı vermekten kaçar utanmaz
İçkilidir üstü başı kokuyor
Ağzına burnuna halka takıyor
Ben özgürüm deyip meydan okuyor
Açamaz diyene açar utanmaz
Bağırır çağırır seni uyutmaz
Cepleri hap dolu başka şey yutmaz
İster sev, ister öv nasıhat tutmaz
Gel de bundan olma naçar utanmaz
Dünya batsa tınmaz keyfine bakar
Nasıhat edersin o yoldan çıkar
Yasak her eyleme burnunu sokar
Belalara Olur duçar utanmaz
O çoktan aşmıştır dayak faslını
Söver ecdadına söver neslini
Bilmez ne millettir bilmez aslını
Ne Romendir ne de Maçar utanmaz
Buluşur dostuyla kıyda köşede
Onunla işi yok aklı şişede
Kendi pisliğini taşır poşete
Yattığı odada……..….utanmaz
Bal der utanmazın halleri şoktur
Bunların sayısı ne kadar çoktur
Hortlak gibi gezer ha var ha yoktur
Boru gibi yaşar, kocar utanmaz
Mikdat Bal
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Uyan Çaykaram uyan!
Pontus kalıntıları fitnesini veriyor
İnternet yolu ile aramıza giriyor
Özellikle, ısrarla Rumca Türkü soruyor
Onlar bizden değildir uyan Çaykaram uyan!
İnternet radyoları son günlerin modası
Radyo işini yapar dinleyenin hatası
Onların gayesi var belli yönü rotası
Onlar bizden değildir uyan Çaykaram uyan!
Çaykara müslümandır aslın neslin Türk senin
Pontusa hayran olmak affedilmez şirk senin
Şiven karadenizdir işte budur fark senin
Onlar bizden değildir uyan Çaykaram uyan!
Sağda solda ötüyor kargaları susturun
Onlardan gür söyleyin seslerini bastırın
Türküz müslümanız biz, bunu deyin kestirin
Onlar bizden değildir uyan Çaykaram uyan!
Mikdatî’yim son günler kargalara kızgınım
Sizden ses çıkmıyor hiç buna biraz üzgünüm
Ne çok özledim sizi gurbet elde bezgiim
Onlar bizden değildir uyan Çaykaram uyan!
Mikdat Bal
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Uyan ey milletim
Uyan millet uyan vatan gidiyor
Dış güçler ülkeyi talan ediyor
Hareket alanın bitti bitiyor
Uyan ey milletim, dön kendine gel
Köylünün toprağı giderken sele
Kentler parsellendi satıldı ele
Yakında ülkende olmadan köle
Uyan ey milletim, dön kendine gel
Ermeni,Yahudi İngiliz Yunan
Memleket satıldı sen buna inan
Yok mu haberiniz yok mu uyanan
Uyan ey milletim, dön kendine gel
Yüz binlerce dönüm toprak verildi
Savaşsız ülkeme böyle girildi
Koskoca çınarın dalı kırıldı
Uyan ey milletim, dön kendine gel
Gaflet ve delalet sardı her yanı
Güney illerimiz doldu süryani
Şok mu etti bizi GAP cereyanı
Uyan ey milletim, dön kendine gel
Mikdati der gerçek herkes görmeli
Vatan hainleri hesap vermeli
İhanet edenler hapse girmeli
Uyan ey milletim, dön kendine gel
Mikdat Bal
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Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Arkadaş dur hele beni bir dinle
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Barış kültürünle barış bu dinle
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Birinci vazifen kendini tanı
Tanı ecdadını tanı atanı
Atma tehlikeye aziz vatanı
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Silkin kendine dön müslüman Türksün
Tarihe şan vermiş necip bir ırksın
Sadece bunu bil, düşmanlar ürksün
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Ya Allah söylemen titretir arşı
Haykır benliğini dünyaya karşı
Bir daha yazılsın istiklal marşı
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Bütün değerlerin kaldırılıyor
İçerden dışardan saldırılıyor
Ülkende askerin öldürülüyor
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Türküm bile demek tehlikeli iş
Kilise yapmaya uğraşır keşiş
Sırtımızda hançer göğsümüzde şiş
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Nesil zayi oldu ahlakı çöktü
Analar babalar göz yaşı döktü
Ne oldu millete boyun mu büktü
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Eğitim yozlaştı medya körükler
Ecdadıma söver dölü gırikler
Türkiyeliyim der içten çürükler
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Medyatik hocalar moral bozuyor
Çok ucuz satılıp hemen azıyor
Kendini örnekle kural yazıyor
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Fitne ile fesat her eve girdi
Hep işbirlikçiler el ele verdi
Biz böyle değildik gayemiz birdi
Uyan kendine dön vatan kurtulsun
Mikdat Bal
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Uyan, uyan, kalk uyan
Memleket baştan başa, istilâ olmaktadır
Yabancı ne var ise, yurduma dolmaktadır
Din, ahlak, namus kültür, her şey kaybolmaktadır
Uyan, uyan, kalk uyan, gaflet sona ermeli
Yetmedi mi yattığın, gaflete son vermeli
Ey gencim bu memleket, omuzunda emanet
Şu anda ki susuşun, değil sabır, metanet!
Neler katıldı bize, işleniyor hiyanet
Uyan, sözümü duyan, hainleri sürmeli
Yetmedi mi kattığın, daha ne getirmeli
Sanal gündemler ile uyutmasınlar seni
Artık yakanı kurtar, kaptırmadan enseni
Kurtar vakit geçmeden, ipotekten hisseni
Uyan Allaha dayan, zulmü yere sermeli
Yetmedi mi çattığın, bu zulmü bitirmeli
Senin ilk gafletinden ikdidara gelmişler
Türkiye düzelecek, büyük bir lâf demişler
Türkiye diye diye, memleketi yemişler
Uyan artık yok doyan, ne bulup yetirmeli
Yetmedi mi sattığın, artık ipi germeli
Patronlar hep yabancı, ısrarla dayatıyor
Sahiller elden çıktı, satabilen satıyor
Borçlandık boğaza dek, bu memleket batıyor
Uyan Hakkı et beyan, hakikatı görmeli
Yetmedi mi battığın, mezara mı girmeli?
Mikdat der uyanalım, uyaralım milleti
Türk’ün şanı yücedir, kabul etmez zilleti
Canımıza tak etti, ayrılığın illeti
Uyan alkana boyan,Hakka ilerlemeli
Yetmedi mi tattığın,artık biberlemeli
Mikdat Bal
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Uyandık -Kamil Durmuşoğlu'nun - Çağrı 3 (Davran Milletim) şiirine naziredir
Allah’ın izniyle iradesiyle
Uyandık çok şükür geliyoruz biz
Kendimize döndük ziyadesiyle
Oynanan oyunu biliyoruz biz
Savulun hainler geliyoruz biz
Ölürüz top yekün mağlüp olmayız
Kazma kürek kafi geri kalmayız
Dünya bir araya gelse yılmayız
Baltayı naçağı alıyoruz biz
Savulun hainler geliyoruz biz
Kanla yazdığımız tarih silinmez
Türk’ün birliğine karşı gelinmez
Bu vatan bizimdir tektir bölünmez
Haini ortadan bölüyoruz biz
Savulun hainler geliyoruz biz
Ecdadım yazmıştı istiklâl marşı
Tekbir seslerimiz titretşir arşı
Ok gibi fırlarız küffara karşı
Ölüme koşarken gülüyoruz biz
Savulun hainler geliyoruz biz
Kahraman Mehmedim ileri yürür
Kalbinde iman var göğsünde sürur
Bizim gücümüze kim karşı durur
Şehadedi candan diliyoruz biz
Savulun hainler geliyoruz biz
Mikdat Bal
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Uyandım ey gönül
Uyandım ey gönül vücut yoruldu
Yeter sus, bıktırdın dinlemiyorum
Boş hayale daldın hasat görüldü
Göz yaşım döktürdün, inlemiyorum
Hayat baştan alıp sona getirdi
Ömür takvimimi yedi bitirdi
Kaprislerin bana neler ettirdi
Dünyamı yıktırdın şenlemiyorum
Ben sensem, sen bensen, sorun ne idi?
Bunca eziyetler kârın ne idi?
Acaba benimle zorun ne idi?
Ne diye çektirdin anlamıyorum
Ben seni şımarttım yüz vere vere
Zulmettin yarama tuz sere sere
Verdiğin zararı göz göre göre
Bir tavır taktırdın önlemiyorum
Yazık neler ettin kendi özüne
Daha kanmam artık hiç bir sözüne
Heyhat senin gibi dostun yüzüne
Kızgınca baktırdın ünlemiyorum
Mikdat Bal
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Uyanın ey gafiller!
Uyanın ey gafiller, doğru değil yönünüz
Gözlerinizi açın, tehlikedir önünüz
Hayat bir imtihandır, kendinize dönünüz
Gözlerini açmayan ateşlere gark olur
Gittiğiniz bu yolun, çıkışı var sanmayın
Nur diye gördüğünüz, nârdır aman yanmayın!
Uyarılara uyun, aklınıza kanmayın
Bu yaptığınız yalpa cehenneme çark olur
İnsanlar ne acaip, nice renge bürünür
Kimi dağları aşar, kimi yerde sürünür
Hak, batıl iki yol var, ikisi de yürünür
Doğru yolda kalana cenet yurdu bark olur
Halkımız bir okusa gerçekler sezilecek
O zaman batıda ki ağalar üzülecek
Güneşi örnek alsa, insanlar düzelecek
Zevali batıdadır, doğduğu yer şark olur
Ellerin düdüğünü, ayıptır çalmayalım
Kendimize dönelim, gaflete dalmayalım
Bu çağ ilim çağıdır, geride kalmayalım
Yükselmenin ilacı, miskinliği terk olur
Bildiğinle amel et, okumakla yetinme
Yahudi Hristiyanı, sakın-ha dost edinme!
Onlardan olmadıkça, sevmezler ki didinme
“Kafirler tek millettir” Türk’ün dostu Türk olur
.
Mikdat Bal
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Uyanın haydi!
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>Ö<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ze dönerek
Uyanın haydi!
Yanıp sönerek
Uyanın haydi!
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>T<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>embel yatıldı
Neler satıldı
İnsaf atıldı
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>C<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>aniler çözük
Asayiş bozuk
Vatana yazık
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>Ç<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>evremiz kirli
Kalmadı hırlı
Can düşman yerli
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>H<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>er taraf hırsız
Kapkaçcı arsız
Olmayın fersiz
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>A<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>dalet bitik
İnsanlık yitik
Sermaye batık
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>H<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>erşey döküldü
Komşuluk öldü
Şeytanlar güldü
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>D<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>eğişti zaman
Azaldı iman
Halimiz yaman
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>D<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>ünya bir fıçı
Kaynıyor içi
Gerçekler acı
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Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>Z<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>alimler pişkin
Maddeye düşkün
Olmayın şaşkın
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>E<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>vlatlar asi
Kalmadı hası
Bırakın yası
Uyanın haydi
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>G<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>itti anane
Deme bana ne!
Ne de sana ne
Uyanın haydi!
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>H<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>emen acele
Verip el ele
Son kuvvet ile
Uyanın haydi!
<font face='Monotype corsiva'' size='6' color=black>O<font face='Tahoma'' size='4'
color=black>zan Mikdatî
Çeker dikkati
Bulun takati
Uyanın haydi!
17-12 2006
Gorinchem - Hollanda
Mikdat Bal
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Uyanırız mutlak bir keremizde
Çok çekti insanlık zulümden yana
Kan ağlıyor artık evlatla ana
Vahşi canavarlar doymuyor kana
Zalimler hukmeder yer küremizde
Uyanırız mutlak bir keremizde
Her şeyi kendine çekti zalimler
Sabrı telkin eder sözde alimler
Açlıktan oluyor çoğu ölümler
Zulme karşı durmak var töremizde
Uyanırız mutlak bir keremizde
İslam alemine tuzak kurdular
Hakaret ettiler deyip durdular
Terörist diyerek çekip vurdular
Dehşet hissedilir her karemizde
Uyanırız mutlak bir keremizde
Bir gün bütün yetki bizim olacak
Dünya her şeyiyle bize kalacak
Rabbim bizi tekrar hakim kılacak
Allah’ın va’didir Nur Süremizde
Uyanırız mutlak bir keremizde
Mikdat Bal
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Uyanmamız ani seri olmalı
İlmi kare kare bölün bir bakın
Kopya etmek değil üretin biraz
Gerçeklere aşık olun bir bakın
Yep yeni buluşlar türetin biraz
Ulusal davada el ele verin
Ulusu sömüren gücü devirin
Aleyhte ne varsa lehe çevirin
Kolay değil ama diretin biraz
Uyanmamız ani seri olmalı
Türk, layık olduğu yeri almalı
Bu geri kalmışlık geri kalmalı
Kem bakan gözleri kör edin biraz
Öğrenme aşkına milli his deriz
Deyin çırak değil, artık masteriz
Sizinle iftihar etmek isteriz
Kısık sesinizi gür edin biraz
Beyinler ışısın, gönüler taşsın
Öyle çalışın ki görenler şaşsın
Adınız, şanınız ülkeyi aşsın
İlim sahasında tur edin biraz
Mikdat der ileri, yeter bu fetret
Artık belli oldu ilimdir kudret
Uyanın ey gençler bitsin bu hasret
Dünyaya bir şeyler öğretin biraz
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uyanmaya ne gerek var düş yeter!
Ne güzeldir rüyalarda yaşamak
Uyanmaya ne gerek var düş yeter!
Kolay değil sorunları taşımak
Uyanmaya ne gerek var, düş yeter!
Ülkemizde her şey için bir yol var
Şahiplenmiş zapdedilmiş her bulvar
Yağcılara ya kemik var ya yal var
Uyanmaya ne gerek var, düş yeter!
Her durumda bir kılıf var yedekte
Menfaatler gizlenmiştir gedikte
Bal tutanlar artık gözü petekte
Uyanmaya ne gerek var, düş yeter!
Kapkaçcıdır herkes bilir işini
Kim neylesin garibanın yaşını
Deve kuşu kuma sokar başını
Uyanmaya ne gerek var, düş yeter!
Çobanların köpekleri kudurur
Komut verse tepesine oturur
Öte yandan kurt sürüyü götürür
Uyanmaya ne gerek var, düş yeter!
Ne vicdan var, ne adalet, ne sevgi
Çıkar için ya sövgü var ya övgü
Madde ile ölcülüyor her mevki
Uyanmaya ne gerek var, düş yeter!
Der Mikdatî alâmetler belirdi
Kıyameti herkes uzak bilirdi
Arif olan keşfedince delirdi
Uyanmaya ne gerek var, düş yeter!
Mikdat Bal
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Uyanmıyor insanlar
Gözüme uyku girmez, düşünceler çok yoğun
Şaşıyorum bu işe, uyanmıyor insanlar
Düşündüğüm mesele, sorunudur bir çoğun
Hisleri mi köreldi, uyanmıyor insanlar
Halk derdinden inliyor, ona kulak veren yok
Bir çoğu boyun eğmiş, gidişatı yeren yok
Kör mü oldu insanlar, gerçekleri gören yok
Kaderci mi oldular uyanmıyor insanlar
İstiyorlar onları, kader ile uyutmak
Dine imana sığmaz, kadere suçu atmak
Bir bilseler insanlar dinimizde yok yatmak
Hayalci mi oldular, uyanmıyor insanlar
Hele bir uyansalar, bu kâbus bitecektir
Ayağa dikilseler,şer güçler gidecektir
Ben burdayım demesi, dünyaya yetecektir
Dilsiz mi, lâl mi bunlar, uyanmıyor insanlar
Mikdat der bunun için uyku girmez gözüme
İş işten geçtiğinde gelirsiniz sözüme
Olgunlaşması için, üzüm bakar üzüme
Beni görmüyorlar mı, uyanmıyor insanlar
Mikdat Bal
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Uydurukçulara hiciv
Bu yazdığın, Cince mi Türkçe midir
Nesir midir, düz müdür, hece midir
Lisanımız sizce eğlence midir
Yaptığınız düpedüz maskaralık
Kaleminiz, beyniniz mi kiralık?
Ondan alıp bundan alıp yazarsın
Uydurursun dilimizi bozarsın
Adın Türkçe, hakikatte Sezarsın
Bu yaptığın düpedüz maskaralık
Yazıyorsun kalemin kaç paralık?
İngilizce desem değil, ya nedir?
Uydurmuşsan bu yediğin nanedir
Bu arada yok olan ananedir
Bu yaptığın düpedüz maskaralık
Satılmışsan değerin kaç liralık?
Halkın dilini kullan da ozan ol
Farketmiyor ne yazarsan yazan ol
İster Ahmet, ister Semra, Suzan ol
Bu yaptığın düpedüz maskaralık
Fikrini yaz olma ele kiralık
Mikdat der ki hep sizi kolluyorum
Bu kıyımdan rahatsız oluyorum
Bir çok yerde yanlış söz buluyorum
Uydurukça, düpedüz maskaralık
Kaleminiz, beyniniz mi kiralık?
Mikdat Bal
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Uyku çöktü bedenime
Uyku çöktü bedenime
Gözlerimi açamadım
Veda ettim gidenime
Ben gitmekten kaçamadım
Dünyaya kandığım kadar
Olmadı sandığım kadar
Yürekten yandığım kadar
Bir aydınlık saçamadım
Yanlışımı sezer gibi
Bu halimden bezer gibi
Yükseklerde gezer gibi
Kanatlanıp uçamadım
Hayat dedim sefa nerde
Düşünecek kafa nerde
Tövbe ettim vefa nerde
Ben kendimden geçemedim
Sahip çıksam İrademe
Bu yakışır her Ademe
Mikdatî gel kara deme
Doğru bir söz seçemedim
Mikdat Bal
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Uykudan Kalktım
Uykudan kalktım gece
Başladım hece hece
Ne saz var ne kemence
Kalemdir tercümanım
Ne rüyada ne düşte
Çalışırım zor işte
Akşam eve dönüşte
Kesiliyor dermanım
Meskenim kira ile
Her şeyi para ile
Tartıyla tara ile
Ne bağ var ne harmanım
Yazarım dura dura
Bizler sahibiz nura
Gavur dini gavura
Eksilmiyor imanım
Tattım islam şerbeti
Mekan ettim gurbeti
Çekiyorum hasreti
Doğduğuma pişmanım
Gurbette olmaz sefam
Bitmiyor benim çefam
Ağrıdan zonklar kafam
Dertlerden elamanım
Eloğluna hor oldum
Yarı yarı kör oldum
Yandım yandım kor oldum
Çıkmaz oldu dumanım
Burda neler çekerim
Dile gelsin dertlerim
Hayli yazmak isterim
Uzun olsun romanım
Hasret en büyük sancı
Ne yolcuyum ne hancı
Burda derler yabancı
Türkiye de Almanım
Adım çıktı üstada
Çok görmeyin Mikdat'a
Eğer ettiysem hata
Affınızı umanım
Mikdat Bal
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Uykunun var adabı
Bu gün atlı, dün yaya
Gözüm yok bu dünya ya
Dalacaktım rüya ya
Yattım uyuyamadım
Hayatımız eğlence
Bir nefes iki hece
Düşündüm bütün gece
Uykuya doyamadım
Kuş döner yuvasına
Dağına ovasına
Gurbetin havasına
Bir türlü uyamadım
Zehir etti aşımı
Akıttı göz yaşımı
Çok geceler başımı
Yastığa koyamadım
Bir gün biri buyurmuş
Bana birşey duyurmuş
Koyun sayan uyurmuş
Uğraştım sayamadım
Uykunun var adabı
Merhalesi etabı
Baş ucumda kitabı
Alıp okuyamadım
Kalkıp gezeyim dedim
Mısra dizeyim dedim
Bir şey yazayım dedim
Geceye kıyamadım
Düşüncelere daldım
Yine uykusuz kaldım
Tatlı bir elma aldım
Yıkadım soyamadım
Haydi Mikdat haydi yaz
Dışarı çıkma ayaz
Neden saçların beyaz?
-Ben kendim boyamadım
Bu gecenin geç’inde
Ne dertler var içinde?
-İzinler haricinde
Bir ezan duyamadım
Oyana bu yana koş
Dışardan bakana hoş
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Ömür geçti herşey boş
Bir şey anlayamadım
Mikdat Bal
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Uykuya firar
Bu dünya hayatı dert ile dolu
Engelleri aşar Allahın kulu
Resüller gösterdi en doğru yolu
Uykuya firardan kurtulamazsın
Uyursan zarardan kurtulamazsın
Yutulur her nesne hazim gerekli
Her şeye hakkıyla tazim gerekli
Yokuşlar aşılır azim gerekli
Uykuya firardan kurtulamazsın
Uyursan zarardan kurtulamazsın
Görevden kaçılmaz mesuldür her fert
Bir olmaz mutlaka herkesteki dert
Döşeği arama yumuşak ya sert
Uykuya firardan kurtulamazsın
Uyursan zarardan kurtulamazsın
Kafanı kuma mı sokmak istersin
Solucanlara mı bakmak istersin
Böylece dertten mi çıkmak istersin
Uykuya firardan kurtulamazsın
Uyursan zarardan kurtulamazsın
Mikdatî der hayat sorunla kaim
Elinden gelene gayret et daim
Dert varsa göğüsle deme kaçayım
Uykuya firardan kurtulamazsın
Uyursan zarardan kurtulamazsın
Mikdat Bal
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Uyu dediler!
Ömür baharımın arefesiydi
Okula yazdılar büyü dediler!
Okul hayatımın tarifesiydi
Türk’ün berrak, duru suyu dediler
Ama ilk olarak uyu dediler!
Gün içinde halden hale geçerdik
İyiyi kötüyü nasıl seçerdik?
Öğretmen gelince andı içerdik
Çalışkandır Türk’ün huyu dediler
Ondan sonra uyu uyu dediler!
İç savaşlar örnek verildi bize
Kavgalar savaşlar yerildi bize
Tarih sahneleri serildi bize
Kahramandır Türk’ün soyu dediler
Bu böyedir, neden uyu dediler!
Tarihi okuduk tarih pek yaman
Haçlılar saldırdı vermeden aman
Onları püskürttük her an her zaman
Böyle oldu tarih boyu dediler
Yine de bizlere uyu dediler!
Der Mikdatî tarih gerçeği yazar
Ezeli düşmanlar azdıkça azar
Her zaman kendine olmuştu mezar
Düşmanın kazdığı kuyu dediler
Onlar uyumaz, sen uyu dediler!
Mikdat Bal
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Uyu uyu yat uyu!
Uyumakta rüya var
Burda başka dünya var
Hem gerçek hem hülya var
Terkeyleme uykuyu
Uyu uyu yat uyu
Biri bizi uyutmuş
Kim demiş millet yutmuş
Zannettiler unutmuş
Uyu bir hayat boyu
Uyu uyu yat uyu
Karnım dolu boş lafa
Dönüp baktım etrafa
Şişti çalışmaz kafa
Dinlenmeli beş duyu
Uyu uyu yat uyu!
Doyurmuyor beyanat
Döner dünya kainat
Sen bu dünya ya inat
Hayat, kursun pusuyu
Uyu uyu yat uyu!
Aza, muhtar kaymakam
Yok mu başka bir makam
Bu işte yoktur şakam
Akıtalım bu suyu
Uyu uyu yat uyu!
Büyür de olur nehir
Bir gün yok olur şehir
Zaten bu hayat zehir
At üstünden korkuyu
Uyu uyu yat uyu!
Mikdat dikkat et söze
Sözlerin gitsin yüze
Sonra ne derler bize
Seller alırsa köyü
Uyu uyu yat uyu!
Mikdat Bal
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Uyuma!
Bu dünyanın tümü sana düşmandır
Biliyorsun ey müslüman, uyuma!
Tattıkların hududunu aşmandır
Ölüyorsun ey müslüman, uyuma!
Müslümanlar koptu kendi özünden
Kendine dön git ecdadın izinden
Birbirini çekememe yüzünden
Buluyorsun ey müslüman uyuma!
Ses seda yok nasıl böyle durulur
Tanklar halkın üzerine sürülür
Öte yandan mülteciler vurulur
Gülüyorsun ey müslüman, uyuma!
Kendine dön ya şehit ol ya gazi
Miskinliğe ne Allah ne kul razı
Her tür silah radyoaktif hem gazı
Soluyorsun ey müslüman uyuma!
Kaçmak değil Hakka eyle göçünü
Ya şehitsin ya alırsın öçünü
Neden böyle avuç avuç saçını
Yoluyorsun ey müslüman uyuma!
Mikdatî’yim üzgünüm her olanla
Üstümüze geliyorlar planla
Medya seni kurup kurup yalanla
Doluyorsun ey müslüman uyuma!
Mikdat Bal
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Uyumadım kalktım gece Şematik 2x4
-->>>>>
^ Uyumadım kalktım gece... uyuyamam aşkım yüce…yine yazdım bir kaç
hece…….sana tek hecesi yeter
^ Bu ne haldir, derdim nice..Yine saat geldi üçe……...çözülmeli bu bilmece,………..ne
tükenir ne de biter
^ Bir ah çektim içten içe…..kim dayanır kabagüce……göçmen kuşlar başlar göce..,bizim
elden kalkar gider
^ Bitsin çile bitsin keder….Bu sevda ölümden beter…Bu da beni mahzun
eder……Göçmen kuşlar gece gece
*********************************************************************
****************************************************************
Mikdat Bal
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Uyurgezer!
Nemelazım diyenlere “yuh” desem de aldırmaz
Vazifeden tüyenlere “ruh” desem de aldırmaz
Zulme boyun eğenlere “tüh” desem de aldırmaz
Nasıl etsek de korusak uyurgezer hortlağı
Kim ne etsin uyansada böyle sakar çatlağı
Kalıbına baktığında, benzetirsin insana
Uyarırsan çarpılırsın, olur şeytan, cin sana
Bir söylersen o peşpeşe döner sayar bin sana
Nasıl türtsek de korusak uyurgezer hortlağı
Kim ne etsin uyansada böyle sakar çatlağı
İnsanoğlu şaşar ama, bu ne acaip beşer
Cefa verir, vefası yok, kendi kuyusun eşer
Sen gök dersin o da yer der, senin doğrun onda şer
Nasıl desek de korusak uyurgezer hortlağı
Kim ne etsin uyansada böyle sakar çatlağı
Mikdat Bal
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Uyuyan insanların, rüyasına girilmez
Uyuyan insanların, rüyasına girilmez
Rüyada olanlara, başka şeyler görülmez
Mümkün değil dışardan, akıl fikir verilmez
Ona ulaşmak için, kendisi uyanmalı
Rüyayı hayra yorup, Allah’a dayanmalı
Ol Aliyyil Mürteza, dedi uyur insanlar
Ecel şerbeti içip, uyandığını anlar
Faydasını göremez, nadim pişman olanlar
Orası yeri değil, dünyada inanmalı
Cennetlikler cennete, geri kalan yanmalı
İnsan hür yaratıktır, iradesi elinde
Cennetin Cehennemin, anahtarı dilinde
Cennet mi cehennem mi öğrenir ecelinde
Afati lisan eden, şimdiden uslanmalı
İnanan ya susmalı, ya da hayır anmalı
Mikdat der sizin gibi, bende insan oğluyum
Hem nefis var. hem şeytan, hem Allahın kuluyum
Hem korkum var. hem umut, hem imanla doluyum
İlk vazife insanın, iman ile kanmalı
Günahlara tövbeyle, paklanıp yıkanmalı
Mikdat Bal
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Uzadıkça yollar kısalır sabrım
Uzadıkça yollar kısalır sabrım
Gönül sana doğru döner de bekler
Geçeceğin yolda kazılsın kabrim
Cesetim mezara iner de bekler
Güller sana dönük hep sana baksın
Beni yakan hasret seni de yaksın
Yaşların mezarım başında aksın
Umulur ateşim söner de bekler
Hiç olur mu seven gönülden ırak
Bizi ayırmaya yetmez bu firak
Mekanı, zamanı bir yana bırak
Kopan fırtınalar diner de bekler
Mikdati tayfunlar bu aşkı yıkmaz
Aşıkın aklından maşüku çıkmaz
Vuslatı dileyen usanmaz bıkmaz
Tahtadan bir ata biner de bekler
Mikdat Bal
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Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Şekli belli rengi belli pis demem
Zaten sağır zırvalasın sus demem
Kaktüs diili elim öpsün istemem
Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Sana gelir ondan haber getirir
Zevzek adam hep kendini bitirir
karga rehber olmaz neler yetirir
Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Ayıbıyla yer dibine batası
Taklitçidir sanki maymun atası
Afrikanın bildiğimiz çıtası
Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Muzu sever ondan ala hoşlanır
Çok muziptir nere gitse taşlanır
bir evlenir defalarca boşlanır
Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Ona buna yalakalık ediyor
İkaz etsen nasıhati tepiyor
bala katsan yenmeyecek laf diyor
Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Alim olur ahkam keser millete
Ne demeli böylesi bir illete
Alçalarak düşer bunca zillete
Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Mikdatî der böyle düşme çamura
Yıkıcıdır kazma vurur mamura
Nasıl erkek eli banmış hamura
Uzak dursun, gitsin gözüm görmesin
Mikdat Bal
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Uzaktan davulun sesi hoş gelir
Uzaktan davulun sesi hoş gelir
Görünce bir başka oluyor insan
Dolu sandıkların içi boş gelir
Varınca bir başka oluyor insan
Makjyajdır maskedir günün modası
Bir çoğu şaşırdı yanlış rotası
Ezberden gidenler olur hatası
Sorunca bir başka oluyor insan
Bir şey mi duymuşsun, yazma anında
Her şeyi bil de yaz, olma zanında
Fakiri yazmadan biraz yanında
Durunca bir başka oluyor insan
Hastasınız derler yokken bir maraz
Her şey planlanmış, her şeyde garaz
Güncel olaylara kafanı biraz
Yorunca bir başka oluyor insan
Mikdatî sarılır bir gün kefene
Dalarsın ey insan zevke, sefana
Gözlerin açılıp kendi kafana
Vurunca bir başka oluyor insan
Mikdat Bal
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Uzungöl'e ağıt
Gidersin diye sele
Sattılar seni ele
Adın Hüzüngöl oldu
Uzungöl güle güle
Ah Uzungöl Uzungöl
Yeni ismin hüzüngöl
Duvar konmuş çevrene
Etrafına uzun yol
Duyulmuyor feryadın
Kalmadı eski tadın
Ne Şerah’tır ne ferah
Hüzüngöl oldu adın
Ah Uzungöl Uzungöl
Yeni ismin hüzüngöl
Duvar konmuş çevrene
Etrafına uzun yol
Seni çok severdiler
Çınardın devirdiler
Gören tanımaz seni
Naylona çevrdiler
Ah Uzungöl Uzungöl
Yeni ismun hüzüngöl
Duvar konmuş çevrene
Etrafına uzun yol
En tabii devrende
Mislin yoktu evrende
Elimizden alındın
Eller gezer çevrende
Ah Uzungöl Uzungöl
Yeni ismin hüzüngöl
Duvar konmuş çevrene
Etrafına uzun yol
<image src='http://i37.tinypic.com/2vtzd00.jpg'width='498' height='340'><br>
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Ülkemizin kaderi elimizle çizilir
Ülkemizin kaderi elimizle çizilir
Ne gibi bir istikbal bekliyoruz acaba?
Geleceğin piyesi halimizle yazılır
Zamana nasıl bir rol yüklüyoruz acaba?
Mazlumu gözetleyip zalimi yermeliyken
Onca huzursuzluğun sırrına ermeliyken
Adalet arıyorsak hakkını vermeliyken
Niçin çapulcuları aklıyoruz acaba?
Menfaatler gereği barışıyor milletler
Sadece bunun için vuruşuyor milletler
Elektronik çağdayız yarışıyor milletler
Eller yürürken niye tekliyoruz acaba?
Niçin zulme sabredip sıkarız dişimizi? .
Biz kendi içimizde yaparken işimizi
“Bırakır mı el oğlu acaba peşimizi? ”
Nasıl böyle endişe saklıyoruz acaba?
Kulak verdik nedense hep ırkçı sapığına
Hiç düşünmeden kandık abuğu subuğuna
Dostumuz yoktur diye çekilip kabuğuna
Neden hep kendimizi yekliyoruz acaba?
Der Mikdati bu gaflet bizi bizden ediyor
Müsriflik hat safhada öz kaynaklar bitiyor
Hiç farkına varmadan fırsat elden gidiyor
Derdimize neden dert ekliyoruz acaba?
Mikdat Bal
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Ülkücü marşı
Sığmıyoruz bendimize aştık şükürler olsun
Döndük yine kendimize taştık şükürler olsun
Al bayrağı, üç hilali elimize almışız
Tek bir yürek, tek bir nefes tek bir nefer olmuşuz
Bir birini kucaklayıp kenetlendik sur gibi
Dokuz ışık rehberimiz parlar durur nur gibi
O nur bizim, onur bizim, gurur bizim, şan bizim
Meydan bizim, kervan bizim, devran bizim an bizim
Koşa koşa, coşa coşa, seri gelsin yarenler
Üçler, kırklar, yedilerle beri gelsin erenler
Bölücünün haricinde kimseyle yok nizamız
Allah, Allah Ya Bismillah kutlu olsun gazamız
Mikdat Bal
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Ülkücünün Tarifi
Azı bir cüzü bir yüzü bir onlar
Yazı bir güzü bir düzü bir onlar
Özü bir sözü bir izi bir onlar
Yamuklara asla itibar etmez
O bir düşüncedir kulüp değildir
Aradığı gönül kalıp değildir
İçten oyuklara talip değildir
Kemiklere asla itibar etmez
Dobra dobra söyler yağcılık bilmez
Her şeyde ciddidir şakaya gelmez
Düşmanı güldürmez yüzüne gülmez
Komiklere asla itibar etmez
Hak ile batılı bilir, ayırır
Milli değerleri korur kayırır
Alenen herkese bunu duyurur
Mimiklere asla itibar etmez
Özgürüz deyip de avunanları
Başka bir milletle övünenleri
Ermeni soyunu savunanları
Pamuklara asla itibar etmez
Mikdatî der yan yan baksa da zalim
Karşısına her an çıksa da zalim
Ağzından salyalar dökse de zalim
Sümüklere asla itibar etmez
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ültimatom
Yaylanın çimenleri
Kar altında çürümez
Sen gurbette ben burda
Bu iş böyle yürümez
Ne olur yorma beni
Yürekten vurma beni
Bırakıp da gelmezsen
Bir daha sorma beni
Ya gel ya ben geleyim
Öl de bana öleyim
Sen gurbette esirken
Ben aşkına köleyim
Ne olur yorma beni
Yürekten vurma beni
Bırakıp da gelmezsen
Bir daha sorma beni
Gurbet acı veriyor
Aramıza giriyor
Alacaksan al beni
Sabrım sona eriyor
Ne olur yorma beni
Yürekten vurma beni
Bırakıp da gelmezsen
Bir daha sorma beni
Ağlatıp sızlatırsın
Kendini özletirsin
Yetmedi mi bu firak
Yolunu gözletirsin
Ne olur yorma beni
Yürekten vurma beni
Bırakıp da gelmezsen
Bir daha sorma beni
Mikdat Bal
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Üşürüm yanarım
Bana ne bahardan. Bana ne kıştan
Gönül seni ister, yâr seni seni
İçimde volkanlar, donarım dıştan
Üşürüm yanarım yâr seni seni
İçimde mevsimler karma karışık
Kalbim sıkışınca yüzüm buruşuk
Aklım gönlüm ile değil barışık
Üşürüm yanarım yâr seni seni
Hep seni anarım biliyor musun?
Bana bu hasreti diliyor musun?
Kanlı yaşlarını siliyor musun?
Üşürüm yanarım yar seni seni
Gül bahçene bülbül olup konsaydım
Aşk şerabın içip içip kansaydım
Az olurdu seni bin kez ansaydım
Üşürüm yanarım yâr seni seni
Mikdat’ım gurbetin silesi bunlar
Seven gönüllerin çilesi bunlar
Hayatın gerçeğin hilesi bunlar
Üşürüm yanarım yâr seni seni
Mikdat Bal
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Üzgünüm kızgınım deliriyorum
Üzgünüm kızgınım deliriyorum
Eşkıya kahraman olmuş yurdumda
Dargınım, küskünüm geriliyorum
Her taraf toz duman olmuş yurdumda
Kalmadı cesaret, kalmadı azim
Şu pısırıklara ne demek lazım
Sızladı şehidim, titredi gazim
Şehitler bir roman olmuş yurdumda
Onca akan kanlar ne diye akmış
Bunca mücadale anlamı yokmuş
Demek istiyorlar bu bize hak’mış
Katiller ne yaman olmuş yurdumda
Yürekler tornistan akıllar uçtu
Nerede adalet nereye göçtü
İt’e sayın demek daha dün suçtu
Katiller kodaman olmuş yurdumda
Mikdat Bal
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Üzme kendini
Bu dünyanın..................etrafında............döndün.....................Bukadar yeter
Etrafında......................döne döne..........söndün.....................nedir bu keder?
Döndün,.....................Söndün,..........Vermez sandın bil ki.....Allah lutfeder
Bu kadar yeter.........Nedir bu keder.....Allah lutfeder............üzme kendini
Dünya için..............ağlıyorsan..............boşver........................nedir bu yaşlar?
Ağlıyorsan..............sebebi ne? ............ancak.........................Boşa telaşlar
Boşver.......................ancak............tövbe eyle seni..............Allah bağışlar
Nedir bu yaşlar.......boşa telaşlar......Allah bağışlar.............Üzme kendini
Eğer bu gün............Elin darsa............Sen de.......................Sabrını eyle
Elin darsa...............Allah verir..............sabret.......................Çok şükür söyle
Sen de....................sabret............Mahzun olma sakın.........Yarışma beyle
Sabrını eyle........Çok şükür söyle.....Yarışma beyle.............Üzme kendini
Küsme eğer......................bazıları...............kalkıp...............Ederse sükse
bazıları........................görmemiştir..........Sen de.................Özenme lükse
kalkıp...............................Sen de..........Ona gıpta etme......Gökyüzü çökse
Ederse sükse.......Özenme lükse.......Gökyüzü çökse.......Üzme kendini
Mikdat Bal
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Üzüldüm
Canım dostum bana ulaştı yazın
Yaktı beni her mısrası her sözün
Her satırı hicran, her mısra hüzün
Dokununca eyvah dedim üzüldüm
Bu kadar bozuk mu ülkenin hali?
Demek ülkemizde, her şey pahalı
Yediden yetmişe, bütün ahali
Yakınınca eyvah dedim üzüldüm
Yazık insanlara, yazık vatana
Herkes iflas etmiş batan batana
Daha neler varmış yazmaktan bana
Sakınınca eyvah dedim üzüldüm
Tez geliniz dersin, nasıl gelelim
Hangi değer uğrunda, biz ölelim
Geleceksek yerimizi bilelim
Çekinince eyvah dedim üzüldüm
Herkes hırsız olmuş, alıp veren de
Kalmadı merhamet, insaf evrende
İmdat ümidiyle kendi çevrende
Bakınınca eyvah dedim üzüldüm
Gün geçtikçe kuyumuzu kazarlar
Halkımızın ahlakını bozarlar
Çekinken tavrını, bazı yazarlar
Takınınca eyvah dedim üzüldüm
Mikdadi der gemi vurmuş karaya
Gelişimiz merhem olmaz yaraya
Bir şiir yazarak astın buraya
Okununca eyvah dedim üzüldüm
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Vade tamam üç yıl için söz verdin
Vade tamam üç yıl için söz verdin
Dört yıl geçti susuyorsun sahtekar
Açlık zulüm bir mangalda köz verdin
Bir de nefret kusuyorsun sahtekar
Yollar yaptın kamyonlar hep yatıyor
Mazot benzin zamına zam katıyor
Küçük esnaf günden güne batıyor
Yollarını kesiyorsun sahtekar
Amerikan buyruğunda kuklasın
IMF'de gelsin gitsin koklasın
AB seni gece gündüz yoklasın
Hangi yönden esiyorsun sahtekar
İki de bir yasa çıkar suçluya
Utanmadan göz kırparsın haçlıya
Halkı ezdin dişin geçmez güçlüye
Yarama tuz basıyorsun sahtekar
Fiyatları ayarladın zam yokmuş
Ama gel gör fakirlerde gam çokmuş
Onlar aç da zengin olan tam tokmuş
Hep fakirden kısıyorsun sahtekar
Der Mikdatî biz kanmayız yolsuza
Seçim değil bakmıyorsun çulsuza
İstanbulda bir dostum var, kolsuza
Şair diye küsüyorsun sahtekar
Mikdat Bal
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Vah halk'ım Selçuk Bekâr'a sevgilerle
Doğruyu yaz,Hakkı yaz, korkma sakın
Bu tavrımız atalardan hâl kalmış
Gün doğacak, zafer bize pek yakın
Bunu bilen bir çok sapık lâl kalmış
Birlik bizde, dirlik bizde sır budur
Bozmak ister bazıları, hır budur
Laf atrlar, çamur budur kir budur
Bu çamurda eşinen bir mal kalmış
Hakan İlhan Kurt’a, bana laf atmış
Kalkmış hıncını bizlerden çıkartmış
Soruyorum acaba ne anlatmış
Yazmış çizmiş geride bir yal kalmış
Ben teröre lanet okurum duymaz
Adaletten bahseder kendi uymaz
Kimse onu adam yerine koymaz
Tek başına orta da şapşal kalmış
Aman etme eyleme diyenler var
Sağlam duran, arada tüyenler var
Bu sahada bedel ödeyenler var
Selçuk Bekâr bir de Mikdat Bal kalmış

<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
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Vah zavallım vah!
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/29/www_antoloji_com_585529_324.MP3'>
Ayrılmanın vakti gelip çatınca
Düzgün düzgün gittin vah zavallım vah
Tan yeri ağarıp şafak atınca
Kızgın kızgın gittin vah zavallım vah
Her şey aramızda bitti mi şimdi?
Buraya kadarmış yetti mi şimdi?
Aklında ne varsa gitti mi şimdi?
Bezgin bezgin gittin vah zavallım vah
Senin hayatından çıkarım dedin
Senden neyim varsa yakarım dedin
Dünyayı başına yıkarım dedin
Azgın azgın gittin vah zavallım vah
Mikdati der artık hoşça kal bari
Bende sönmez asla gönlümün nâri
Canan unutur mu sevdiği yâri
Üzgün üzgün gittin vah zavallım vah
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vahşet ayyuka çıktı
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/00/www_antoloji_com_743900_92.MP3'>
Kıyametin sonu mu, vahşet ayyuka çıktı
Yılanların başını ezemeyecek miyiz?
Yeter bu milletimiz artık canından bıktı
Çarşıda ya pazarda gezemeyecek miyiz?
Bunlar bu yüzsüzlüğü nereden alıyorlar?
Yetmiş milyon insanı dehşete salıyorlar
Kuduz köpekler gibi, vahşice dalıyorlar
Bunların derisini yüzemeyecek miyiz?
Canlı bomba diyorlar bunun neresi canlı
Mademki canlı idi hani nerede zanlı
Param parça olmuştur bütün her taraf kanlı
Kimin itiydi diye sezemeyecek miyiz?
Düğmeye mi bastılar ipler kimin elinde
Herkes lanet okuyor, yüzde yüzü telinde
Boğulacaklar bir gün elbette kan gölünde
Bir çırpıda bunları çizemeyecek miyiz?
Hiç sabrımız kalmadı, gükremeli ordumuz
Gerekeni yapacak, tehlikede yurdumuz
Allahın izni ile yere gelmez sırtımız
Bíz onları kurşuna dizemeyecek miyiz?
Kimse moral bozmasın, bu terör aşılacak
Türk’e yan bakanların mezarı eşilecek
Dünyanın her yerinde peşine düşülecek
Bu kör düğümü şimdi çözemeyecek miyiz?
Mikdat Bal
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Vakit mi dar, gün mü kısa
<embed src='http://www.clocklink.com/clocks/world001-blue.swf? TimeZone=CET&'
width='720' height='375' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'>
Vakit mi dar, gün mü kısa?
Akar gider elinde mi?
Gam, kasavet, keder, tasa
Yakar gider elinde mi?
Yarın mechul akıl dünde
Dünya bize vurmuş künde
Azrail kaç kerre günde
Bakar gider elinde mi?
Gaflet dolu vaktin, anın
Gördüğüne donar kanın
Kalbin durur birden canın
Çıkar gider elinde mi?
Hayat çökertir bünyeni
Taşa yazarlar künyeni
Küçücük bir şey dünyanı
Yıkar gider elinde mi?
Bal der ecdadımız nerde
Zaman aramızda perde
Birşey her an seni derde
Sokar gider elinde mi?
Mikdat Bal
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Var olmaya çalıştım
Yan çizmedi dik duruyor kalemim
İçi dışı “bir” olmaya çalıştım
Ruhum darda ten yoruyor elemim
Dobra dobra “hür” olmaya çalıştım
Kimin ile yarı yolda buluşup
Kâh hem fikir, kâh kiminle çelişip
Günden güne tecrübeyle gelişip
Işık saçıp “nur” olmaya çalıştım
Yön vermeye çalışanlar çok oldu
Yazdıklarım sanki ona yük oldu
Okudukça tanıdıkça şok'' oldu
Bilmeyene “sır” olmaya çalıştım
Kimse bana veremedi vesvese
Saygı duydum her görüşe her sese
Kibir haram, böbürlenen herkese
Alçaklara “Tur” olmaya çalıştım
Olmamıştır bende zulme alaka
Hak edene esirgemem falaka
Dünya dolu, yağcı, zevzek, yalaka
Ben de başka “tür” olmaya çalıştım
Değil gözüm ne koltuk ne masada
Benim gönlüm vatan için tasada
Zulme karşı durmak var bu yasada
Engel olup “sur” olmaya çalıştım
Yazım bitmez daha yeni başladım
Kısa anda bir çok konu işledim
Gaddarları, zalimleri taşladım
Mazlumlara “yâr” olmaya çalıştım
Takılanlar alır benden yanıtı
Bu alanda çoktur bunun kanıtı
Garibanın dikilir mi anıtı?
Mikdatî’yim “var” olmaya çalıştım
Mikdat Bal
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Varacağım yer köyümdür
Kuş olup ta uçup gitsem
Kanatımı acıp gitsem
Bu ülkeden göcüp gitsem
Varacağım yer köyümdür
Bu yaş boşa dökülmez ki
Kök salmışım sökülmez ki
Bunca hasret çekilmez ki
Varacağım yer köyümdür
Her şey başka her şey garip
Hasret eyledi mustarip
Bu gurbet’e bir son verip
Varacağım yer köyümdür
Her günüm geçer meraklı
Mikdat yazar okunaklı
Bu gurbet çok dokunaklı
Varacağım yer köyümdür
Mikdat Bal
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Varacağın yeri burdan hazırla
Nebimiz ölmeden önce öl dedi
Bize rehber oldu,budur yol dedi
Berzah alemine hazır ol dedi
Varacağın yeri burdan hazırla
Gaflet içideyken ölür gidersin
Beni mahrum etmez evladım dersin
O zaman beklersin ruhuna versin
Varacağın yeri kendin hazırla
Yaşarken onları beslerdin her gün
Bekletirler seni elliiki gün
Bölünüp satılır hep malın mülkün
Varacağın yeri kendin hazırla
Nerden ihdas oldu böyle bir gece
Hemen yetişmeli insan ölünce
Yanlız kalınacak kabre girince
Varacağın yeri kendin hazırla
Kendi kitabını kendin okursun
Kendine hakimle,cellat olursun
Buradan yollarsan orda bulursun
Varacağın yeri burdan hazırla
Mıkdat der hesabın hesabını yap
Umitlı ol ki affeylesin Rab
Ahiret alemin olmasın harap
Varacağın yeri burdan hazırla
Mikdat Bal
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Varacak bir yerim olsaydı bari!
Üzerime çökmüş zifiri sisler
Dostlarım halimi bilseydi bari!
Akıl firar etmiş karmaşık hisler
Bu kasavet beni salsaydı bari!
Başımı alıp da kaçmak istedim
Yeni bir sahife açmak istedim
Burayı terkedip göçmek istedim
Varacak bir yerim olsaydı bari!
Ömrümün baharı bura’da bitti
Hamsiydim hayatım kara’da bitti
İki dere suyum ara’da bitti
Çöl oldum göllerim dolsaydı bari!
Beni benden etti yalancı dünya
Garibana zaten yabancı dünya
Gönlümün kederi usancı düya
İyi insanlara kalsaydı bari!
Duygular felç olur kalemler susar
Gün gelir ozanlar sazını asar
Sadece kendine veriyor hasar
Birazcık anlayış bulsaydı bari!
Mikdadi mangalı ahlarla yakar
Yüreği depreşir göz yaşı akar
Bir Melek özlüyor yoluna bakar!
Kapımı şefkatle çalsaydı bari!
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Varıp diyemedi
Vuruldu yürekten gördüğü anda
Varıp diyemedi yandı tutuştu
O ona yaklaşıp durduğu anda
Sorup diyemedi dondu tutuştu
Bilemedi aşkın sanatlarını
Aşarak hayanın inatlarını
Yaralı bülbülün kanatlarını
Sarıp diyemedi kandı tutuştu
Üzerimden yükü atarım diye
Ellerine değip tutarım diye
Yolunu gözledi çatarım diye
Görüp diyemedi döndü tutuştu
Sevdiği meğerse evli çıkmıştı
Duyunca bu haber onu yıkmıştı
Çöllere koyulup bir ah çekmişti
Durup diyemedi andı tutuştu
Duyunca yığıldu olduğu yere
Közler düşer aşkın dolduğu yere
Garibin evine, kaldığı yere
Girip diyemedi sandı tutuştu
Mikdat Bal
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Vatan böyle mi sevilir?
Ne olacak bu halimiz
Vatan böyle mi sevilir?
Kan ağlıyor ehalimiz
Vatan böyle mi sevilir?
Bir beyanat bir kaç nutuk
Gerçekte çok şey unuttuk
Çalışmadık hep uyuduk
Vatan böyle mi sevilir?
Şehitleri unutmak mı?
Katilleri hoş tutmak mı?
İnsanları avutmak mı?
Vatan böyle mi sevilir?
Bölücüyle bir olup da
Halkı ikiye bölüp de
Buna da bir kulp bulup da
Vatan böyle mi sevilir?
Mikdat der ki yalanlarla
İş yürümez pilanlarla
Utanın son olanlarla
Vatan böyle mi sevilir?
Mikdat Bal
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Vatan elden çoktan çıktı
Artık kimse ses etmesin
Vatan elden çoktan çıktı
Kalkıp beni söyletmesin
Vatan elden çoktan çıktı
Çok söyledik duymadınız
Sözümüze uymadınız
Uyumaya doymadınız
Vatan elden çoktan çıktı
Çoktan bitti pazarlıklar
Yapıldı hep hazırlıklar
Kazıldı tüm mezarlıklar
Vatan elden çoktan çıktı
Akıttılar yaşımızı
Bağladılar başımızı
Bitirdiler işimizi
Vatan elden çoktan çıktı
Bize kara giydirdiler
Boynumuzu eğdirdiler
Yerlere dek değdirdiler
Vatan elden çoktan çıktı
Fayda vermez son pişmanlık
Artık sökmez kahramanlık
Yandı kül oldu samanlık
Vatan elden çoktan çıktı
Mikdatî der çok üzgünüm
Kederliyim hem kızgınım
Şaşırmışım ben bozgunum
Vatan elden çoktan çıktı
Mikdat Bal
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Vatan olmayınca!
Din, can ve mal güvenliği
Olmaz vatan olmayınca!
Bayramın mutlu şenliği
Olmaz vatan olmayınca!
Özgürlüğün, hüriyetin
Bereketi variyetin
Mutluluğu zürriyetin
Olmaz vatan olmayınca!
Hiç bir şeye olmaz katkın
Çünkü senin yoktur etkin.
Yer yüzünde hiç bir yetkin
Olmaz vatan olmayınca!
Ne metheden ne övenin
Ne hoşlanan, ne sevenin
Ne emniyet ne güvenin
Olmaz vatan olmayınca!
Mikdatî der olmaz tarzın
Ret edilir her bir arzın
Koruyanı namus, ırzın
Olmaz vatan olmayınca!
Mikdat Bal
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Vatan sevmek gayret ister
Nutkun başka tutkun başka
Seviyorsan hadi göster
Yetkin başka katkın başka
Ne ettin ki hadi göster
Vatan sevmek gayret ister
Seven kalbe kin katar mı?
Ne zannettin hiç yutar mı?
Vatan aşkın bu kadar mı?
Ya slogan, ya da poster
Vatan sevmek gayret ister
Seviyorsan bu vatanı
Görüp düzelt sen hatanı
Tanıyorsan bir satanı
İsmini ver, bize göster
Vatan sevmek gayret ister
Dinleyerek Jonileri
İmrenerek deni’leri
Kurtararak canileri
Asmayanlar kalkıp as der
Vatan sevmek gayret ister
Bir işi yok laftan öte
Aymazlık ki gaftan öte
Duruşu öz saftan öte
Bu ne duruş gören pes der
Vatan sevmek gayret ister
Ne kazandın oturdun da
Utanıyor bozkurdunda
Okumadın öz yurdunda
Kimdir kalfa, kimdir 'master'?
Vatan sevmek gayret ister
Safsatadır dediklerin
Zehir akar peteklerin
Tutuşuyor eteklerin
Ona ağam, buna 'mister'
Vatan sevmek gayret ister
Bekler durur turan ili
Bağlı değil açık yolu
İcraat yok, öter dili
Kargalara gönlüm sus der
Vatan sevmek gayret ister
Mikdat Bal
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Vatan tehlikede durulur mu hiç?
Dün demiştim daha yazmayacağım
Vatan tehlikede, durulur mu hiç?
Aldığım kararı bozmayacağım
Vatan tehlikede durulur mu hiç?
Pkk hedefe artık ulaştı
Irakta serbestçe gezip dolaştı
Destek bulup gelip bize bulaştı
Vatan tehlikede durulur mu hiç?
Her an Amerika onu kullandı
Eğitilip bize öyle yollandı
Kahpece sinsice bize çullandı
Vatan tehlikede durulur mu hiç?
Çekmek istiyorlar bizi savaşa
Kalleş Amerika kullanır maşa
Senaryo tamam da hayaller boşa
Vatan tehlikede durulur mu hiç?
Musul Kerkük bizim hem de yakında
Artık bütün dünya bunun farkında
Ey Türk sana layık senin hakkın da
Vatan tehlikede durulur mu hiç?
Hazırola geçin savaşa hazır
Katli vacip olur her cana muzır
Benim şanlı ordum kökünü kazır
Vatan tehlikede durulur mu hiç?
Mikdat Bal
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Vatan,Bayrak
Yazışıp ta................. görmediğim................ benim........................... bir dostum
vardır
Görmediğim............... arkadaşım.................. şair...............................hem
sanatkardır
Benim.......................... şair.........................bir dostumdur, ismi...... İlhan Yakar’dır
Bir dostum vardır....... hem sanatkardır..... İlhan
Yakardır......................Hollanda’daymış
Benim gibi.................. gurbetçidir................... burda..........................çekti çok
kahır
Gurbetçidir.................. hâlden bilir.................. bir de..........................şair mi şair
Burda........................... bir de...........................şematiği bilir................hem de çok
mahir
Çekti çok kahır......... şair mi şair................... hem de çok mahir......büyük ustaymış
Şiirleri...................... mukemmeldir....... yazar.............................hoş ve sempatik
Mukemmeldir........... güzel yazar.......... asla...............................yazmaz politik
yazar........................ asla........................Sabredemez,eğer......görse şematik
Hoş ve sempatik.....Yazmaz politik......Görse şematik.............ona hastaymış
.
Yazdıkları................. çok faydalı.............iyi.............................. bilir kültürü
Çok faydalı.............. nasihatler............. eder...........................yazar her türü
İyi.............................. eder..................... edecek de daha.......onda bir sürü
Bilir kültürü.............yazar her türü.........onda bir sürü............ her husustaymış
Vatan bayrak.........her konuda...................yazar......................ustadır kesin
Her konuda............bir tercüman.................oldu....................... her nevi sesin
Yazar......................oldu.............................o şairdir, ancak.... duygu herkesin
Ustadır kesin.........her nevi sesin............. duygu herkesin...... kendi postaymış
Yalın hâli
Yazışıp ta görmediğim, benim bir dostum vardır
Görmediğim, arkadaşım şair, hem sanatkardır
Benim şair bir dostumdur, ismi İlhan Yakar’dır
Bir dostum vardır, hem sanatkardır, İlhan Yakardır, Hollanda’daymış
Benim gibi gurbetçidir burda, çekti çok kahır
Gurbetçidir, hâlden bilir, bir de şair mi şair
Burda, bir de şematiği bilir,hem de çok mahir
Çekti çok kahır, şair mi şair, hem de çok mahir, büyük ustaymış
Şiirleri mukemmeldir, yazar hoş ve sempatik
Mukemmeldir, güzel yazar, asla yazmaz politik
yazar, asla, sabredemez,eğer, görse şematik
Hoş ve sempatik, yazmaz politik, görse şematik, ona hastaymış
.
Yazdıkları, çok faydalı, iyi bilir kültürü
Çok faydalı nasihatler eder, yazar her türü
İyi eder, edecek de, daha onda bir sürü
Bilir kültürü, yazar her türü, onda bir sürü, her husustaymış
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Vatan, bayrak, her konuda yazar, ustadır kesin
Her konuda, bir tercüman oldu, her nevi sesin
Yazar oldu, o şairdir, ancak, duygu herkesin
Ustadır kesin, her nevi sesin, duygu herkesin, kendi postaymış
Mikdat Bal
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Vatana millete yazık oluyor
Çok kerre, yok yere, bıcak bıcağa
Bir kavgadır, çıkar, yazık oluyor
Bir kabalık sorma kucak kucağa
Vatana millete yazık oluyor
İpleri elinde tutanlar gizli
Numarayı hapı yutanlar hızlı
Bir kavgadır kopar erkekli kızlı
Vatana millete yazık oluyor
Gençleri kandırıp, böyle kuran kim
Arka planda kim var, gizli duran kim
Bıcakla saldıran, dayak vuran kim
Vatana millete yazık oluyor
Yine sağcı solcu, yemez bu sefer
Kimse onlar bizden, demez bu sefer
Akıllı oyuna gelmez bu sefer
Vatana millete yazık oluyor
Bunlar hep oyundur, kanmayın sakın
Bunu mücadele sanmayın sakın
Kavgada, davayı anmayın sakın
Vatana millete yazık oluyor
Kendi ceplerini şişirmek için
Hortumlamak için, aşırmak için
Milletin gözünden düşürmek için
Kurulmuş tuzaklar, yazık oluyor
Mikdat der kanmayın, bu komediye
Bu kavgalar olur acep ne diye
Pabuç bırakmayın oldu bittiye
Vatana millete yazık oluyor
<embed src='http://www.metinbal.nl/halit/karadeniz.mp3' width='352' height='50'>
Mikdat Bal
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Vatandaşım siyasiye küsmüşsen -Hollandada Genel seçimVatandaşım siyasiye küsmüşsen
Hans yerine Piet’i seç de anlasın
Alakanı A’dan B’den kesmişsen
C- olup yanından geç de anlasın
Birlik bereberlik zamanı şimdi
İsterim sandığa varmanı şimdi
Beraber kuralım harmanı şimdi
Ayrık otlarını biç de, anlasın
İşini bilirsin necip bir ırksın
Oy’unla tokat at, görünce ürksün
Sana engel kondu çünkü senTürksün
Bu engeli koyan, güç de anlasın
Bize en yakına sırtını yasla
Eski partilere oy verme asla
Cevabın sandıkta, onu bir ısla
Sana bundan sonra, hiç de anlasın
Hollanda’da meskün, burda yaşarım
Oy veririm vermeyene şaşarım
Katırdan inersem atla koşarım
Gözlerine toprak saç da anlasın
Mikdat Bal
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Vatandaşın suçu ne! Harun Yiğit'in Ne mutlu Türk'üm diyene şiirine nazire
Yabancı marka mal dolmuş yurdumuz
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
Yabancıya pazar olmuş yurdumuz
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
Patronumuz hain, işçimiz açsa
İş yapan devamlı hileye kaçsa
Yaptığı kötülük en hafif suçsa
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
İtimat kalmamış içten kokmuşuz
Başka pazarlarda bizler yokmuşuz
Yabancı ne varsa alıp sokmuşuz
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
Domadeslerimiz tarlada çürür
İtalyan salcası sofrada durur
Meyvalar toplanmaz dalında kurur
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
Madden böyle çöktük manen kültürle
Söylemek faydasız istersen gürle
Müzik pop caz olmuş her çeşit türle
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
Ben Türk’üm söylemek asil deyiştir
Her şeyi maddeyle ölçmek yanlıştır
Abesle iştigal faydasız iştir
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
Ben Türk’üm doğruyum her zaman derim
Hiç olmazsa öyle olmak dilerim
Mikdat der herkese selam ederim
Vatandaşın burda suçu ne beyler?
Mikdat Bal
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Vatandayız sanıyoruz bayramda Şahin Yılmaz'ın 'Zivanadan çıkıyorum' şiirine
atfen
Burda aynı yoktur sizden farkımız
Vatandayız sanıyoruz bayramda
Buruk geçti budur genel yargımız
Hep sizleri anıyoruz bayramda
Ne ziyaret ne de evler gezilir
İnsanlar namazdan sonra dizilir
El sıkmaktan parmakların ezilir
Tek bir tavaf dönüyoruz bayramda
Büyükleri bayram günü ararız
Tebrik eder nasıl diye sorarız
Görmüş gibi hayal bile kurarız
Hep hasretten yanıyoruz bayramda
Batılılar esrarına ermezler
Bayramları bunlar muhim görmezler
Bİr çoğuna o gün izin vermezler
Avrupayı kınıyoruz bayramda
Memleketten bir türlü geçemeyiz
Yabancıyız burayı seçemeyiz
Çay demlenir yutkunur içemeyiz
Göz yaşıyla kanıyoruz bayramda
İşler yoğun sağa sola bakmayız
Evler zindan ama bundan bıkmayız
Bütün sene meşguliyet çıkmayız
Komşuları tanıyoruz bayramda
Bayram eski ihtişamı yitirdi
Memleket hasreti bizi bitirdi
Bizi buralara şartlar getirdi
Burdan selam sunuyoruz bayramda
Annem babam benim başımın tacı
Ne akraba var, ne kardeş, ne bacı
Çekilir mi çekilmez mi bu acı?
Sabrımızı sınıyoruz bayramda
Bal der bayram günü kafam karışır
Bu insanlar bütün sene yarışır
O gün herkes birbiriyle barışır
Nefsimizi yeniyoruz bayramda
Mikdat Bal
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Vatanseverliğiniz!
İtham değil gerçektir
Yaşayan görecektir
Her şeyi verecektir
Vatanseverliğiniz!
Bizi kula kul etti
Yaktı yaktı kül etti
Her şeyi kabul etti
Vatanseverliğiniz!
Ruhumuzu yok etti
Bu lafları çok etti
Hepimizi şok etti
Vatanseverliğiniz!
Tren geçmez raydan raya
Yine bıraktı yaya
Rezil etti dünya ya
Vatanseverliğiniz!
Edeceğini etti
Bizim için ne dedi? !
Hoşumuza gitmedi
Vatanseverliğiniz!
İhmalci etti bizi
Hayalci etti bizi
İşgalci etti bizi
Vatanseverliğiniz!
Kıbrıs Türkünü sattı
Ülkemize ne kattı?
Deli etmiş Mikdat’ı
Vatanseverliğiniz!
Mikdat Bal
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Vay anasını!
Paniğe kapıldı şimdi hainler
Sabahtan akşama top sesi dinler
Kalleş kahpecikler in’lerde inler
Eteği tutuştu vay anasını!
Ne kadar dönekmiş şu Talabani
Deşilmek istiyor var bir çıbanı
Cinsi eşek cinsi biraz yabani
Eteği tutuştu vay anasını!
Kendi toprağında çeteyi kurdu
Kökü kesilesi bize it sürdü
Karnını doyurduk havladı durdu
Eteği tutuştu vay anasını!
Kökünden yok olsun şu ayrık otu
Şimdi Mehmetçikten kopuyor ödü
Anladı davayı anırdı kötü
Eteği tutuştu vay anasını!
İnlerine kadar ordum gidecek
Yeter artık yeter terör bitecek
Celal Talabani koyun güdecek
Eteği tutuştu vay anasını!
Yanacak kazıklar kütük ve tomruk
Hain kahpelere iniyor yumruk
İtlere şimdilik kapandı gümrük
Eteği tutuştu vay anasını!
Mikdat Bal
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Vay haline dara düştü fukara
Vay haline dara düştü fukara
Parası yok, hatırı yok zavallı
Komşusuna edecekti mudara
Arası yok, hatırı yok zavallı
Kızılaya bildirmişti durumu
Bir kaç çaput vermiş hayır kurumu
Ona bekle diye olmuş yorumu
Sırası yok hatırı yok zavallı
Günler geçer ıslanmaz ki kaşığı
Bulaşmaz ki yıkansın bulaşığı!
Soba yanmaz gece olmaz ışığı
Çırası yok, hatırı yok zavallı
Şükrederdi eğer doysa çorbadan
Hıçkırıklar sık sık çıkar obadan
Dokuz kardeş ne kalsın ki babadan
Mirası yok hatırı yok zavallı
Davet olsa herkes dengi dengine
Bazen açlık renk katıyor rengine
Fakirleri gözetmeyen zengine
Sorası yok hatırı yok zavallı
Mikdat Bal
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Vedat Şahin'e Selamla
Hollanda dan………..sana selam…………..olsun………………………...sevgili dostum
Sana selam………….vermem şundan…...senle………………..…….…tanışmak kastım
Olsun………………..senle……………..yazışmamız,bak ben…….....bir şiir astım
Sevgili dostum……..tanışmak kastım…bir şiir astım…………………bundan dolayı
Bir sayfada…………açtım baktım…………güzel………….………….bir şiir gördüm
Açtım baktım……….hayret ettim………….bunu ………………….….yazanı sordum
Güzel……………….bunu…………………..yazdın hemen senin……sayfana girdim
Bir şiir gördüm…….yazanı sordum……….sayfana girdim…………..bundan dolayı
Oğlun Yavuz……. doğduğunda…………..yazdın…………………….. sen bir şairsin
Doğduğunda……..mutlu oldun……………bil ki………………………...sen çok mahirsin
Yazdın……………şematik şiiri……………ancak……………………….gizli bir sırsın
Sen bir şairsin……sen çok mahirsin…….gizli bir sırsın……………….bundan dolayı
Vedat Şahin………....tanışalım……………..bil ki…………….….ben Mikdat Bal’ım
Tanışalım……….…..gurbetçiyim………….benim…………….…iyidir hâlim
Bil ki……………….…benim…………....tek isteğim senle……...gel tanışalım
Ben Mikdat Bal’ım….iyidir hâlim………gel tanışalım..…………bundan dolayı
Mikdat Bal
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Vefasıza uydum yaktı tenimi
Vefasıza uydum yaktı tenimi
Küllerini serpip saçtığı caba
Gönlümü dağladı yaktı canımı
Ellerini çırpıp açtığı caba
Dayanılmaz ateş soktu özüme
Ne olur demeden baktı yüzüme
Ağlatarak kezzap döktü gözüme
Gözlerini kırpıp biçtiği caba
Daha çok severken onu canımdan
Dalga geçti benim hüsn-ü zabnımdan
Bir selâm vermeden kaçıp yanımdan
Yollarını sarpıp geçtiği caba
Yürektir bu hayâl eder visali
Vefasızın işte böyle hisali
Suratıma sanki kurşun misâli
Sözlerini çarpıp kaçtığı caba
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vekil demek bu demek
Odaklıdır lidere onu dinler ses etmez
Ağzı var dili yoktur vekil demek bu demek
Maaşı yarı bütçe genede ona yetmez
Helâle eli yoktur vekil demek bu demek
Hiçbir düşüncesi yok sağmış solmuş ne demek
Onun için menfaat, bedava yemek yemek
Hiç aklına gelmiyor vatandaşını sevmek
Sağı ve solu yoktur vekil demek bu demek
Rüşveti lop lop yutar kimse ile bölüşmez
Başkalarına uşak, memleketi gelişmez
Sağırdır kulakları alet malet çalışmaz
Cebinde pili yoktur vekil demek bu demek
Yol su elektrik söyler uyutur vatandaşı
Verdiği sözü yutar hortumcudur yandaşı
Taptığı para onun karun onun dindaşı
Dikendir gülü yoktur vekil demek bu demek
Seçimden önce gelir gezer dağı bayırı
Olmaz iki yüzlünün hiç kimseye hayırı
Derki bak şu ırmağa mahveyledi çayırı
Onların seli yoktur vekil demek bu demek
Köylüye sözler verir dağlara yollar yapar
Böyle bol vaatlerle oyları toptan kapar
Seçilir vekil olur yanlış yollara sapar
Yolsuzdur yolu yoktur vekil demek bu demek
Söz verir bol keseden bir kez sözünde durmaz
Yanına gelenlerin hali hatırını sormaz
Bir kerecik beynini halkın işine yormaz
Kazası ili yoktur vekil demek bu demek
Onun için partinin hiçbir önemi yoktur
Umursamaz açlığı onların karnı toktur
Ne versen gözü doymaz aklı fikri stoktur
Sıcakta yeli yoktur vekil demek bu demek
Oturdu mu bir kere masanın gerisine
Gözünü diker durur kemiğin irisine
Fakire fukaraya hele hemşerisine
Uzanan kolu yoktur vekil demek bu demek
Mikdat Bal
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Velev ki gönlünde ölen olayım
Öfke saçıp beni mahzun eyleme
Bir gülücük sal ki kölen olayım
Acılarım yeter acı söyleme
Velev ki gönlünde ölen olayım
Nefretin de varsa bana bildirme
Saldırıp gönlüme hicran doldurma
Her şey bitti derken beni öldürme
Yine seni bir yâr bilen olayım
Sevgimi başıma çalıp da gitme
Kalbim param parça alıp da gitme
Beni elleri boş salıp da gitme
Seninle sevgími bölen olayım
Mikdatî der artık var git yoluna
Beni bundan böyle takma koluna
Yüreğimde senden sevgi buluna
Gördüğüm her yerde gülen olayım
Mikdat Bal
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Ver hakkımı ayrılalım
Param ile bir yer açtın
Sağa sola bol bol saçtın
Beni gördükçe hep kaçtın
Ver hakkımı ayrılalım
İşte budur kalan deme
Ortak bana yalan deme
Saygılı ol ulan deme
Ver hakkımı ayrılalım
Daha dün ağabey derken
Saygı hürmet bitmiş ergen
Düşman mı olduk isterken?
Ver hakkımı ayrılalım
Koyma enayi yerine
Battıkca batma derine
Ortaklığın değeri ne?
Ver hakkımı ayrılalım
Bağırmaksa senin huyun
Sana asla eğmem boyun
Değilim kurbanlık koyun
Ver hakkımı ayrılalım
Elimde var koca senet
Gel şu borcunu temin et
Adama getirtme cinnet
Ver hakkımı ayrılalım
Mikdat der başımdan geçti
Ortak dedik yedi içti
Fakat yanlış adam seçti
Ver hakkımı ayrılalım
Mikdat Bal
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Verdiğim her çiçekle Güller şahidim olsun
Günler, haftalar, aylar
Yıllar şahidim olsun
Ağarmış saçlarımla
Kıllar şahidim olsun
Attığım her adımla
Yollar şahidim olsun
Yazdığım her mektupla
Pullar şahidim olsun
Verdiğim her çiçekle
Güller şahidim olsun
Gülleri benden alan
Eller şahidim olsun
Seni el üstü tutan
Kollar şahidim olsun
Şu kapı, şu pencere
Tüller şahidim olsun
Bulutları savuran
Yeller şahidim olsun
Yağmur tanecikleri
Seller şahidim olsun
Kıyında dolaştığım
Göller şahidim olsun
Mecnun olup düştüğüm
Çöller şahidim olsun
Senin adını anan
Diller şahidim olsun
Hayatta her değişen
Hâller şahidim olsun
Dünya ya ilan ettim
Kullar şahidim olsun
Gözlerimizin nuru
Döller şahidim olsun
Ben seni seviyorum
BALLar şahidim olsun
Mikdat Bal
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Vicdanları susturmayın!
Milletimin bir sesiyim
Bunlar benim sözüm değil!
Mazlumların kimsesiyim
Susturmanız çözüm değil
Dinlerseniz, duyarsanız
Tutup hapse koyarsanız
Bunları suç sayarsanız
Demokrasi lüzum değil!
Halk zulümle güdülmez ki
Hep üstüne gidilmez ki
Her şey kıyas edilmez ki
Şarap haram, üzüm değil!
Halkı ezip bastırmayın!
Millete kan kusturmayın!
Vicdanları susturmayın!
Sizin rahat bizim değil!
Bal der durmam ses ederim
Ne susar ne pes ederim
Fakirleri hissederim
Midem açsa gözüm değil!
Mikdat Bal
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Virüs var Dikkat!
Virüsler tek hücreli beynini siz düşünün
Bulaşır ara sıra hesabına kişinin
Hakkını vermek lazım ustasıdır işinin
Hala bunlara kanan akıllılara yazık!
Numarası değişmez aynı dert aynı konu
Başka bildiği yoktur hep tekrar eder onu
Ya hesabını sorar ya sorar telefonu
Onları bir dost sanan akıllılara yazık!
Böyle düzenbazlara kanmayın ebediyen!
Der sana yollayayım işte senin hediyen
Her şeyi tehlikede o anda evet diyen!
Bir tıklamayla yanan akıllılara yazık!
Virüs kolay tanınır dinle beni birader
Sor ona ölmüşünden hali nasıl, bak ne der!
O bir yalan atacak sen de yuttun zanneder
Hala tuzağa konan akıllılara yazık!
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Volkswagen
Almanyaya geleli henüz altı ay olmuş
Kimliğini gösterip gidip ehliyet almış
Yapacağı iş belli, yeni şoför olarak
Tatile hazırlanır bir volkswagen alarak
Epey gittikten sonra, akaryakıtı biter
Motor durur tık etmez, ne de ileri gider
Açıp ön tarafını bakmak ister motor’a
Bakar ki motor kayıp düşünür kara kara
Der ki: ‘ben nasıl geldum motorsuz ta buraya’
Dursun ona bakıyor uğramışken oraya
Söyler ki: merak etme birlik var markasında
Benum arabam var ya yedek var arkasında
Yeter ki bir usta bul onu alıp takarız
Hemşeriyiz arkadaş yolumuza bakarız
Mikdat Bal
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Vur beni
embed
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Gönlüm hasret narında küle dönmek üzere
Bana bir teselli ver sor beni ne olursun!
Tesellin geç kalmasın gelme sönmek üzere
Yanıyorum hasretten gör beni ne olursun!
Yarinden ayrı düşen bir bahtı karalıyım
Olduğum yerden değil, nerdeysen oralıyım
Gönlüm hicranla dolu sinemde yaralıyım
Yaralarım azmasın sar beni ne olursun!
Üzerek ağlatarak göz yaşımı döktürme
Acıyıp insafa gel yarama tuz ektirme
Kalmadı tahammulüm yeter artık çektirme
Ya güldür ya da öldür vur beni ne olursun!
Mikdat Bal
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Vur Mehmedim kaşın gözün üstüne
Bitti müsammaha bitti uyarı
Vur Mehmedim kaşın gözün üstüne
Çakala haramdır kurdun diyarı
Sür Mehmedim leşin’ düzün üstüne
Gönlümüz hoş değil, kalmadı hatır
Teröristin hakkı artık kırk katır
Elinde tüfeğin sırtında çadır
Kur Mehmedim taşın tozun üstüne
Hoşgörü tolerans kalmadı bizde
Öfke var, hiddet var, ateş var özde
Dört mevsim ilkbahar yazda ve güzde
Ser Mehmedim kışın buzun üstüne
Kabardı milletin hıncı gazabı
Yüzüne gözüne saçıp kezzabı
Tattırarak türlü türlü azabı
Kar Mehmedim başın közün üstüne
Gıkın söylemeden konuşturmadan
Elini eline ovuşturmadan
Kerpetenle söküp uyuşturmadan
Kır Mehmedim dişin’ bazın üstüne
Yerlere sürüyüp, tükürüp leşe
Tekbir sesleriyle başlayıp işe
Tokatı indirip soysuza, keşe
Var Mehmedim keşin yozun üstüne
Ölürsen şehitsin buna iman et
Var git soysuzların halin’ duman et
Bu vatan bu millet sana emanet
Dur Mehmedim düşün, sözün üstüne
Mikdat Bal
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Vur oynasın, çal patlasın
İçten gülen yüz kalmadı
Mutluluktan iz kalmadı
Işıl ışıl göz kalmadı
Vur oynasın, çal patlasın
Akrabadır, ailedir
Görünüşte el eledir
Aklı fikri ne iledir
Vur oynasın, çal patlasın
Düğün, dernekler kurulur
Ne hâl, ne hatır sorulur
Bu insanlar ne yorulur!
Vur oynasın, çal patlasın
Ne poz kalmış, ne de caka
Ne latife, ne de şaka
Alttan gizli, baka baka
Vur oynasın, çal patlasın
Şu düğün bitse de çıksak
Bu sefer bir şey takmasak
Kendi işimize baksak
Vur oynasın, çal patlasın
Yüz karanlık, göz karanlık
Kinayeli söz karanlık
Davul, zurna, saz karanlık
Vur oynasın, çal patlasın
Mikdat der ki işte düğün
Kalabalık, yığın yığın
Haset, nefret, kalpler yoğun
Vur oynasın, çal patlasın
Mikdat Bal
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Vuslat Yakındır
Yoruldu viran gönlüm, hissiyatım karışık
Hayat cenderesinde, daralıp bunalmışım.
Kendimle kavgalıyım, kaderimle barışık
Uzatmalara girdim altmıştan gün almışım
Yoruldu viran gönlüm, hissiyatım karışık
Kalmadı hiç hevesim dünya denen faniye
İnci, mercan, yakutu taştan sayarım artık
Sıhhat gibisi var mı velev ki bir saniye
Geri kalan ömrümü kıştan sayarım artık
Kalmadı hiç hevesim dünya denen faniye
İmanım olmasaydı eminim ki bunardım
Yaratılış gayemi unuturdum sapardım
Acımı dindirmeye başka şeyler sınardım
Aşırılık ederdim insanlıktan kopardım
İmanım olmasaydı eminim ki bunardım
Endişem çoktur henüz, almadım beratımı
Kaybedecek vakit yok son anda gol olmasın!
Dosdoğru gitmem gerek bularak Sıratımı
Bu son girdiğim viraj, dönüşsüz yol olmasın
Endişem çoktur henüz, almadım beratımı
Ey Mikdati: her canlı geçtiğin yoldan gider
O halde hüzünlenme Rabbine varıyorsun
Ağlayıp sızlasan da asla değişmez kader
Sabret vuslat yakındır hedefe yürüyorsun
Ey Mikdati: her canlı geçtiğin yoldan gider
Mikdat Bal
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Ya Boş, Ya Hoş! ! ! (Şematik)
Kurtulmuştur.............tövbe eden................böylece......................Hakka koşan
Tövbe eden..............pişman olan..............o mağrur.....................nefsi aşan
Böylece....................o mağrur....................insan olmuştur,..........iman çoşan
Hakka koşan............nefsi aşan.................iman çoşan.................sonu hoş.
Uyanmalı..................ölüm vardır.................hazır ol.......................bu gün yarın
Ölüm vardır..............gafil olma....................gafletten.....................olmaz kârın
Hazır ol....................gafletten.....................uyan, sonu yaş...........günahkarın
Bu gün yarın............olmaz kârın.................günahkarın................sonu boş
Mütevazi..................ol her zaman..............unutma.......................Hakkın kulu
Ol her zaman...........Hakka layık................ey kalbi.......................iman dolu
Unutma....................ey kalbi......................geniş, arayan..............bulmuş yolu
Hakkın kulu..............iman dolu...................bulmuş yolu...............sonu hoş
Sanki Kabe..............yıkılmıştır..................ol ma, ha! ....................gönül yıkan!
Yıkılmıştır.................alemleri....................dünya da.....................canlar sıkan
Olma ha! ..................dünya da..................zalim, azıp ta...............yoldan çıkan
Gönül yıkan,............canlar sıkan,.............yoldan çıkan................sonu boş
Günahları.................sevap olmuş..............her kim ki...................tövbe etmiş
Sevap olmuş............ihlas ile......................inanmış......................Hakka gitmiş
Her kim ki.................inanmış......................sonra. böylece..........ömrü bitmiş
Tövbe etmiş.............Hakka gitmiş..............ömrü bitmiş...............sonu hoş
Dostu kalmaz...........yanlız kalır.................herkesle.....................çekişenin
Yanlız kalır...............mutsuz olur................durmadan..................takışanın
Herkesle...................durmadan..................kavga,durmadan.......kakışanın
Çekişenin,................takışanın,...................kakışanın...................sonu boş
Mikdat Bal der..........dara kalmaz..............kurtulur......................Hakkı bilen
Dara kalmaz.............Hakkın kulu...............sonunda....................odur gülen
Kurtulur....................sonunda....................tövbe edip te.............böyle ölen
Hakkı bilen...............odur gülen.................böyle ölen..................sonu hoş
Mikdat Bal
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Ya gül ya da bana gül de güleyim
Yürek kanar mıydı gülseydin eğer
Ya gül ya da bana gül de güleyim
İçim yanar mıydı gelseydin eğer
Ya gel ya da bana gel de geleyim
Goncaları yeni açan bir gülsün
Gönlünü rahat tut sevgiyle dolsun
Bir name içinde nameler olsun
Ya sal ya da bana sal de salayım
Gülmek senin hakkın çatma kaşını
Eğer seviyorsan dik tut başını
Ela gözlerinden akan yaşını
Ya sil ya da bana sil de sileyim
Nedir durumumuz, nedir mevkimiz?
Olmasın mı sevdik diye zevkımız?
Ebedi değil mi bizim sevgimiz?
Ya bil ya da bana bil de bileyim
Gönlüm hicran dolu, artık zordayım
Dayanılmaz bu dert yandım hardayım
Canım sana kurban, işte burdayım
Ya al ya da bana al de alayım
Gidecekmiş gibi sırada durma
Yerine geç artık arada durma
Ya sende ya bende orada durma
Ya kal ya da bana kal de kalayım
<embed
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Ya kıldı yakılmadı, ya kılmadı yakıldı,
Kulun amellerinden namazına bakıldı
Namaz dinin direği, kılmayanlar takıldı
Ya kıldı yakılmadı, ya kılmadı yakıldı,
Ya Allah rahmet etti, Cennet, cehennem onun
Gururlanma müslüman, sence mechuldür sonun
Mikdat Bal
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Ya Nebi
Yüzüm yok utanırım, gönlüm umutla dolu
Geliyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Sana ümmet olmuşum Allah’ın mücrim kulu
Biliyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Şeytan süslü gösterdi dünya menfaatini
Kaç kez tövbemi bozdum bilmem defaatini
Ey Allah’ın Resülü sonsuz şefaatini
Diliyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Sana kavuşmak için, engeller var sırada
İmtihanı unuttum suç işledim burada
Nefsime idam verdim ermek için murada
Ölüyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Sana kavuşmak için terkeyledim yuvayı
Bana kefil olmazsan kaybederim davayı
Dolaştığın yerlerde manevi bir havayı
Soluyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Başa gelen çekilir kaçamam kaderimden
Sığınırım Mevlâma, derdimden kederimden
Bana ahiret gerek, dünyayı defterimden
Siliyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Der Mikdatî Hakk için yazdım duygularımı
Rüyama gir ne olur gider kaygılarımı
Allah korkusu ile gece uykularımı
Bölüyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Mikdat Bal
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Ya Rab! ...
Sabit kıl imanı seçtikten sonra
Kenetlenmiş bir saf oluştur bizi!
Dünyadan imanla göçtükten sonra
Salih kullarınla buluştur bizi!
Buluştur Allah’ım buluştur bizi!
Ruhumuzu teslim almadan önce
Yüce divanına gelmeden önce
Tövbe nasip eyle ölmeden önce
Ya Rab! ... Beratına ulaştır bizi!
Ulaştır, Allah’ım ulaştırr bizi!
Yüce divanına gelip duralım
Nur et yolumuzu sana varalım
Hakimsin, Rahimsin kime soralım
Ya Rab! ... cennetinde dolaştır bizi!
Dolaştır, Allah'ım dolaştır bizi!
Mu’minler kardeştir buyuran sensin
Bu İlahî emri duyuran sensin
Erzağı yaratıp doyuran sensin
Çömertlik ihsan et bölüştür bizi!
Bölüştür, Allah'ım bölüştür bizi!
Düşmanlık nefreti caydırt bizlere
Büyükleri sevip saydırt bizlere
Sevgiyi, saygıyı yaydırt bizlere
Hoşgörü içinde gülüştür bizi!
Gülüştür, Allah'ım gülüştür bizi!
Gafletten uyanıp yola girelim
İpine sarılıp sana erelim
İlmimizi artır, Hakkı görelim
Bilmiyoruz Rabbim alıştır bizi!
Alıştır, Allah'ım alıştır bizi!
Kalbimiz, gönlümüz imanla dolup
Açılsın gözümüz hikmeti bulup
Vatana millete hayırlı olup
Faydalı olmaya çalıştır bizi!
Çalıştır, Allah'ım çalıştır bizi!
Der Mikdatî parlar İslâmın nuru
Rahmetin geniştir bizleri koru
İlim ihsaneyle aşalım zoru
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Maddî ve manevî geliştir bizi!
Geliştir, Allah'ım geliştir bizi!
Mikdat Bal
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Ya Rabbi koru beni!
Gönlüme zenginlik ver kanaattan ayırma!
Dünya hırsı gözümü bürümesin Allah’ım!
Namerde muhtaç edip, mihnet ile doyurma!
Ayaklarım harama yürümesin Allah’ım!
Öyle bir gönül verki senin nurunla dolsun!
İçimde senden başka bütün sevgiler solsun!
Ağlatırsan ey Rabbim yalnız aşkından olsun!
O halde göz yaşlarım kurumasın Allah’ım!
Daim kıl hiç ayırma beni hidayetinden!
Ya Rabbi koru beni, nefsin adavetinden!
Sana sığınıyorum kalbin kasavetinden!
Ona bir hayat verki, çürümesin Allah’ım!
Ömür hüsran içinde, akıbeti kâr eyle!
Her düştüğüm zorlukta bir genişlik var eyle!
Tevazü’dan ayırma, gariplere yâr eyle!
Varlığım zalimleri korumasın Allah’ım!
Bana en yakın sensin duyarsın ah’larımı
Pişmanlıktan ötürü ettiğim vah’larımı
Tövbemi kabul eyle yok et günahlarımı!
Günahlardan sevabım erimesin Allah’ım!
Mikdat Bal
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Ya şefi elmuznibin
Engin dağlardan aştım şükür sana ulaştım
Selâm Ya Resulellah, bir çok suça bulaştım
Bu gün yarın diyerek hep kaytardım dolaştım
Tövbe ettim pişmanım, Ya şefi elmuznibin
Öyle diyor Kur’anda Rabbimiz Azimuşan
Eli hiç boş döner mi Nebi'sine kavuşan
Boynu bükük gelmiştir, günahta tozup koşan
Tövbe ettim pişmanım, Ya şefi elmuznibin
Sen eminsin sadıksın, Allah doğruyu söyler
Sana her gelenlerin tövbesin kabul eyler
Ömür boyu günahta işledim fena şeyler
Tövbe ettim pişmanım, Ya şefi elmuznibin
Kâh iyilik işlerim kâh günahla silerim
Akıbetim mechulken güldürürüm, gülerim
Buradan ayrılmadan şefaatin dilerim
Tövbe ettim pişmanım, Ya şefi elmuznibin
Zayıf yarattı Rabbim bilirsin bünyemizi
Muhammedin ümmeti vererek künyemizi
Şeytan nefis birleşti eğritti gönyemizi
Tövbe ettim pişmanım, Ya şefi elmuznibin
Yoluna feda olsun bu canımı vereyim
Ne olur rüyama gir seni bir kez göreyim
Şefaat kıl Ya Nebi muradıma ereyim
Tövbe ettim pişmanım, Ya şefi elmuznibin
Mikdat Bal
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Ya tutarsa! .
Eğer paranız varsa
Buyurunuz Marsa!
Şimdididen satılıyor
arsa arsa
Her tarafa birer füze attılar
Yıldızları teker teker sattılar
Bu dünya yı birbirine kattılar.
Dünya yaşanmaz oldu
Artık vadesi doldu
Bir gün kıyamet koparsa
Ve sizin paranız varsa
Buyurunuz marsa!
Uzaydan adam gelmiş
Bir bey bir bayan gelmiş
İstanbul da yan gelmiş
Haberi duyan gelmiş
Ölüm korkunuz varsa
Bu safsata yutarsa
Buyurunuz Marsa
Hocanın dediği gibi
Ya tutarsa! ..
Mikdat Bal
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Yağın özelliği
Yağın özelliği üste çıkmaktır
Yüzeyde döşenir yayılır beyim
Kazanın dibini biraz yakmaktır
Onun yükselişi sayılır beyim
İlk önce denize atarsın dostu
Aşarsın haddini, maksadı kastı
Hiç hesap etmezsin kızdı ya küstü
Öfkeyle can dosta kıyılır beyim
Ağır kelimeler alır ağıza
Sanki yürek ölmüş etmiş arıza
İki dost canhiraş boğaz boğaza
Başkaları buna bayılır beyim
Böyle bir noktaya nasıl gelinir
Sırdaş olan bir dost hain bilinir
Artık lazım değil adı silinir
Kapının önüne koyulur beyim
Hoş görülmez sözü iade etmek
Bunun üzerine ziyade etmek
Yasaktır kendini ifade etmek
O zaman dostluktan cayılır beyim
Mikdat Bal
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Yağıyor üstümüze
Yağıyor üstümüze belâ üstüne belâ
Bu nasıl bir gafletki uyanamadık halâ
Sabrın da hududu var sabır değil bu duruş
Buna azgınlık derler, bu ne miskin oturuş
Saadet yok, huzur yok bakışıp duruyoruz
Havanda su döverek çekişip duruyoruz
Tencere dibin kara, seninki benden kara
Birbirine düşmüşüz dert varken sıra sıra
Develer kervanında ne yürürki en önde
Deve değiliz ama dikkatler başka yönde
Ayıplar biliniyor neden çare bulunmaz
Gafletten aymalıyız böyle adam olunmaz
Hainlerin irisi bizden neşet ediyor
Ünvanı profesörmüş her kanaldan ötüyor
Bilir sanılan zevat yönlendirir fesadı
Kin, öfke nefret ekip kan oluyor hasadı
Millet neden susuyor müşterek akıl nerde
Balcıkla sıvanmayan güneşe bulut perde
Bir kaç eşkıya ile başa çıkamıyoruz
Dünyayı başlarına neden yıkamıyoruz
Bunları koruyanı bilip de görüyoruz
Onlar bir şey der diye dağları vuruyoruz
Necip ırkın ahfadı tarihi unutuldu
Bir kaç boş beyanatla âdeta uyutuldu
Bu millet ki tarihe nice destanlar yazdı
Yedi düvel bir olmuş yine de gücü azdı
Savaşta mağlüp ettik masada yeniyorlar
Gerçi yenemezler ya habire deniyorlar
Dost dedik barış dedik onlar bizi şişledi
Göz göre göre bunlar kalleşliği işledi
Herşeyi biliyoruz ama ses etmiyoruz
Umudumuz bakidir yine pes etmiyoruz
Bir lider bekliyoruz dur diyecek mutlaka
Kahrolası düşmana vur diyecek mutlaka
Mikdat Bal
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Yakamozlar ışıyor
Cümle alem uyurken, mehtabın eşliğinde
Görünmeden el ele verip de gezelim mi?
Sahiler ıssız şimdi, gecenin loşluğunda
Deniz dalgalı değil girip de yüzelim mi?
Yakamozlar ışıyıp, yıldız gibi parlarken
Ay araya girmeye dalgaları zorlarken
Sahil boyu durmadan koşa koşa terlerken
Midye kabuklarını derip de dizelim mi?
Canımızdan ayrılıp ruh olarak buluşup
Martı kuşları gibi denizlere dalışıp
Bulduğumuz inciler, mercanları bölüşüp
Deniz kestanesini kırıp da ezelim mi?
Zaman içinde zaman sürsün gitsin ebede
Girelim sağ adımla sevda denen mabede
Buluşarak ikimiz en yüksek mertebede
Sevginin zirvesini görüp de sezelim mi?
Mikdatî der varalım garaip ülkesine
Gidelim ulaşalım en uzak bölgesine
Varıp selam verelim oranın bilgesine
Mutluluk gizemini sorup da çözelim mi?
Mikdat Bal
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Yakın bir komşum vardı
Yakın bir komşum vardı
Tek başına yaşardı
Her sabah köpeğiyle
Gezinirdi koşardı
Selam verip geçerdi
Köpeğe yavrum derdi
Okşayarak öperdi
Gören buna şaşardı
Bir gün çiçek almışım
Onu gidip bulmuşum
Kapısını çalmışım
Açtı,gözü yaşardı
Yer gösterdi oturdum
Köpeği okşar gördüm
Dayanamadım, sordum
Bu köpek ne başardı?
-Sevdiklerim gittiler
Ebedi terkettiler
Beni hiç sevmediler
Köpekte vefa vardı
Mikdat Bal
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Yaktın beni sevdiğim
Sevdanın labirent imajlarına
Çektin beni, yaktın beni sevdiğim
Tehlikeyle dolu virajlarına
Soktun beni, ektin beni sevdiğim
Ne canımı aldın ne de öldürdün
Güllerimi gonca iken soldurdun
Gönül bahçesine hazan dolurdun
Döktün beni, söktün beni sevdiğim
Ruhum canım bana, hülyam diyordun
Geçek aşkım tatlı rüyam diyordun
Her şeyimsin bana dünyam diyordun
Yıktın beni büktün beni sevdiğim
Sevgin kaldı kendin gelip de gittin
Bağrımı hançerle delip de gittin
Aklımı başımdan alıp da gittin
Taktın beni, döktün beni sevdiğim
Mikdat Bal
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Yaktın bizi Allah seni yakmasın SEVİM ERDOĞAN TEZEL'İN ANISINA
<image src='http://img183.imageshack.us/img183/6053/sevimpz8.jpg'width='264'
height='340'><br> <font face='times new roman'' size='4' color=Black>SEVİM
ERDOĞAN TEZEL<font

Canınımızdı, Sevimliydi özeldi
Bursa’dan Sevim Erdoğan Tezel’di
Adı gibi Er doğandı tez öldü
Ektin bizi Allah seni ekmesin
Yaktın bizi Allah seni yakmasın
Bir anneydi, bir ablaydı, bacıydı
Seviyorduk başımızın tacıydı
Acı haber bize elim acıydı
Döktün bizi Allah seni dökmesin
Yaktın bizi Allah seni yakmasın
Aktı göz yaşlarım tutuldu dilim
Sanki hayat durdu kopmuştu filim
Bir dostu kaybettim bu haber elim
Yıktın bizi Allah seni yıkmasın
Yaktın bizi Allah seni yakmasın
Der Mikdatî gözümüzde tütersin
Nasıl bizi bırakıp da gidersin!
Yakıştı mı bunu nasıl edersin
Büktün bizi Allah seni bükmesin
Yaktın bizi Allah seni yakmasın
***********************************
Sevim Erdoğan Tezel Akrostiş
S elam saldı Bursadan Uludağ'a bakarak
E l salladı görmedim Sevim Erdoğan Tezel
V arabilsem Bursaya Hollandadan çıkarak
İ nsanları çok sever Sevim Erdoğan Tezel
M ikdatî’ye arada takılır güzel güzel
E
...R
.......D
...........O
...............Ğ
...................A
.......................N....er ölmeli, diyor ve takılıyor
T ipik yorumlarıyla beni mutlu kılıyor
E lleri dert görmesin, kahrı da çekiliyor
Z erafetin timsali Sevim Erdoğan Tezel
E lli bir'i tersinden okuyor güzel güzel
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L akin anlamadınız, bu bilgi bize özel :))
Mikdat Bal

Sevim Erdoğan Tezel
Bursa
Bayan, 52
10.09.2006 23:21
Yaşım 51 diye ölmemelimi soy adım hocam..
yora yora Allah vere :))
Utandırdınız beni ne yazacağımı şaşırdım.
Güzel yüreğiniz dilerim sevda derdinden başka dert görmesin.
DAHA NE OLACAKSA :))
Teşekkürler.
Mikdat Bal
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Yalaka devri!
Yalakalık sektörü, bir hayat tarzı olmuş
Dalkavuğun en elzem vacibi, farzı olmuş
Makam, para, ün şöhret namusu ırzı olmuş
Başka kutsalı yoktur, her şeyini satan var
Yeter ki para görsün oturur her kucağa
Önüne ne korsan yer bakmaz soğuk sıcağa
Yalaka devri deriz onun için bu çağa
Çünkü yalaka çoktur, her çamura yatan var
Umarım az hasarla atlatırız bu devri
Asalak virüslerin sahiden dönmüş nevri
Hortumu kesilince şiddetli olur çevri
Karşılaştığı şoktur, lalettayin çatan var!
Kendine hücre bulup sinsi, sinsi gelişir
Aklını şerre yorar her hileyi alışır
Aynı yöne bakarak avlamaya çalışır
Üstü yay altı oktur, boş hedefe atan var
Rüşvete himmet deyip meşru eder bu kulüp
Gerek duyduğu zaman düşmanıyla bir olup
Haram helal demeden, haramsa fetva bulup
Ne kanmış ne de toktur, kesintisiz yutan var
Der Mikdadi çıkarmış yalakalığa neden.
Ülkesine halkına nefret eden kin güden,
Çıkarları uğruna her hainliği eden
Sökülecek bir köktür, en derine batan var
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Yalan makinesi siyasetçiler
Vadederler ama ifa etmezler
Yalan makinesi siyasetçiler
Aht ederler ama vefa etmezler
Yalan makinesi siyasetçiler
İstisnası yoktur birdir her ferdi
Bekliyoruz hâlâ çıkmadı merdi
İstismar ederler her türlü derdi
Yalan makinesi siyasetçiler
Sömürü çok fena istismar çirkin
Sosyal güvence yok millet tedirgin
Çalışanda bile sinirler gergin
Yalan makinesi siyasetçiler
Takdirde var ise bir iş kazası
Eğer sakat kalsa bir kaç azası
Yerde sürünmektir bunun cezası
Yalan makinesi siyasetçiler
Bütün duyguları öldürür bunlar
Gönlümüze ateş doldurur bunlar
Halkını ellere yoldurur bunlar
Yalan makinesi siyasetçiler
Fakirle, işsizle geçerler dalga
Seçimler yaklaşır vadeder halk’a
Etrafında olur yeni bir halka
Yalan makinesi siyasetçiler
Artık işsize iş fakire para
Gel bu vaadlerde bir mantık ara
Yüzü kızarmaz ki vicdanı kara
Yalan makinesi siyasetçiler
Mikdat Bal
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Yalan zehirler!
İki dudak arasından çıkan söz,
Fitne, fesat, riya, bühtan kokan söz
İnsanların yuvasını yıkan söz
Doğrusu da yalanı da zehirler
İnsanoğlu şeytan gezer kanında
Gafletinden kalbi döner anında
İftirayı atanların yanında
Buna sessiz kalanı da zehirler!
Zarasızdır diye çoktur yanılan
Düşünmeden halk içinde anılan
Ne acı ki mizah diye sanılan
Çıyanı da yılanı da zehirler!
Eğitmetzse bizi islam kültürü
İnsan derde düşer dilden ötürü
Lanetlenmiş yalanların her türü
Zerre kadar olanı da zehirler
Kamil insan olan zulüm eylemez
Başkasını üzüp gönül eğlemez
İman eden asla yalan söylemez!
Onu hafif bulanı da zehirler!
Der Mikdati bir gün divan kurulur
Her söylenen kayıt olup sorulur!
Hüsrandadır hep beyhude yorulur
Kılmayanı, kılanı da zehirler!
Mikdat Bal
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Yalancı
...........<image
src='http://www.geocities.com/bedavagez56/koyunlar_small.gif'width='206'
height='139'><br>
Güdüyordu köyün koyunlarını
Her sabah koyuna giderdi çoban
Sayalım marifet oyunlarını
Daha neler neler ederdi çoban
Çayırlar yakındı mesafe kısa
Davarı önünde elinde asa
Görenler sanırdı hazreti Musa
Yorulmadan koyun güderdi çoban
Her taraf yeşillik her yer çayırdı
Davar otlanırken kendi uyurdu
Bir terslik olmadı Allah kayırdı
Uyku çuvalından beterdi çoban
Bir gün düşündü ki eğlenmek gerek
Dalga geçmeliyim mizah ederek
Kurt saldırdı, imdat, imdat diyerek
Bağırıp çağırıp öterdi çoban
Köylüler duyunca koşup da geldi
Çoban görür görmez, sırıttı güldü
Köylüsü çobanı yalancı bildi
Allah’ın cezası kederdi çoban
Yine tekrarladı yine yalanmış
Ücüncü seferi gerçek olanmış
Artık kendi etti kendi bulanmış
Kurtlara bir öğün yeterdi çoban
Mikdat Bal
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Yalancı dünyanın yalanlarına
Yalancı dünyanın yalanlarına
Yalanları kata, kata yazdım ben
Ölenlere rahmet kalanlarına
Ağıt diye kıta, kıta yazdım ben
Bazen sert kayaya çarpıp tosladım
Çaktırmadan yiğitliği tasladım
Mürekkep kurudu yaşla ısladım
Kalemi dik tuta, tuta yazdım ben
Tanıyacak herkes beni yakında
Bir şey bilmem kimse değil farkında
Bilmediğim birçok konu hakkında
İşkembeden ata, ata yazdım ben
Ne aruz bilirim ne düz ne hece
Hâl böyleyken yine yazdım her gece
Kendi yanlışlarım dağlardan yüce
Ona buna çata, çata yazdım ben
Sahtekârı azarlayıp döverken
Başkasından övülmeyi severken
Çalışmayı her fırsatta överken
Kendim işsiz yata, yata yazdım ben
Bitti yalanlarım artık tükendim
Gül sananlar çıkmış ben bir dikendim
Doğru yol gösterdim, uymadım kendim
Çamurlara bata, bata yazdım ben
Mikdadi ben buyum, yanlış yürürüm
Beni mahvedecek nefsim gururum
Alçak gönüllü ol söyler dururum
Fiyakayı sata, sata yazdım ben
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Yalancıların mumu yatsıya kadar yanmış
Yalancıların mumu yatsıya kadar yanmış
Maskeler yere düştü yüzleri zahir oldu
Ona körü körüne bu millet nasıl kanmış
Vefasızdı nahoştu sözleri tehir oldu
Zamlar kasırga gibi her taraftan estiler
Kemer sıkmak bir yana doğalgazı kestiler
Vatandaşların çoğu bahtlarına küstüler
Bu yıl ne soğuk kıştı yazları zehir oldu
Millet insan yerine koyulmadı besbelli
Verilen hiç bir söze uyulmadı besbelli
Çiftçinin ağlayışı duyulmadı besbelli
Çağlayan gibi yaştı gözleri nehir oldu
Kübre alamadılar para bulamayınca
Motorları yan yattı mazot alamayınca
Çöl oldu tarlaları iyi sulanmayınca
Yine ambarlar boştu güzleri kahır oldu
Haciz oldu, tefeci el koyunca mallara
Buddua edip durur söz tutmayan kullara
Terkedip memleketi revan olup yollara
Yayla yolu yokuştu düzleri şehir oldu
Bakın şu Mikdati’ye kimleri çekiştirir
Halkın kederlerini derdine bitiştirir
Gurbetin acıları insanı pekiştirir
Yandı sine tutuştu özleri tahir oldu
Mikdat Bal
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Yalancısın sen
Harabeye dönmüş virane gönlüm
Sevinemem artık, yalancısın sen
Enkaza dönüştü divane gönlüm
Övünemem artık, yalancısın sen
Kül olduktan öte yanarım sanma
Adını unuttum anarım sanma
Yaralıyım deyip kanarım sanma
Güvenemem artık, yalancısın sen
Kalbimi geri ver benden kaptığın
Farkında değilsin nasıl koptuğun
Sevdanın şanına uymaz yaptığın
Dövünemem artık yalancısın sen
Zevke döndü artık verdiğin acı
İstemem ne doktor ne de ilacı
Hani yalnız bendim başının tacı
Avunamam artık yalancısın sen
Mikdat Bal
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Yalanladı Taşlama (Cinas)
Yıkılacak halde iken açlığını yalanaladı
Yal anladı çorbamızı kaytarmayı planladı
Pil anladı kalemleri gizli gizli talanladı
Tal anladı kabuğunu soyup soyup yere attı
Attı zahir yüksekti ses kulakları dikineydi
Dik ineydi, yük sekti de herşey yerin dibineydi
Dibi neydi anlatayım hucüm beyin cebineydi
Cebi neydi bilir misin? kıymet yükten iki kattı
Kattı gitti bütün malı yemişti bu ne kelekmiş
Kel ekmiş saç kafasına, yani keçi kılı ekmiş
Ekmiş bütün kıllar zaten onlar eski bir yelekmiş
Yel ekmiş mi onu bilmem, ama işi hep aksattı
Ak sattı ne varsa bizde fiyatımız mı alçaldı
Al çaldı’ysa emsin diye dudağına az bal çaldı
Çaldı ise belli değil çok sinsiydi ve kılcaldı
Kılcaldı da etkisizdi o da rahat rahat tattı
Mikdat Bal
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Yalnızsın yalnız!
İster uyumlu ol ister haşarı
Coş coştuğun kadar yalnızsın yalnız!
Şimartmasın seni hiç bir başarı
Taş taştığın kadar yalnızsın yalnız!
Her zaman havanı estiremezsin
Gerçek niyetini gösteremezsin
Neye çattığını kestiremezsin
Şaş şaştığın kadar yalnızsın yalnız!
Kader mahküm eder keser cezanı
Ezeli yazgıdır yoktur bozanı
Sana vatan olur hasret kazanı
Piş piştiğin kadar yalnızsın yalnız!
Pasaport çift olur vatanın olmaz
Seni güler yüzle çatanın olmaz
Boşlukta kalırsın tutanın olmaz
Düş düştüğün kadar yalnızsın yalnız!
Sağında kimse yok ne de solunda
Diz bağın çözülür tutmaz kolun da
Depara kalkarsın hayat yolunda
Koş koştuğun kadar yalnızsın yalnız!
Mikdat Bal
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Yalvar Allah’a yalvar!
Dertsiz iken dua et dertliyken acınasın
Az olsun da öz olsun yalvar Allah’a yalvar!
Dua’da acele yok bundan da kaçınasın
Geç olsun, ya tez olsun yalvar Allah’a yalvar!
Varlıkta dua et ki darlıkta olsun yüzün
Samimi dileklerle ağlarken iki gözün
Yatar iken son sözün, kalkarken de ilk sözün
Kur’andan bir söz olsun yalvar Allah’a yalvar!
Nefsine zulmederek haddi aşıp azdınsa
Şeytana kapılarak başkasını üzdünse
Günahlara dalarak tövbeni de bozdunsa
İster günde yüz olsun yalvar Allah’a yalvar!
Her dua kabul olur, beklerken güman ile
İlişkini keserek müddetle zaman ile
Yaradan’dan isterken kesin bir iman ile
Ağlayan bir göz olsun yalvar Allah’a yalvar!
Umudunu kesmeden çalacak kapı bulup
Ne büyük Rab’bim vardır, diyerek mutlu olup
Ya Allah dediğinde engin imanla dolup
Yüreğinde haz olsun yalvar Allah’a yalvar!
Dağlar kadar cürümler yüklü kul da olursan
Nerede olursan ol sağda solda olursan
Her halde, her ahvalde hangi yolda olursan
Yokuş, iniş, düz olsun yalvar Allah’a yalvar!
Mikdat Bal
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Yamandır halimiz kaldık arada
Gurbet elde geçen günler acılı
Gariban işçiler binbir sancılı
Zaman akıp gider artı kamcılı
Nalları dibinde toz oluyoruz
Başlamıştır artık kara bir devir
Sağdan soldan çatlak sesler yükselir
İkide bir Türkler gündeme gelir
Defolsunlar diye söz oluyoruz
Avrupa bizlere yabancı diyar
Sanmayın,hiç kimse değil bahtitar
Genç gelen buradan döner ihtiyar
Siyah saçlı geldik boz oluyoruz
Bize auslandır derler burada
Avrupalı derler bize sılada
Yamandır halimiz kaldık arada
Nereye varırsak koz oluyoruz
Şımarık hippiler huzur vermezler
Türklerin başına yıkılır evler
Gazetelerde hep çıkan haberler
Sefalet timsali poz oluyoruz
Sözlerim sizlere gelmesin matrak
Yazabilsem almaz on onbeş yaprak
Ağzımızdan gelir kan ile toprak
Nar-i hicran ile köz oluyoruz...
Mikdat Bal
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Yanan biziz Kerkük değil
Yanan biziz Kerkük değil
Biz de az'ız, her Türk değil
Kardeş bura Nev York değil
Nasıl oldu, gavur burda!
Musul gitti, Kerkük gitti
Bu nasıl şey, oldu bitti
Tehilike var durum ciddi!
Biz akılımız orda burda
Soykırımına gidildi
Türkmenler imha edildi
Türk kabuğuna çekildi
Ses seda yok bizim yurtta
Her tarafta terör esti
Ses ettiysek çılız sesti!
Aniden sesini kesti
Şimdi gözleri bozkurt’a
Eyvah ne günlere kaldık
Nasil da uyukuya daldik
Neler verdik, neyi aldık?
Orta doğu dolmuş hurda
Mikdatî gerçeği yazar
Her şey gitmiş azar azar
Şimdi kalkar bize kızar
Bu şiirleri okur da! !
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/07/www_antoloji_com_284307_665.WMV'
width='746' height='660'>
Mikdat Bal
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Yanar Gurbetçi (uzun hava)
Ömür kervanında gurbete düştü
Mutluydu gelirken dağlardan aştı
Dönmeye mecal yok, şaşırdı şaştı
Üzgündür bezgindir, yanar gurbetçi
Hasretle yurdunu anar gurbetçi
Taşır bunca elem, gamı, kederi
Gurbete düşenin bu mu kaderi?
Ölümün dışında var mı beteri?
Ezgindir, kızgındır, yanar gurbetçi
Hasretle yurdunu anar gurbetçi
İşledi bir kere böyle hatayı
Müebbet hasretin odur adayı
Analar hep ağlar yurttan cüdayı
Özgündür, düzgündür yanar gurbetçi
Hasretle yurdunu anar gurbetçi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yanar yüreğim yanar
l<font face='Times New Roman' size='6' color=Blue>A<font face='Times New Roman''
size='3' color=BLACK>yaklarım dolanır, seni gördüğüm zaman
Donarım için için, hallerim ağlar benim.
Aklım fikrim bulanır, kafa yorduğum zaman,
Anarım için için, dillerim ağlar benim.
Başımı yere eğip, bükülüp, kıvrılsam da
Bu hasretin yüzünden, yansam da kavrulsam da.
Kömür olsam, kül olsam, yellerde savrulsam da
Yanarım için için küllerim ağlar benim.
Yanar yüreğim yanar, içime bir hal olur,
Kalp atışı hızlanır, dil tutulur lâl olur.
İkimizin inatı bak nelere mal olur;
Kanarım için için ellerim ağlar benim.
Kaderimi yaşarım, çizdikçe çizer beni,
Bu ne çekilmez belâ üzdükçe üzer beni.
Sırtımda ağırlıklar, ezdikçe ezer beni,
Kınarım için için, bellerim ağlar benim.
Umarım bundan böyle yüreğimi yakmazsın,
Bu gönlüme taht kurdun, mümkün değil çıkmazsın!
Lâle, sümbül, menekşe, çiçeklere bakmazsın,
Sunarım için için güllerim ağlar benim.
Mikdat Bal
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Yandaş, Candaş Uyan Vatandaş!
İyiyi, doğruyu tayin eden kim?
Söyleyin ölçüsü mizanı var mı?
Seni beni onu hain eden kim?
Bu işin mantığı izanı var mı?
Kimden alınıyor sövme yetkisi?
Peki bunun var mı hiç bir katkısı?
Parlayıp da söner nefret etkisi!
Boranın peşinde hazanı var mı?
Haberler virüslü bohçalı yama!
Mesnetsiz çamurlar yapışır cama
Siyasi bir tercih hakkındır ama!
Doğrunun, gerçeğin yazanı var mı?
Nefret körüklemez yazar ya şair
Aleyhte de olsa olmalı “fair”
Her türlü ihlal var hukuka dair
Vicdan figan eder sezeni var mı?
Yeni icat olmuş nefret birliği
İlandan kaçmıyor seferberliği!
Mubah saydırıyor türlü şerliği
Böyle bir güruhun düzeni var mı?
Mikdadi ne etsin kalmış arada
Daha neler, neler vardır sırada
Satılmış kalemler beyni kirada
Hakikatin şair, ozanı var mı?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Yangın düştü sol böğrüme
Yangın düştü sol böğrüme ah Ayşem
Yanıyorum kül olmadan yetiş gel
Sular koştu bu çağrıma vah Ayşem
Sönüyorum göl olmadan tutuş gel
Bulamazsın boğulursam göllerde
Arıyorum seni gurbet ellerde
Mecnun gibi sahralarda çöllerde
Bunuyorum çöl olmadan bitiş gel
Her acıyı tattım, değil ölmeyi
Nasıl diye arzu etmem bilmeyi
Tahammulüm kalmadı ki gülmeyi
Sınıyorum del’olmadan itiş gel
Saray çöker, yıkma kale burcunu
Kullanırız bu sevdanın harcını
Sözün vardı biliyorsun borcunu
Sanıyorum pul olmadan ödüş gel
Mikdat Bal
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Yanı başımızda!
Yanı başımızda, büyük dram var!
Bunu bilen var mı, duyan var mıdır?
Aklıselim, izan, ilim irfan var
İnsan haklarına uyan var mıdır?
Irak işgal oldu, seyirci kaldık
Ne bir ses çıkardık, ne tavır aldık
Uyutulduk ya da gaflete daldık
Bizi bu bölgede, sayan var mıdır?
Hunharca binlerce, cana kıydılar
Çuvallayıp, bizi hiçe saydılar
Yardım saldık, bizim TIR’ı soydular
Başka milletleri, soyan var mıdır?
Suriye hakeza kan ağlıyor kan!
Telef olup gitti yüz binlerce can
Birleşmiş milletler kınıyor her an!
Zulmünden bir zerre cayan var mıdır?
Zulüm kol geziyor bütün cihanda
Bir yanda Daiş var, Eset bir yanda
Sebil olup gider servet, ırz can da
Bundan daha büyük ziyan var mıdır?
Her şey dışımızda, bir oldu bitti
Musul ile Kerkük, nereye gitti?
Kim ağzını açmış, kim neler dedi?
Bu hususta açık beyan var mıdır?
Bizim beyler bir ses, çıkarmadıkça
Türkmenlerin hakkı, yenir açıkça
Hem göz göre göre, hem de kancıkça
Başka bir millete, kıyan var mıdır?
Yardımı esirger, birleşmiş güçler
Irz, namus düşmanı, piç oğlu piçler
Nasıl izah eder bunu bilgiçler
Irzı kirlenmemiş, bayan var mıdır?
Muhasara oldu Türkmen köyleri
Yiyecek içecek, yok bir şeyleri
Nerde kardeşleri, ağabeyleri?
Size afiyetler, doyan var mıdır?
Mikdadi der yazık, gerçek bu sözler
Nerde Türk milleti, neredeyiz bizler?
Oturmuş evinde haberi izler
Derin gafletinden, ayan var mıdır?
Ozan Mikdadi
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Mikdat Bal
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Yanıldık bir kere
Yanıldık bir kere bir daha olmaz
Bu millet uyuyor sanmayasın ha!
Bu meydan inan ki sana da kalmaz
Gücüne güvenip kanmayasın ha!
İyi diye seçtik, ettik bir hata
Bu sefer oynadık yanlış bir ata
Çıkarmıştık seni en yüksek kata
Açılıp saçılıp donmayasın ha!
Elinde ne varsa ele satarak
Yaptığın borçları, gizli tutarak
Sözlerine bin bir yalan katarak
Millete palavra sunmayasın ha!
Olur mu bu kadar tepeden dalış
Affedilmez bil ki bu geri kalış
Miras yeme yeter, kendinde çalış
Her zaman hazıra konmayasın ha!
Yeter çok ağladık artık gülelim
Vatana sahip çık sana gelelim
Bize istikbali anlat bilelim
Eski çarpıklığı anmayasın ha!
Mikdatî der etme, sen de bulursun
Dünyada bulmazsan bir gün ölürsün
Kulak ver millete, pişman olursun
Sonradan kül olup yanmayasın ha!
Mikdat Bal
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Yanlış anladı
Çukura düşmüştü herifin biri
Kurtarayım dedim yanlış anladı
Üstüme bulaştı çamuru kiri
Elini ver dedim yanlış anladı
Halinden memnunmuş sana ne dedi
Şimdi moda böyle zamane dedi
Senin dediklerin kemane dedi
Çukurdan çık dedim yanlış anladı
Pislik içindedir kendisi görmez
Ne söylersen söyle aklına girmez
Hayat benim diyor hiç taviz vermez
İstikbal ne dedim, yanlış anladı
Kendinde toplamış bütün şerleri
Gider arar bulur kötü yerleri
Dünya ya yönelik yok hünerleri
Kendine dön dedim yanlış anladı
Mikdat der bir daha merhaba demem
Çok gittim peşinden daha gidemem
Nasıhat mı tövbe, artık edemem
Her ne söylemişsem yanlış anladı
Mikdat Bal
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Yanmayacaksın
Seversen eğer
Verirsen değer
Yanarsa çiğer
Yanmayacaksın
Düşmüşsen aşka
Dil etmez laçka
Sen ondan başka
Anmayacaksın
Olursa cinnet
Gider farz sünnet
O zaman cennet
Onmayacaksın
Rabb’a dönersen
Yanıp sönersen
Hamdi denersen
Kanmayacaksın
Ara her yerde
O çare derde
Arada perde
Sanmayacaksın
Onu an her an
İndirdi Kur’an
Hep aşkıyla yan
Sönmeyeceksin
Rahmeti boldur
Gönlünü doldur
Bu ozan kuldur
Dönmeyeceksin
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Gönlümü karartır ekşi bakışlar
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Sizin olsun sahte ise alkışlar
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
İçimi dökerim söz olur çıkar
Kimisi hoşlanır kimisi bıkar
İstihzanız benim canımı sıkar
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Hüzünlü anımda hislenir sözler
Kafiye heceyle süslenir sözler
Çevremden bağrımdan beslenir sözler
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Çölere düşünce aşkı yazarım
Siyaset düşünce köşkü yazarım
Her halimde başka başka yazarım
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Yazdıklarım fıtrî Allah vergisi
Şair olan bazen olur yergisi
Nakış nakış olur sözlü örgüsü
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Bazen olur benim mutlu anlarım
Bazen kuşku dolu olur zanlarım
Anlayın dostlarım, benim canlarım
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Sözlerim saçmaysa alır giderim
Yanınızda biraz kalır giderim
Ya da ecel geir ölür giderim
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Öyle anlar gelir deli gibiyim
Bazen olur sabah yeli gibiyim
Bazende hastayım ölü gibiyim
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Siz varsınız diye burada varım
Amatör şairim yoktur bir kârım
Çekip de giderim yoksa yararım
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Mikdatî, bazende nasıhatim var
Gider ayak bir kaç vasiyetim var
Ne yapacak işim, ne sıhhatim var
Yapmayın, ben sizden bir şey istemem
Mikdat Bal
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Yâr gönlünde hapsoldum
Yâr gönlünde hapsoldum sevgi kafesindeyim
Öyle yoğun bir sevgi bana fazla geliyor
İlgisi o kadar çok her bir nefesindeyim
Bana doğru koşuyor en son hızla geliyor
Sevgiden hisar kurdu çevrilidir her yanım
Onun gözetiminden boş geçmiyor bir anım
Bazen isimler takar, inci ya da mercanım
Bana şiirler yazar türkü sazla geliyor
Hayata bağlanıyor, bu sevginin gücünden
Ölecek diye korkar, Allah versin geçinden
Kaybedeceğim diye hep ağlıyor içinden
Gülücükleri yapma çoğu nazla geliyor
Mikdat Bal
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Yarasalar.
Ah şu kör yarasalar bir işe yarasalar
Gözleri açılsa da ışıkta arasalar
Mikdat Bal
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Yaratan Mevla’ma koşuyorum ben
<object width='425' height='350'><param name='movie'
value='http://www.youtube.com/v/7PP7K62KzsM'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed
src='http://www.youtube.com/v/7PP7K62KzsM' type='application/x-shockwave-flash'
wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object>
Ellerin gülü var koklayıp durur
Baharda karakış yaşıyorum ben
Azrail tepemde yoklayıp durur
Dünyanın işine şaşıyorum ben
Kimisi kapıda kimi eşikte
Kimi sal üstünde kimi beşikte
Kimi sapa sağlam kimi döşekte
Yoruldu dizlerim düşüyorum ben
Bitti nefeslerim bitti sözlerim
Gözlük kaba geldi görmez gözlerim
Kalmadı takatim tutmaz dizlerim
Düzde sendeleyip şişiyorum ben
Kavuşmamış asla Aslı Kereme
Dünyayı sevenler düşer vereme
Koskoca bir ömür çektim cereme
Nedamet narında pişiyorum ben
Çok şükür Allah’ım kul dedi bana
Dini islâm seçti yol dedi bana
Rahmeti geniştir gel dedi bana
Yaratan Mevla’ma koşuyorum ben
Ey Mikdatî gönlün neşeyle dolsun
Tövbeye gelenler merhamet bulsun
Dünyanın varlığı ellerin olsun
Yüreğimde iman taşıyorum ben
Mikdat Bal
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Yaratılış sebebi!
Bunca canlı içinde insan üstün kılındı!
Ne için yaratıldım sorusu sorulur mu?
Akıl ile mücehhez yeryüzüne salındı
Aklı olmayanarla bağlantı kurulur mu?
Sadece bir imtihan yoktur başka nedeni
Halk etti Halik’ımız su, taş, toprak, madeni
Bir değil nankör ile Allaha hamt edeni
Bunlar Allah katında hiç eşit görülür mü?
Yiyip içmek ve gezmek yaşamaya delildir
Gayesi hep bu olan hayvan gibi zelildir
İnsan olan varlığın mefkuresi celildir
Gayesi yüce olan boş şeye yorulur mu?
İnsan ki; varlıkların hülasası, özüdür
Kulluk vazifeleri verilmiş bir sözüdür
Uyacağı Kur’andır Peygamberin izidir
Rehbersiz kılavuzsuz hedefe varılır mı?
Bazıları vardır ki ne okur ne tanışır
Cahilliğin verdiği cesaretle konuşur
Hakikate zulmeder serseriye dönüşür
Böylesi bir güruhla bir yerde durulur mu?
Der Mikdadi bazısı tembele özeniyor!
Allahın rahmetine aldanıp uzanıyor
Mağfireti bol diye günahı kazanıyor!
Böyle zayıf gerekçe ileri sürülür mü?
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Yâre haber salın
Yâre haber salın emin olsun ki
Ondan başkasını almayacağım
Geleceğim bir gün yemin olsun ki
Ebedi gurbette kalmayacağım
Bu özlem bu hasret aşıyor beni
Gurbetten sılaya taşıyor beni
Orada bir hayal yaşıyor beni
Artık hülyalara dalmayacağım
Hasretine sabır eklerse yârim
Elbet geleceğim beklerse yârim
Sevgimi kalbine yüklerse yârim
Başka bir gönüle dolmayacağım
Mikdat Bal
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Yarenlik istersen, uzatma lafı
Yarenlik istersen, uzatma lafı
Bildiğin konuyu bir daha sorma
Belki göremezsin ettiğin gafı
Onu merak edip kafanı yorma!
Ben sana dost dedim bastım bağrıma
Ilaç oldun benin gönül ağrıma
Sana muhtaç iken koştun çağrıma
İyilik etmişsen yüzüme vurma!
İlginden dolayı yaşarırım ben
Yağmur gibi yağdın yeşeririm ben
Engeli aşmayı başarırım ben
Gerisi çok kolay kafamda durma!
Bana dostum diye koşarak geldin
Yüzümü güldürdün yaşımı sildin
Sana saygım sonsuz derdimi bildin
Nasıhatini yap üstüme varma!
En zor anlarımda tuttun elimden
Ben razı değilim kendi halimden
Bütün çattıklarım benim dilimden
Kafamı kır lâkin gönlümü kırma!
Mikdat Bal
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Yaş altmış üç
Yaş altmış üç ömrümün uzatmalı bölümü
Mevsim kış zemheride, üşüyüp donuyorum
Bir kolum gökyüzünde bekliyorken ölümü
Bir ayağım çukurda semazen dönüyorum
Geçen geçti denilmez bedeli ödenecek
Önümde meçhul bir yol son hedef şaşılmıyor
Hayatta kalan herkes çalışıp didinecek
Dünya kendisi engel ölmeden aşılmıyor
Ya dünyanın ötesi, o husus başka konu
Bir mezar var o kadar yapmadım bir yatırım
Nasıl imar ederim, şenlendiririm onu
Orada torpil de yok, ne saygı ne hatırım!
Ya cennetten bir bahçe, ya ateşten bir çukur
Varmadan bilinmiyor, nasıl gülebilirim
Allah daim eylesin imanım var çok şükür
İmana sebat gerek, her an ölebilirim
Çok çektim bu dünyada hak ettim her birini
Daha çekeceğim çok Allah asan eylesin
Buradan hazırlıyor insan kendi yerini
Rahmeti, mağfireti Rabbim ihsan eylesin
Korku ümit arası bekliyorum sonumu
Rahmeti sonsuz Rabbim, affet başaramadım!
Mülk senin, hüküm senin sana döndüm yönümü
Ağlamaya çalıştım ama yaşaramadım
Kalbim taş mı kesildi, acısam ya kendimi
Acımayan acınmaz, ben nasıl bir insanım
Canımdan çok severim peygamber efendimi
Ona bir selâm için tembel kalmış lisanım
Derim kendi kendime “sen ikiyüzlü müsün? ”
İrade yok, amel yok cenneti diliyorsun
Memnun musun halinden sen açık sözlü müsün?
Hesabın ortadadır her şeyi biliyorsun!
Neyine güvenerek, gününü gün edersin
Bir gün denilecektir, “sen Oku kitabını!
Bugün hesap sorucu sen kendine yetersin'
Mutlaka duyacaksın Rabbinin hitabını
İşte günlük hesabım işte benim efkârım
İşte senin gerçeğin, işte benim gerçeğim
Asra yemin olsun ki zarardayım yok kârım
Allah’ın rahmetiyle cennete gireceğim
Ozan Mikdadî
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mikdat Bal
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Yaş aramak
Eğer yağmur yağmazsa hiç bir şey yaşaramaz
Seven sevmeyegörsün, sevdada yaş aramaz
Böyle bir şey yapanlar, sevmeyi tam bilmez ki
Her şeyde yaya kalır, hiç bir şey başaramaz
Mikdat Bal
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Yaş bendini aşıyor
Yaş bendini aşıyor dönüşü yok gidişin
Ölmeliyiz artık biz çıkmaz bir sokaktayız
Farkında değil miyiz mutlak olan bitişin
Bilmeliyiz artık biz şimdilik ayaktayız
Umudumuz olsa da akibet budur elbet
Vicdanına bir ulaş iyilikleri celbet
Ataların sözünü kulaklarına kulbet
Silmeliyiz şerleri çamurda bataktayız
Umudumuz bitmesin ta son nefese kadar
Kulak verelim kulak, ilahi sese kadar
Hayat mutluluk olsun, alınan buse kadar
Dirim ölüm hak tamam şimdilik yataktayız
Yürüdük onca yolu burada oldu tamam
Gez gezebildiğince seni soyar bir imam
Bir teneşirde yıkar ne tas hazır ne hamam
Ne bir itiraz vardır, ne karşı ataktayız
Mikdat der haberimiz olmayacak ölünce
İş işten geçmiş artık ecel başa gelince
Konu komşu akraba seni iyi bilince
Hoş bir seda bıraktın, dildeyiz dudaktayız
Mikdat Bal
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Yaş elli bir
Yaş elli bir yorgun dizler
Yokuş oldu bana düzler
Bitti yazlar, bitti güzler
Kışa girdim üşüyorum
Son mevsimi yaşıyorum

oy

Sinsi sinsi, gizli gizli
Ömür geçti hızlı hızlı
Oynar iken sizli bizli
Şimdi düzde düşüyorum
Artık baston taşıyorum

oy

Ömür saatim dönerek
Eksilerek, tükenerek
Dünya hevesim sönerek
Ahirete koşuyorum
Son engeli aşıyorum
Mikdat der bu son anımla
Sağ yanımda Kur’anımla
Arzum ölmek imanımla
Bu arzuyla pişiyorum
Şu dünya ya şaşıyorum
Mikdat Bal
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oy

oy

Yaş kemâle erince
Bağı-bahçeyi artık düşünecek halim yok
Yaş kemâle erince iş tornistana döner
Dünya’ya meyledenden daha büyük zâlim yok
Yapacak işleri çok, sıra bostana döner!
Ne yüce dinimiz var, kitabımız ne kutlu!
Buna sarılanların akıbeti umutlu
Allah’a ulaşmayı dileyene ne mutlu!
Hasretle yanan gönül bir gülistana döner
İyi amel işleyen güzel bir hayat yaşar
Nefsini sıfırlayan ancak kendini aşar
Anlamını bilirse kitabı okur coşar
Kur’an okunmayan ev bir kabristana döner
Aklı iyi kullanmak fanî çıkarda değil
Zenginlik gönüldedir, malda akarda değil
En iyi giyim takva, genişte darda değil
Giyeceğin son moda beyaz fistana döner
Der Mikdadî uygula Hakkı dinlemiş isen
Haramlardan sakınıp ondan yanlamış isen
Ne için yaratıldın bunu anlamış isen
Hoş seda bırakırsan ömrün destana döner
Ozan Mikdadî
Mikdat Bal
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Yaşar Gürlek (Akrostiş)
Yazıp çizmek ile tarif olunmaz
Arkadaşa candır yaşarî usta
Şarkta, garpta böyle bir dost bulunmaz
Adamdır, insandır yaşarî usta
Radyosunda dostlar muhabbet eder
Gülleri goncadır herkese yeter
Üzenler olursa şakası biter
Rüzgardır borandır yaşarî usta
Lâle diyarından seslenir güle
Ezgileri işmar eder bülbüle
Kaleminde sevda geliyor dile
....Derin bir ummandır yaşarî usta
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşarî Dostum (Akrostiş)
Yorulmuş gurbetin dert kederinden
Ağlıyor sızlıyor Yaşarî dostum
Şiir damlıyorken her bir yerinden
Adını gizliyor Yaşarî dostum
Rotterdam bir yer ki sıladan uzak
Gurbetin kendine kurduğu tuzak
Üşütür yakında giyse de kazak
Rahatı özlüyor Yaşarî dostum
Lisani hal ile böyle mi diyor?
El aman diyerek feryat ediyor
Kahredip kendini alıp gidiyor
.....Çevreyi izliyor Yaşarî dostum
Mikdat Bal
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Yaşatırım gönlümde
Yaşatırım gönlümde memleket sevgisini
Çocukları çağırıp yapınca övgüsünü
Onlar beni dinlerken gözleri yaş doluyor
Tarihi anlatırken ruhum bir hoş oluyor
Anlatırım vatanın tarihi yerlerini
Anlatırım başından haçlı seferlerini
Duraklama devriyle iptilaya uğradık
Gerileme devrinde istilaya uğradık
İstiklal savaşını anlatırken ağlarım
Küçücük yüreklere hüzün verip dağlarım
Tarihi tekrar tekrar okuruz sayfa sayfa
Sanki bir gemideyiz ben reis onlar tayfa
Gurur verir insana şanla dolu her yaprak
Şüheda kanlarıyla vatan oldu bu toprak
Artık onlar her şeyi benden iyi biliyor
Dilim sürçtüğü zaman onlar buna gülüyor
Çanakkale harbinde nice şehitler verdik
Düşmanlar kum gibiydi hepsini yere serdik
İstiklal marşımızı hep el ele yazmıştık
Bu ruhla düşmanların kafasını ezmiştik
Sevdiler, seviyorlar vatanımızı bizim
Ondan uzakta kalmak benim en büyük sızım
Mikdat Bal
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Yaşattın
Aşk nedir bilmezken düşürdün aşka
Kış ömrümde bana yazı yaşattın
Bu hissi önceden duysadım keşke
Bana aşktan yoksun mazi yaşattın
Nerden bitiverdin kardelen gibi
Değildi gelişin her gelen gibi
Karşıma dikildin bir bilen gibi
Bu yolda yürüttün izi yaşattın
İstikbale dönük hayal kurmadın
Sevgi haricinde bir şey sormadın
Kolaylık gösterdin fazla yormadın
Yokuşlarda bana düzü yaşattın
Vuslatı ararım gelmek kolay mı?
Gurbet denen dağı delmek kolay mı?
Yârden uzak olup gülmek kolay mı?
Yokluğunla bana sızı yaşattın
Mikdatî der belki hikmet var bunda
Tekrar başa geçtim beklerken sonda
Umutlarımızın bittiği anda
İkimizi yani bizi yaşattın
Mikdat Bal
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Yaşım elliyi aştı
Yaşım elliyi aştı, dünya ne işe yarar
İhtiyarlık çatınca insan gençliği arar
Artık telafi olmaz kalıcıdır bu zarar
İlkbahar, yaz, son bahar, geldim ömrün kışına
Ayak uyduramadım hayatın akışına
Bu hayata, başlarken bildiğim bir şey yoktu
Bu hal yirmi yıl sürdü bilmediklerim çoktu
Beni annemle babam, dünya evine soktu
Hayat zorluklarıyla olmamışken aşina
Başladım tırmanmaya hayatın yokuşuna
Bilmediğim bir yolda, nice engelden aştım
Her engelde sarsıldım, her bir engelde şaştım
Bazısında sabrettim,Bazen köpürdüm taştım
İnsan kestiremez ki ne gelecek başına
Bilse bir yön verirdi hayata bakışına
Anlayamadım bir şey, hayat roman gibidir
Her merhale tehlike, vahşi orman gibidir
İlahi bir takdirdir, Bal der ferman gibidir
Vakit geçmiş bakalım güneşin batışına
İki kapılı hanın, yaklaştım çıkışına
Mikdat Bal
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Yaşından bir sorulursan karışmam!
Uçup durma deli gönlüm düşersin
Kanatlandın yorulursan karışmam!
Öyle doludizgin koşma şişersin
Nefes yetmez daralırsan karışmam!
Efkarlanıp yükseklere çıkarsın
Çiçeklere dönüp dönüp bakarsın
Su misali deli dolu akarsın
Akar iken durulursan karışmam!
Bu gidişle kapılırsın birine
Kalp çalınır geri gelmez yerine
Vefasızı benzeterek şirine
Bir güzele vurulursan karışmam!
Yavaştan gel yaramaz bu taşkınlık
Gör ne etti sana bu son şaşkınlık
Sonun geldi son bulsun bu pişkinlik
Yaşından bir sorulursan karışmam!
Mikdat Bal
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Yaşıyoruz bu ülkede onlarla
Kafatasçı zatlar türedi bizde
Yaşıyoruz bu ülkede onlarla
Her türlü tezatlar üredi bizde
Şaşıyoruz bu ülkede onlarla
Kaşındırır tahtakurusu gibi
Hasta eder domuz virüsü gibi
Bir mechule koyun sürüsü gibi
Koşuyoruz bu ülkede onlarla
Yakışmıyor bize bütün olanlar
Malum değil tasarlanan planlar
Aramızda tartışılır yalanlar
Coşuyoruz bu ülkede onlarla
Bu milletten hakikatler gizlenir
Kimse demez bu nasıl yol izlenir
Anaların sineleri közlenir
Üşüyoruz bu ülkede onlarla
Der Mikdati güçlü uymaz yasaya
Zayıf olan gerek duyar asaya
Gerkesizce sıkıntıya,tasaya
Düşüyoruz bu ülkede onlarla
Mikdat Bal
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Yatırdan geçiniyor” inanma o herife
“Yatırdan geçiniyor” inanma o herife
Atıyor be müslüman kanarsan kendi suçun
Menfaati gereği dinimize hürafe
Katıyor be müslüman sınarsan kendi suçun
Halbuki o mezarın taşı yosun bağlıyor
Kimi çiçeklerine dilek. füsun bağlıyor
Kimi bir koç getirir, kimi tosun bağlıyor
Yatıyor be müslüman sunarsan kendi suçun
Neden kaptırıyorsun paranı o Karuna
Kur’ana göz atmalı ışıktır okuruna
Seni bilgisizliğin cehennem çukuruna
İtiyor be müslüman yanarsan kendi suçun
Uyanmak istiyorsan bir göz at safahat’a
Direkt Allah’tan iste muhtaçsan şefaata
Dinini, kitabını ucuz bir menfaata
Satıyor be müslüman bunarsan kendi suçun
Mikdat Bal
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Yattılar kalktılar AB dediler
Yattılar kalktılar AB dediler
Büyük bir hayale dalıverdik biz
Satacağız diye hibe dediler
Ancak birbirini yoluverdik biz
Milli gelir dondu ihracat sıfır
Yabancılar artık değil misafir
Bize emir verrir yabancı sefir
Tüketen bir toplum oluverdik biz
Açıktan pazarlık Kıbrıs verildi
Savunanlar hain dendi, yerildi
Çok şey kayıp ettik, çok şey kırıldı
Parmak istediler kolu verdik biz
Bu hikaye Türk’ün gerçek kıssası
Dediler adalet mülkün esası
Uydurdular bir şey “uyum yasası”
Çalanı, katili salıverdik biz
Bunlar Avrupaya döndü yönünü
Faize bağladı ayın sonunu
IMF emretti aldık kanunu
Eski hasır aldık halı verdik biz
Mikdat der hal böyle bilsin bu millet
Uyansın hizaya gelsin bu millet
Gereken tedbiri alsın bu millet
Ne kadar da geri kalıverdik biz
Mikdat Bal
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Yaya kaldık
Yaya kaldık uzun yolda Ey Hüda
Bari doğru yolda olsak gam yemem
Tehlike var kervanbaşı uykuda
Rehber bulsak, lider bulsak gam yemem
Tehlike çok, çan çalmıyor siren yok
Yabandayız bize selam veren yok
Gurbet elde sürünürüz, gören yok
Ülkemizde mukim kalsak gam yemem
Gurbet kahrı çekilmiyor bezdik biz
Terkedildik çok yalnızlık sezdik biz
Kapı kapı el elinde gezdik biz
Kovsalar da geri gelsek gam yemem
Sınıf sınıf ayrı ayrı markalar
Ayrı olur teraziler yargılar
Her köşeden öter çatlak kargalar
Bir insanı rehber alsak gam yemem
Mikdatî der ne umduk ne bulduk biz
Ya Almancı, ya yabancı, olduk biz
Koparıldık dalımızdan öldük biz
Sürünmeden birden ölsek gam yemem
Mikdat Bal
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Yaylada kış gezintisi
Yaylanın tepeleri kar yağdı da aklandı
O kadar yeşillikler nerelere saklandı
Cemalin güneş gibi yüreğim sıcaklandı
İçim yanıyor gülüm sar beni donmayayım
Kuşlar bile göç etti yiyecek içecek yok
Bembeyaz oldu dağlar, sinek böcek çiçek yok
Ben seni seviyorum bundan daha gerçek yok
İçim kanıyor gülüm gör beni yanmayayım
Kar üstüne kar yağar, iz mi kalır meydanda
Gözlerin yıldız gibi, yüzün parlak aydan da
Güneş yıldız ay dedim, dokunmuyor faydan da
İçim sönüyor gülüm, kar beni sanmayayım
Dere akıyor dere suları duru duru
Gel geçelim karşıya sende önümden yürü
Nereye gitti bu su hala dizlerim kuru
İçim donuyor gülüm, kur beni sönmeyeyim
Mikdat Bal
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Yaylalar
Yaylanun çimenine
Yol vuruldi enine
Akıl erdiremedum
Dünyanun dümenine
Birketli duvar ile
Setumuzi bozdiler
Çimenler park alani
Şutumuzi bozdiler
E yaylalar yaylalar
Vilayet mi oldunuz
Obalar harap oldi
Beton ile doldunuz
Hartomalar atildi
Çatimuzi bozdiler
Ahirlar iptal oldi
Katumuzi bozdiler
Nereden icat oldi
Yaylalarun şenlüği
Dejenere edildi
Karadeniz benluği
Çalgi piyno,gitar
Udumuzi bozdiler
Laz,hamsi,Temel,Dursun
Adumuzi bozdiler
Yokmidur dur diyecek
Moda rezaletine
Çevirsun yaylalari
Eski asaletine
Geldi pireli Hanslar
Bitumuzi bozdiler
Herkeste çep telefon
Hatumuzi bozdiler
Bütün gençler kol kola
Sabah girerduk yola
Horon içun verurduk
Her saatte bir mola
Düğunler alfranga
Yedimuzi bozdiler
Damat kot bantolonli
Ütümuzi bozdiler
Herkes kafadar idi
Sevdaluklar var idi
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gençler ihtiyarlarun
Elinden tutar idi
Kalmadi hurmet saygi
Ceddumuzi bozdiler
Çikti yeni yetmeler
Midemuzi bozdiler
Eskiden yaylalarda
Koyunlar yayilurdi
Cobanlarun kavali
Uğurli sayilurdi
Suni küpre attiler
Otumuzi bozdiler
Hormonli küspe ile
Etumuzi bozdiler
Ha şimdi yaylalarda
Köpekler dolaşuyur
Batinun hastaluği
Bize da bula&#254; uyur
Ithal köpekler ile
Itumuzi bozdiler
Mama satun aldiler
Kedimuzi bozdiler
Mikdat Bal der bu idi
Yayla hakkinda sözüm
Düzeltun yaylalari
Geleçeğum bu yazun
Mikdat Bal
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Yaylanın yollarına
Yaylanın yollarına
Kavuşsam sularına
Kaç senedir hasretim
Yayla uykularına
Yaylanın havaları
Kuymaklı tavaları
Çok hoşuma giderdi
Hele bedavaları
Yaylanun tepeleri
Çoktur menkıbeleri
Güneş ile yan yana
Yüksek mertebeleri
Yediden yetmişine
Her kes gider işine
Kimi oduna gider
Kimi inek peşine
Gurbetten anıyorum
Özleyip yanıyorum
Daha görecek miyim
Göremem sanıyorum
DerMikdatî gelirsem
Bir becerebilirsem
Gözlerim açık gider
Eğer burda ölürsem
Mikdat Bal
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Yaz geldi geçti
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/85/www_antoloji_com_1068385_396.MP3'>
Seyyah gibi ülke ülke dolaştım
Halâ konamadım yaz geldi geçti
Hayat ile dünya ile dalaştım
Halâ kanamadım güz geldi geçti
Uzun yolda aldım vitesi beşe
Şimdi bire aldım sardım yokuşa
Boş geçti mevsimler takıldım kışa
Halâ donamadım buz geldi geçti
Karınca dert bilmez cırcıra çatar
Nasıhat babından her sözü batar
Umarsız yaşadım bu güne kadar
Halâ yanamadım köz geldi geçti
Olmayacaklara kafamı yordum
Uzun emellerle hayaller kurdum
Krizlere direndim ayakta durdum
Halâ bunamadım yüz geldi geçti
İşlerim her zaman hep apar topar
Nedamet çökünce hıçkırık kopar
Kendime gelerek ani bir depar
Halâ sınamadım hız geldi geçti
Mikdat Bal
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Yaza yaza bizar oldum
Yaza yaza bizar oldum dinlenmem
Bu ülkede hainler var uyanın
Dinleyen yok, dinlenmekten önlenmem
Eğlencesi oldum bizi soyanın
Yaza yaza bizar oldum dinlenmem
Farkedilse onca gaflet, delalet
Düzelecek vatan düze çıkacak
Ne insaf var, ne vicdan ne adalet
Kuşkum şu ki her yerde kan akacak
Farkedilse onca gaflet, delalet
Uyanalım tehlikede ülkemiz
Bölücüler dehşet vahşet saçıyor
Kan ağlıyor güneydoğu bölgemiz
Teröristler inlerine kaçıyor
Uyanalım tehlikede ülkemiz
Şimdi birlik vakti haydi el ele
Artık bizde kaybedecek zaman yok
Zafer senin sen kendine gel hele
Düşman zayıf onlarda güç derman yok
Şimdi birlik vakti haydi el ele
Vatan aşkı gönüllerde nur olsun
Katilleri döktükleri kan boğsun
Kahrolası yarasalar kör olsun
Uyanalım üstümüze gün doğsun
Vatan aşkı gönüllerde nur olsun
Rehber olsun ataların izleri
Birbirini tanıyalım bilelim
Bu kavgalar mahvetmeden bizleri
Titreyelim kendimize gelelim
Rehber olsun ataların izleri
Edirneden Kars’a kadar bu vatan
Bir bütündür bir ülkedir bölünmez
Tek millettir kökenlere yok çatan
Bu dünyada emsâlimiz bulunmaz
Edirneden Kars’a kadar bu vatan
Mikdat Bal
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Yaza yaza elim kolum ağırır
Yaza yaza elim kolum ağırır
Gene de duramam şir çağırır
Bir şir yazarım başka doğurur
Görmedim şairlik gibi hastalık
Hele bir de varsa biraz ustalık
Kafamda dolaşır nice heceler
Bana kısa gelir uzun geceler
Aklımda olamzki asla yüceler
Görmedim şairlik gibi hastalık
Hele bir de varsa biraz ustalık
Konular kafamda şiir oluşur
Beş dakka içinde konu gelişir
Bir şey vermek için herkes çalışır
Görmedim şairlik gibi hastalık
Hele bir de varsa biraz ustalık
Yazarak kendimi ederim izah
Bazen ağıt olur bazen de mizah
Bazen sevada olur ah gençliğim ah
Görmedim şairlik gibi hastalık
Hele bir de varsa biraz ustalık
Der Mikdati artık yolum yokuştur
Şimdi anladım ki gençlik bir kuştur
Şairin yazdığı genelde boştur
Görmedim şairlik gibi hastalık
Hele bir de varsa biraz ustalık
Mikdat Bal
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Yazacağım
Zalimlerin suçlarını
Zor olsada yazacağım
Yurdumun muhtaçlarını
Hor olsa da yazacağım
Bu fakirler ne ederler
Yok olmalı bu kederler
Başımızda ki liderler
Kör olsa da yazacağım
Bulunmazsa buna çözüm
Dokunsa da benim sözüm
Dövseler de iki gözüm
Mor olsa da yazacağım
Mikdat der yazmak her anım
Nefes alsın her insanım
Tutuşsam da, her bir yanım
Kor olsa da yazacağım
Mikdat Bal
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Yazacağım var oldukça
Yazacağım var oldukça
Sıhhat bana yâr oldukça
Edep haya ar oldukça
Sevdayı da yazacağım
Yazacağım her halimi
Bozacağım her zalimi
Hem hayatı hem ölümü
Mevtayı da yazacağım
Sinsi sinsi planları
Yakalayıp yalanları
Satılan tüm alanları
Paftayı da yazacağım
Bilinç, kıvanç ve vakarı
Samimiyi sahtekarı
İki yüzlü riyakarı
Softayı da yazacağım
Yiğitleri, muhaneti
Tehlikeyi, vahameti
Yapılan her ihaneti
Vefayı da yazacağım
Sözüm acı hep sert değil
Hedefimde ki fert değil
Aradığım hep dert değil
Sefayı da yazacağım
Gariplerin bıktığını
Gözü yaşın döktüğünü
Fakirlerin çektiğini
Cefayı da yazacağım
Kısa tutarak kelamı
Halka vererek ilamı
Merhabayı hem selamı
Vedayı da yazacağım
Unutmadan hiç dünümü
Yaşayarak bu günümü
Maneviyat hem dinimi
Hüdayı da yazacağım
Zalimlere ilenerek
Karşısında bilenerek
Haktan medet dilenerek
Nidayı da yazacağım
Yaz Mikdatî yaz her sesin
Hem kendimin hem herkesin
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Bunu herkes bilsin kesin
Hatayı da yazacağım
Mikdat Bal
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Yazalum memleketun
Yerel şive ile Çaykara dan bir dostum bana bir şiir göndermişti ona cevaben
yazılmıştı
Yazalum memleketun
Halini ahvalini
Şairler güzel yazar
Bulunca emsalini
Sağdan sıfırlar bitti
Gelmesun sola sıra
Sola sıra gelurse
Beş para etmez lira
Düzelme var diyorsun
Ne düzeldi bir göster
Bu yazduğun haberler
Biraz tafsilat ister
Bizde birluk yok iken
AB de birleşilmez
Türkiye beyuk, öyle
Kolayca üleşilmez
Severum memleketi
İnsanini daha çok
Zenginler zaten dertsuz
Onlarun problemi yok
Sıfır atılmasından
Anlayamadum bişe
Hesap makinaları
Satanlar döndi köşe
Başka ne kârı oldu
Geri geldi kuruşlar
Akıl bırakmadı ki
kafamuza vuruşlar
Kumbara satanlarda
Aldıler nasibini
Pazara geturdiler
Hukümetun ipini
Yetmiş yıldur Türki YE
Gelen yer giden yeyur
Uyanmak artuk farzdur
Her şeyumuz gideyur
Vergiyi toplayana
Dediler ki mali YE
Bunu bildirmek lazim
Kaymakama Valiye
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Zaten millet bilmiyor
Fazla okutmadılar
Okuyanlar da zaten
Nasihat tutmamışlar
Başlarken ilkokula
İlk ders “uyu yat uyu”
Böyle bir şey öğrenen
Tembellik olur huyu
Yazıyı söker sökmez
Anlamazken hitabi
Çocuk alır eline
Bir “ okuma” kitabi
Çocuğe okumamak
Böylece aşilanur
Okuyup anlaması
Önceden karşilanur
Anladun mi kardaşum
Nicun okumayuruk
Türküm Doğruyum deruk
Bu sözde durmayuruk
Ne zaman düzelecek
Kardaş bizum halumuz
Acaba bu dünyada
var midur emsalumuz
Derum ki bu hususta
Milleti uyaralım
Bilduğumuz ne varsa
Millete duyuralum
Mikdat Bal
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Yazarım yazarım sözlerim bitmez! .
Yazarım yazarım sözlerim bitmez!
Kelimeler zayıf, kifayet etmez
Yanarım yanarım közlerim tütmez,
Bulamadım daha, güzel bir şiir
Uğraştım uğraştım perisan oldum
Kendi kendim ile yarışan oldum
Her şeye el atıp karışan oldum
Bulamadım daha, güzel bir şiir
Bilgiler dağınık etraftan kaptım
Yanlış düzeltirken çok yanlış yaptım
İşin gerçeği bu hedeften saptım
Bulamadım daha, güzel bir şiir
Türkiyeye gelmem ondan yazarım
Edebiyat bilmem, hece bozarım
Mizahlara gülmem, hatta kızarım
Bulamadım daha, güzel bir şiir
Mikdatî der bana demeyin hoca
Ofsaytayken bir de atmayın taça
Bu ünvanı verin daha muhtaca
Bulamadım daha, güzel bir şiir
Mikdat Bal
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Yazarlar mı?
Köylü millet efendisi, sustukça
Anasından emdiğini kustukça
Yalakalar kuyruğunu kıstıkça
....Yazarlar mı? aman beni söyletme!
....Muhabir mi? sakın ona meyletme!
Tek değer var bir çoğunun gözünde
Mürekkep yağ kaleminin özünde
Çıkarcıdır merhamet yok yüzünde
....Yazarlar mı? aman beni söyletme!
....Muhabir mi? sakın ona meyletme!
Çanağı ardında koşar gezdirir
Halk içinde yalan haber sızdırır
Büyüterek yalanları yazdırır
....Yazarlar mı? aman beni söyletme!
....Muhabir mi? sakın ona meyletme!
Ey dostlarım hakkı yazan el nerde
Leş kargası leşe konar her yerde
Çıkarçılar deva olmaz bir derde
....Yazarlar mı? aman beni söyletme!
....Muhabir mi? sakın ona meyletme!
Mikdatî der düştük namert eline
Söz geçmiyor böyle namert dölüne
Para yazar bu gerçekler biline
....Yazarlar mı? aman beni söyletme!
....Muhabir mi? sakın ona meyletme!
Mikdat Bal
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Yazayuruk peşpeşe (yerel şive ile Çaykara gazetesine yazmıştım)
Yazayuruk peşpeşe
Yok bu işun sonları
Bir aydan fazla oldi
Güldurduk insanları
Bizi takip ederler
Sevdi bizi canları
Belki yirmi yıl sonra
Hatırlarler bunlari
Gelen gider, böyledur
Doğanın kanunlari
Çok iyi oynamalı
Hayati oyunlari
Cehenneme gidenun
Burdadur odunları
Günahlara dalanlar
Burda toplar onlari
Bakun nederum size
Boş verun Suzanlari
Leş gibi kokayule
Yok midur sabunlari
Onlara kapılanlar
Boşanur cüzdanları
Bizleri ilgilemez
Cehenneme canlari!
Trabzonda çok oluyor
Türklerle kaçanlari
Gidun bakun ne kadar
Mahkeme açanları
Çünki nikahlanmışlar
Türk oldi koçanlari
Çoğisinun burnina
Çok oldi s...........
Aldıler nafakayi
Aldiler dükkanları
Onlara peşkeş oldi
Türklerun imkanlari
Onlar ile evlenen
Yok midur izanlari!
Allah ıslah eylesun
Yuvayi yıkanlari
Dönelum saadete
Yazalum destanlari
Hatırlarum köyümde
Geçurduğum anlari
Özlerum her ferdini
Kabirde yatanlari
Gurbetçiler çok özler
Aklında vatanları
Allah rahmet eylesun
Beni okutanlari
Mikdat Bal
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Yazdığım şiire kızdın mı dostum
Nasıl olur bilmem fikir söylemek
Yazdığım şiire kızdın mı dostum
Tek maksadım vardı sohbet eylemek
Onun şifresini çözdün mü dostum?
Nesi iyi idi diye, diyen sen
Tarihe göz yumup, yine tüyen sen
Kızdığımı sanıp hakkım yiyen sen
Kafadan mı attın düzdün mü dostum?
Tarihimiz şanlı, ama anan yok
Ne hallere düştük buna yanan yok
Nedenler yüzlerce çare sunan yok
Avrupayı gelip gezdin mi dostum?
Avrupa cehennem, burda olana
Methedenler çıkar bakma yalana
Tekniği ilerde var mı alana!
Sen böyle bir niyet sezdin mi dostum
Nerede hakaret say bir kaç tane
Bu bir söyle, söyle suçum daha ne?
Sana yazdıklarım hak ve şahane
Sen böyle etraflı yazdın mı dostum?
Söyle arakadaşım ben nasıl yerdim?
Sadece yazına bir cevap verdim
Yenmek yenilmek mi yok böyle derdim
Sen çok kişi yendin ezdin mi dostum?
Hoş görü şahsadır, boş söze asla
Tarih şuurumu kestin makasla
Ecdadımı savunurum ihlasla
Böyle yazılardan bezdin mi dostum?
Bırakalım artık sen ben olmasın
Gönlümüze, gurur kibir dolmasın
Temennim aramız soğuk kalmasın
Hoş görüye dalıp yüzdün mü dostum?
Fikrinedir sözüm şahsına değil
Seziyorum sende gurura meyil
Öyle yüksek durma az daha eğil
Nefsine kanarak azdın mı dostum?
Mizacım tatlıdır, yumuşak huyum
Mikdat der, aridir, durudur suyum
Savunmam kendimi, işte ben buyum
Benim mezarımı kazdın mı dostum?
Mikdat Bal
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Yazdık istiklâl marşı
Osmanlı büyümüştü
Üç kıtayı tutmuştu
Uçsuz bucaksız yerdi
Mutlu idi her ferdi
Rahatken insanları
Durmadı düşmanları
Fitne fesat yaydılar
Bizi hasta saydılar
Aramıza sızdılar
Her tarafı gezdiler
İçerden kışkırttılar
Kan döküp fışkırttılar
Birden baş kaldırdılar
Birleşip saldırdılar
Ayırıp bölen oldu
Dışardan gelen oldu
El ele tutuştular
Her koldan üşüştüler
Hep birden çullandılar
Kaba güç kullandılar
Dör taraftan çevrildik
Devrildik ha devrildik
Umutlar bitiyordu
Memleket gidiyordu
Mustafa Kemal çıktı
Karamsarlığı yıktı
Samsun'dan yola girdi
Ayak bastığı yerdi
Yöre yöre dolaştı
Her insana ulaştı
Halkı cenge buyurdu
Gür sesini duyurdu
Haberi yaydı tellâl
'Ya ölüm ya istiklâl'
Duyanlar koşup geldi
Sel gibi coşup geldi
Amansız mücadele
Top yekün mukatele
Yediden yetmişine
Takılmışlar peşine
Vatan bayrak aşkıyla
Savaştılar coşkuyla
Ne tank ne de uçakla.
Kazma, kürek, naçakla
İmanla yürüdüler
Düşmanı kürüdüler
Ölmek ibadet idi
Ödül şehadet idi
Hep düşmanlar sürüldü
Cumhuriyet kuruldu
Yeni baştan doğmuşuz
Yedi düvel boğmuşuz
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Kazandık her savaşı
Yazdık istiklâl marşı
Mikdat Bal
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Yazdıkça yazıyorum
Yazdıkça yazıyorum, okuyan yok gören yok
Yine de yazacağım, yola girdim firen yok
Bedava yazıyorum, bana bir şey veren yok
Gelin görün, okuyun, yaramazsa atınız
Size diyorum size okunuyor adınız
Uyanalım diyorum, uyuduğumuz yeter
Böyle devam edersek, bu vatan elden gider
Gunahlara dalanlar, herkes kendine eder
Ben onlara karışmam, o özel hayatınız
Bu vatan hepimizin, direnin dayatınız
Ölü mü diri miyiz, donup üşüyor muyuz?
Türk şeref, namusunu halâ taşıyor muyuz?
Ecdadımız şanlıydı, şanlı yaşıyor muyuz?
Ölülere teklif yok, ölüyseniz yatınız
Size fatiha gerek, şiiri kapatınız
Ya kendinize gelin, ya göçe hazır olun
Sonu bu olsa gerek bu gittiğimiz yolun
Vatan elden çıkıyor buna bir çare bulun
Şimdi ses etmezseniz, duyulmaz feryadınız
Bilmenizde fayda var biçildi fiyatınız
Kahraman Türk adımız, neden biz ödlek olduk
Topluca olmadıysa, yavaşça tek tek olduk
Üç yıllık saltanata yüz yıl ipotek olduk
Bir gün biter bu sefa, gider yat ve katınız
Batan gemi yan gider, biraz daha batınız
Gün gelir bunlar benim diyemiyeceksin sen
Desen bile malını, yiyemiyeceksin sen
Zilletten başka bir şey giyemiyeceksin sen
Uyu uyu yat uyu, miskinliği tadınız!
Herkes bir şeyler satar, biraz da siz satınız! !
Mikdat Bal
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Yazdım ben
Gönlümden geçeni, kaleme aldım
Mısraları sıra sıra yazdım ben
Bir çok mes’elede cevapsız kaldım
Uydurarak, kura kura yazdım ben
Sırrı ne kaderin, hayrın, şerrin de
Ne gibi hikmetler var her birinde
Nasıl olur her şey yerli yerinde?
Esrarını sora sora yazdım ben
Nedir bu dünyaya zararım kârım?
Hem aciz bir kulum, hem günahkarım
Milyarla insan var ben niye varım? !
Üzerinde dura dura yazdım ben
Gelmek, kalmak gitmek elimde değil
Ne doğmak, ne hayat, ölüm de değil
Aradım cevaplar ilimde değil
Çok okudum ara ara yazdım ben
Benliğimden çıkıp bakmalı idim
İman gözlüğünü takmalı idim
Felsefi efkardan çıkmalı idim
Dimağımı yora yora yazdım ben
Yanlış felsefeyi kenara attım
Kur’anın nurunu, önüme kattım
Allah’a inandım imanı tattım
Lezzetine vara vara yazdım ben
Mikdat der her şeye aklımız sarmaz
Mu’min teslim olur, beynini yormaz
Mahdut aklı ile, inanır sormaz
Ak kağıta kara kara yazdım ben
Mikdat Bal
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Yazdırmıyor
Çok şeyler var yazılacak
Elim bana yazdırmıyor
Ne kafalar bozulacak
İlim bana yazdırmıyor
Çok insan var değil kerim
Yazmazsam ben ne ederim
Numaradan bilmem derim
Alim bana yazdırmıyor
Her şey bozuk her şey beter
Kargalar her yerde öter
Sert sert bakar tehdit eder
Zalim bana yazdırmıyor
Kalmadı da eski hızım
Hastayım hem rahatsızım
Son zamanlar arttı sızım
Halim bana yazdırmıyor
Gördüğüme kanım kurur
Devran böyle kervan yürür
İşine bak deyip durur
Delim bana yazdırmıyor
Mikdatî der söz oluyor
Nefis şeytan çözülüyor
Öyle kafam bozuluyor
Ölüm bana yazdırmıyor
Mikdat Bal
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Yazık oldu Millete, Şahin Yılmaz'a bir nazire daha ''İnsanlık borsası'' şiirine
Yazık oldu millete, ip zalimin elinde
Öyle maharetler var, bu zalimin dölünde
Ya bu ipten kurtarın, ya kurtulun ölün de
Yoktur başka çareniz, zalim kaptı köşeyi
Ucuzluk var ne dersin, pazarladı her şeyi
Erkek malı meydanda diyeceğim, erkek yok
Var da belli olmuyor, o alemde yer gök yok
Bazen de diş gösterir, bil ki ondan ürkek yok
Bu kuklalar biçare,zalim kaptı köşeyi
Her dakkası dolarla, pazarladı Ayşeyi
Çıkar sahte bir sapık, öptürüyor kendini
Aman bu ne munevver, görün bunun fendini
Kara mı beyaz mıdır, kullanıyor bu dini
Dizgin zalim elinde, sanır kaptı köşeyi
Travesti arasında gör gözünde neşeyi
Görmedi mi Lut kavmi, kasırgayla yıkıldı
Alim ise Kur’ana, kör gözle mi bakıldı
Ne yüzünde sakal var, ar haya hep çekildi
Şu, bu İslamda yoktur dedi kaptı köşeyi
Bir makam bir rütbeye, inkar etti her şeyi
Kanalizasyonların, boruları çatladı
Kimi kendini bir bok sanıp ona atladı
Bunlar oynar her ipte, orda burda otladı
Hem meşhur hem de menfur, gitti kaptı köşeyi
Hoş görüsü muazzam, kaldırana şişeyi
Gece gündüz artistler, ya yuvası bozuklar
Ekranlarda rezalet, seyredene yazıklar...
İşte sizin medyanız, işte sizin kazıklar
Bu işin püf noktası, zalim kaptı köşeyi
El değil bel emeği kazanır iaşeyi
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yazık olmadı mı ikimize de?
Boşa harcamışım bunca emeği
Yazık olmadı mı ikimize de?
Hiç arzu etmezdim böyle demeyi
Yazık olmadı mı ikimize de?
Mutluluğun için ömrümü verdim
Varımı yoğumu yoluna serdim
Her türlü zahmete dertlere girdim
Yazık olmadı mı ikimize de?
Ben sana kırgınım sen bana kızgın
Ben sana dargınım sen bana üzgün
Yoruldum yorgunum halimden bezgin
Yazık olmadı mı ikimize de?
Buraya kadarmış öyle mi sence
İyi düşündün mü inceden ince
Beni sersem etti attığın pence
Yazık olmadı mı ikimize de?
Mikdatî der artık herkes yoluna
Allah yardım eder garip kuluna
Ölsen de el atmam senin salına
Yazık olmadı mı ikimize de?
Mikdat Bal
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Yazıldı okundu iyi dilekler
Yazıldı okundu iyi dilekler
Bayram hürmetine diyecek kadar
Halbuki mevcuttur her gün melekler
Niyette ilerde tüyecek kadar
Şükrünü bilene bayramdır her gün
Bilmeyene zaten her hangi bir gün
O da öyle geçer asabi, gergin
Sonra bir birini yiyecek kadar
Noksanlara kördür sevenin gözü
Allah için sevmek sevginin özü
Başka tüm sevgiler kızartır yüzü
Zillet hırkasını giyecek kadar
Bayram öncesinde gönüller yasta
Ulaştırdı bana mesajı posta
Selamı alırım, hakiki dosta
Boynum kıldan ince eyecek kadar
Mikdat Bal
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Yazılmadık ne kadı ki, yazayım?
Yazılmadık ne kadı ki, yazayım?
Kızılmadık ne kaldı ki, kızayım?
Bozulmadık ne kaldı ki, bozayım?
Hekes bir şey yazar, bozar bu ara
Kimi kızar, kimi azar bu ara
Sen yazarsın, biri gelip göz atar
Yüze gitmez, kahrolası söz atar
Çamur atar, pislik atar, toz atar
Hayasızlar gezer tozar bu ara
Canlar bizar, dostlar bizar bu ara
Saldırırlar, şahsiyetsiz sapıklar
Kısa yazar, kötü yazar, çabuklar
Din imandan her, değerden kopuklar
Edepsizler mezar kazar bu ara
Ahmet kızar, Mehmet kızar bu ara
Der Mikdatî! , Bunlara dur demeli
Bu sahadan sapıkları sürmeli
İsminden, ya rumuzdan görmeli
Yoksa uzar, sözler uzar bu ara
Bizi üzer, sizi üzer bu ara
Mikdat Bal
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Yazın :))
Azıverip kızıverip yazmayın
Gülün yazın okuyanlar anlasın
Ayıp olur sızıverip yazmayın
Dalın yazın okuyanlar anlasın
Bayıverin, yayıverin sarkmayın
Oyuverin, soyuverin ürkmeyin
Sayıverin, ayıverin korkmayın
Yılın yazın okuyanlar anlasın
Kazıverip kayıp etme testini
Al altını koy cepe at üstünü
Yön kıbledir yayın koyun postunu
Kılın yazın okuyanlar anlasın
Alın,salın yalın yolun parayla
Uçun, göçün açın için şirayla
Atın, katın yatın yazın sırayla
Kalın yazın okuyanlar anlasın
Mikdat Bal
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Yazıp da ağlatma beni Hüseyin Ünsal'ın öldürme beni şiirine cevaptır
Deli balım, zehir değil
Yazıp da ağlatma beni
Derdin aşktır sihir değil
Üzüp de ağlatma beni
Nedir seni yakan közler?
Nedir seni yıkan sözler?
Yaşlı yaşlı bakan gözler
Kızıp da ağlatma beni
Gönül kuşun yaralandı
Kalbin kırık, paralandı
Dertler bir bir sıralandı
Yüzüp de ağlatma beni
Herkes Şirin, Ferhat olmaz
Seven dertli, rahat olmaz
Aşk sabırdır serhat olmaz
Gezip de ağlatma beni
Naz mı etmiş elin kızı?
Bunlar aşkın tadı tuzu
Onda senden çoktur sızı
Ezip de ağlatma beni
Muebbettir, ömrü aşkın
Mahkum etti olma şaşkın
Sen ona o sana düşkün
Bezip de ağlatma beni
Mikdat diler sağlık sıhhat
Aşk yolunda eyle cihat
Sözlerimde bir nasıhat
Sezip de ağlatma beni
Mikdat Bal
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Yazışmak ne güzel şey
Yazışmak ne güzel şey tanışmaya vesile
Nice dostlarım oldu, dünya yanımda benim
Herkesle yazışırım hep aynı heves ile
Mutluyum dostlarımla her bir anımda benim
Umutla heyecanla internete girince
Bilgisayarı açıp dostlarımı görünce
Dünyalar benim olur biri selâm verince
Sanki konuşuyorum sanki önümde benim
Her konuda yazarız sevgiye, aşka olur
Siyaset, ekonomi, arada köşke olur
Hele yaşıtlarımla sohbet bir başka olur
Maziyi yâd ederiz aklım dünümde benim
Bir yandan radyo açık dinleyip izliyorum
Dayanılmaz bir hasret içimde gizliyorum
Türkiye anılınca sılamı özlüyorum
Bir heyecan sarar ki kaynar kanımda benim
Hikâye’de var ancak kimse dağı delemez
Avrupa’da yaşayan her an çekip gelemez
Her mevsim ayrı merak yaşamayan bilemez
Yaylalar şenlenince bekler han'ım da benim
Burada kök salışım umudumu yok etti
Şartlar sorumluluğu şu omzuma yük etti
Bunalım hastalıklar saçlarımı ak etti
Bitmez tükenmez dertler çıkmaz canım da benim
Bunca kahır içinde gözyaşı dökmez miyim?
Demir değil taş değil yıkılıp çökmez miyim?
Ekşi bir hal almışım sirke mi pekmez miyim?
Sorsan bir de BAL yazar adım sanımda benim
Efkâr dağılsın diye bir sigara yakarım
İçim içime sığmaz evden kalkıp çıkarım
Görecekmişim gibi ufuklara bakarım
Yüzüm vatana dönük yurdum yönümde benim
Zerre kadar gözüm yok ne parada ne pulda
Hayatımın baharı yok oldu sağda solda
Nice darbeler yedim hayat denen bu yolda
Dost aradım bulmadım kötü günümde benim
Der Mikdadî çok çektim garip anam duymasın
Kayıp olmuş nesiliz muhtar bizi saymasın
Tek arzum tek dileğim ayaklarım kaymasın
İmanla nasip olsun göçmek sonumda benim
Ozan Mikdadî
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Yazıyorum her gün bir kaç şiiri
Yazıyorum her gün bir kaç şiiri
Kalem benim, kağıt benim, söz benim
Bir haberdir, bir resimdir her biri
Dilim söyler, gönlüm çizer, poz benim
Bazen acı, bazen tatlı, bazen boş
Bazen garip, bazen güzel bazen hoş
Bir aşağı bir yukarı durma koş
İniş benim, yokuş benim düz benim
Sezgi gelir yatağa döşenmeden
Bir konu ki hakkında düşünmeden
Kaydetmeye kalkarım üşenmeden
Emek benim, uyku benim göz benim
Mikdat der ki bana az yaz diyorlar
Az yaz öz yaz, güzel söz yaz diyorlar
Uzun değil, cüz yaz düz yaz diyorlar
Az da benim, cüz de benim, düz benim
Mikdat Bal
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Yegane meşgalemsin
Yegane meşgalemsin ruhumdasın bendesin
Hayalde gerçek gibi çapcanlısın zindesin
Ne yöne dönsem varsın arkadasın öndesin
Gönlümde sızı gibi dinmez bir acı mısın?
Bu nasıl güç kuvvet ki gönlüme akıyorsun
Yanımda imiş gibi hep bana bakıyorsun
Yokluğun varlık gibi sürekli yakıyorsun
Cehennem közü gibi sönmez bir acı mısın?
Kulağımda çınlıyor unutulmaz sözlerin
Yıldızı kıskandırır inci gibi gözlerin
Bana yetip artıyor arda kalan izlerin
Silinmez yazı gibi dönmez bir acı mısın?
Arasıra gönlümde güller gibi açarsın
Sanki hep yanımdasın yaklaştıkça kaçarsın
Ulaşmaya çalışsam yükseklere uçarsın
Zuhal yıldızı gibi inmez bir acı mısın?
Mikdat Bal
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Yemedin içmedin koydun kenara
Yemedin içmedin koydun kenara
Ye bakalım şimdi dişin mi kaldı
Bandın mendilini iki pınara
Onlar da kurudu yaşın mı kaldı?
Çalışıp didindin oldun kötürüm
Emekli eyledi seni bu durum
Pasaport geçersiz bitti oturum
Dünyada yapacak işin mi kaldı?
Ömrünün baharı yazı da geçti
Farkna varmadan güzü de geçti
Karakış zemheri buzu da geçti
Mevsimler de bitti kışın mı kaldı?
Hayatı daracık bir camdan gördün
Ağarttın saçını gönlünü yordun
Dünyaya meyledip düşündün durdun
Emeller bitmez ya, düşün mü kaldı?
Ölümü unuttun hırs ile doldun
Kâr zarar ortada göster ne buldun!
Hayat kazanırken ömründen oldun
Kaybettin, ütüldün fişin mi kaldı?
Hevesler, emeller hepsi silindi
Gençliğin kıymeti sonra bilindi
Ah ile vah ile sona gelindi
Daha uçuracak kuşun mu kaldı?
Mikdat Bal
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Yemek listesi Karadeniz –yerel şiveYemek listesi Karadeniz –yerel şiveLahana, turşu,çorba Karadeniz yemeği
Ancak mısır ekmeği ana direğumuzdur
Muhlama ile çayı, bayramlarda paçayı,
Sorarsan ziriktayı oda böreğumuzdur
Hamsi bolluk demekdur çeşit, çeşit yemektur
Beceridur emekdur, yerel gereğumuzdur
Hamsiden iz bulunur helvada, baklavada
Tencerede tavada bizum levreğumuzdur
Şu mısırun yarması, bir da arpa çorpası
Lahananun sarması bizum yureğumuzdur
Hoşkıran Kavurması patates kayganası
Bir çeşit mıhlaması engin ereğumuzdur
Akçaabat Köftesi Vakfıkebir pidesi
Yoktur bundan ötesi onlar feleğumuzdur
Balıklar, kavurmalar sebzeler ile çaylar
Unutmaz bizum baylar günlük belleğumuzdur
Fundukli ve çevizli helvalar türli türli
Hepsi yerel ve yerli milli yemeğumuzdur
Makarna Ramazanda, hep kulaklar ezanda
Bulgur kaynar kazanda yilluk emeğumuzdur
Fasulyayi biberle baklavayi şekerle
Kurç peyniri tekerle kışluk küleğumuzdur
Soframuza buyurun karnunuzi doyurun
Tüm dünyaya duyurun arzu dileğumuzdur
Şair son verdi söze umarım gelmez göze
Dünyayı bölgemize buyur demeğumuzdur
Ozan Mikdadi
Mikdat Bal
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Yeni baba olan bir dostuma
(Süleyman koca'ya ithaf)
Bu gün baba oldun Süleyman kardaş
Sevinç bitti artık düşünmen gerek
Babalık nasılmış anlaman için
Çocuğu severken işenmen gerek
Sevmek ne güzel şey sen de seversen
Bu yavrum ne zeki diye översen
Konuşunca sus der alır döversen
Sakın dövme iyi geçinmen gerek
Yedi yaşa kadar her şeyi öğret
Yediden sonrası her bilgi iğret
Çevre öğretirse öğretir nefret
Böyle bilgilerden kaçınman gerek
Evden ne alırsa onunla büyür
Her an dikkatli ol sanma ki uyur
Dinini sen öğret ahlağı buyur
Yapmazsan şimdiden açınman gerek
Herşeyi öğrensin mektebe kadar
Kabesini bilsin mabede kadar
Gözün aydın olsun ebede kadar
Örnek olmak için yaşaman gerek
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/61/www_antoloji_com_267861_584.MP3'>
Mikdat Bal
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Yeni dayak yemişlerdi
Trabzon sokakları yine
Şahit oldu nefret, kine
Gelmiş çekine çekine
PKK maskaraları
Yeni dayak yemişlerdi
Akıl öğrenmemişlerdi
Toplu halde gelmişlerdi
Kim veriyor paraları
Dayak yedikleri yere
Geldiler ikinci kerre
Akılları yok bir zerre
Bu akıl fukaraları
Trabzonda ki milli bilinç
Bölücüleri eder linç
Bu hareketiniz gülünç
Gidin sarın yaraları
Kendinizi avutmayın
Trabzonu hiç unutmayın
Böyle yanlış yol tutmayın
Bozmayalım araları
Bu hareket bir pilandır
Kökü dışarda olandır
Hem kahpedir, hem yalandır
Çılız kaldı koroları
Mikdat güldü salaklara
Sürünürken sokaklara
Bravo bizim üşaklara
Boş bırakmaz oraları
Mikdat Bal
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Yeni girdik yeni yıla
Yeni girdik yeni yıla
Ne beklenir bilemezsin!
Karşıladık yıla yıla
Bilemezin bilemezsin!
Ne getirdi ne alacak?
Kim biliyor ne olacak?
Kim ölecek, kim kalacak?
Bilemezsin bilemezsin!
Üstümüze ne geliyor?
Kim ne umar ne diliyor?
Gelecekten ne biliyor?
Bilemezsin bilemezsin!
Bir an gelir rüzgar eser
Seller olur sular basar
Terör vahşet, dehşet kusar
Bilemezsin bilemezsin!
Yıllar geçer koşa koşa
Zehir katar tatlı aşa
Neler neler gelir başa
Bilemezsin bilemezsin!
Bu yıl huzur olsa bari
Mutluluklar salsa bari
Zalimleri alsa bari
Bilemezsin bilemezsin!
Hazırola geç Mikdati
Şu hayatın hiç yok tadı
Bahtım bana hep yok dedi
Bilemezsin bilemezsin!
.......
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeni İş kuranlara!
Bankadan borç alarak biri iş kuracakmış
Bir dostu çok doğruymuş, başında duracakmış
Bizimki de turnayı gözünden vuracakmış
Ah bir bilse dostumuz hayali tüccar olmaz
Dünya kimine cennet bazısı da sürünür
Öyle kişiler var ki, maskelere bürünür
Elinde fırsat yokken çok müslüman görünür
Ele fırsat geçince ondan sahtekar olmaz
Yaklaşır sinsi sinsi sanırsın doğru sözlü
Dua eder, şükreder, plan kurar hızlı hızlı
Eksik değil tespihi riyakar, iki yüzlü.
Sonra yüzsüzlük eder, böylesinde ar olmaz
Doğru sandığın zatlar hakkını çiğ çiğ yerler
Bir iki palavrayla aklını celbederler
Şöyle yap da zengin ol, bu işte kâr var derler
Güvenme hiç kimseye elden sana kâr olmaz
Dikkat et dikkatli ol kapılma hayallere
Kendi gerçeğine bak, kulak asma ellere
Yalanlara kapılıp düşmeyesin dillere
Düşenin dostu olmaz, kimse ona yâr olmaz
Mikdatî! İşte böyle, çok dikkat etmek lazim
Yeni iş kuranlara rehber olsun bu yazım
Nice kazıklar yedim zannetmeyin kurnazım
Doğru yoldan koş kardeş, hayat kumar zar olmaz.
Mikdat Bal
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Yeni neslimiz
Yat dersin yatmaz
Kalk dersin kalkmaz
Kahveden çıkmaz
Yeni neslimiz
Azdır saygısı
Yanlız kaygısı
Gündüz uykusu
Yeni neslimiz
İsraf mı israf
Fuzuli masraf
Yetişir saf saf
Yeni neslimiz
Babaya asi
Ağlar anası
Yoktur tasası
Yeni neslimiz
Işığı loştur
İşleri boştur
Çoğu sarhoştur
Yeni neslimiz
Ne bulsa içer
Kendinden geçer
Yanlış dost seçer
Yeni neslimiz
Bozuktur hali
Yok istikbali
Robot misali
Yeni neslimiz
Başı dalgalı
Burnu halkalı
Keçi sakallı
Yeni neslimiz
Söylersen kızar
Bıraksan azar
Her günü pazar
Yeni neslimiz
İşi ayazdır
Sesi avazdır
Saygısı azdır
Yeni neslimiz
Mikdat der acı
Babası hacı
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Kız gibi sacı
Yeni neslimiz
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeni yıl kutlanıyor
Yıllar gelir peşpeşe
Kimse etmez endişe
Hele bakın şu işe
Yeni yıl kutlanıyor
Kutlayın ama neyi?
Çiğnemen ananeyi
Boş ver geçen seneyi
Yeni yıl kutlanıyor
Acaba nenin nesi
Noel kimin töresi
İlgilemez herkesi
Yeniyıl kutlanıyor
Hazılık var pek erken
Yeni yıla girerken
Şükür müminiz derken
Yeni yıl kutlanıyor
Aç yatarken kardeşin
Evde beklerken eşin
Kumar oynamak işin
Yeni yıl kutlanıyor
İşler hep kaldı şansa
Trilyonlar gider dansa
Bakıp da güler Fransa
Yeni yıl kutlanıyor
Nasıl kalırız geri
Örnek aldık frenkleri
Onlardan da ileri
Yeni yıl kutlanıyor
Millet bakar hayretle
Sabır eder gayrtetle
Velakin hararetle
Yeni yıl kutlanıyor
Yine bir yıl boş geçti
Dünyaya nahoş geçti
Ömrümden bir yaş geçti
Yeni yıl kutlanıyor
Mikdattır benim adım
Uyarmaktı muradım
Yazdım neye yaradım
Yeni yıl kutlanıyor
Mikdat Bal
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Yeni yıl kutlanıyor!
Yıllar gelir peşpeşe
Kimsede yok endişe
Hele bakın şu işe
Yeni yıl kutlanıyor
Kutlayın ama neyi?
Çiğnemen ananeyi
Boş ver geçen seneyi
Yeni yıl kutlanıyor
Acaba neyin nesi
Noel kimin töresi
Acep bura neresi?
Yeniyıl kutlanıyor
Hazılık var pek erken
Yeni yıla girerken
Şükür müminiz derken
Yeni yıl kutlanıyor
Aç yatarken kardeşin
Evde beklerken eşin
Kumar oynamak işin
Yeni yıl kutlanıyor
İşler hep kaldı şansa
Trilyonlar gider dansa
Bakıp da güler Fransa
Yeni yıl kutlanıyor
Nasıl kalırız geri
Örnek aldık frenkleri
Onlardan da ileri
Yeni yıl kutlanıyor
Millet bakar hayretle
Sabır eder gayrtetle
Velakin hararetle
Yeni yıl kutlanıyor
Yine bir yıl boş geçti
Dünyaya nahoş geçti
Ömrümden bir yaş geçti
Yeni yıl kutlanıyor
Mikdattır benim adım
Uyarmaktı muradım
Yazdım neye yaradım
Yeni yıl kutlanıyor
Mikdat Bal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yere düştüm paldır küldür
Yere düştüm paldır küldür
Sen orada kal vefasız
Elin uzat kaldır, güldür
Ya elimi al vefasız
Düşmüş isem yerde kalmam
Kulun olmam, kölen olmam
Mihnet ile elin almam
Al başına çal vefasız
Biliyorum bin beterim
Bundan gayri ne ederim!
Keyfine bak, ben giderim
Artık mutlu ol vefasız
Muradına ermeyesin
Güneş yüzü görmeyesin
Başka meyve vermeyesin
Benim gibi sol vefasız
Kurtulmasın dertten başın
Kurumasın gözün yaşın
Ateş ile dolsun döşün
Ettiğini bul vefasız
Der Mikdati çektim çile
Neler ettin bile bile
Hadi sana güle güle
Bari selam sal vefasız
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Yerenlerim çoktur övenlerimde
Yerenlerim çoktur övenlerimde
Bilmezler göz yaşı döktüklerimi
Alkışlayanım çok sevenlerim de
Yalnız ben bilirim çektiklerimi
O cennet vatandan neden çıktım ben
Bindiğim gemiyi niçin yaktım ben
Güzelim dünyamı niye yıktım ben
Kimler tamir etsin yıktıklarımı
Bu gurbet başkadır giden gelemez
Gözü açık gider rahat ölemez
Dostlarım halimi asla bilemez
Bu hayattan nasıl bıktıklarımı
Mikdatî ah edip sılayı anıp
Hasret oklarıyla yüreği kanıp
Nereden bilsinler, hicranla yanıp
Her sabah yollara baktıklarımı
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yerlere çöp atmak!
Yere çöp atan kadar alçak yoktur alemde!
Zehredip dünya’mızı mikropla dolduruyor
Bunların yüzündendir yaratıklar elemde
Ufak sanılan şeyler doğayı öldürüyor
Çevre korunmalı ki, gelecek de korunsun!
Etrafı kirletirsen bil ki büyük sorunsun
Böylesi duyarsızın burnu yerde sürünsün!
Temizlik iman’dandır Peygamber bildiriyor!
Orman, deniz nehir’i kirletmeyelim sakın!
‘Bir mıh bir nal kurtarır’ bu mantık ile bakın!
Böyle devam edersek yok olmamız pek yakın!
Çöp atan şunu bilsin, hayata saldırıyor!
Ozan Mikdadi
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Yermeyeyim dedim
Yermeyeyim dedim ama durmazlar
Politik-acılar değişti beyler
Dün dündü bu güne kafa yormazlar
Dünü bu gün ile çelişti beyler
Her milli terime dün faşist derken
Milliyetçi oldu hem de pek ergen
Bu gün sofu oldu dün nane yerken
İleriye doğru gelişti beyler
Dereler yukarı akıyor artık
Millet hayret ile bakıyor artık
Vatan bayrak neler okuyor artık
Ya bizim davamız ne işti beyler
Eyvah kime kalmış bizim davamız
Az daha uyursak yoktur devamız
Darmadağın oldu mutlu yuvamız
Neden bizimkiler çekişti beyler
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Yeşilkart hicap duymuş
Fakiri doktorlar dışta koyarak
Hastane önünde dondu duydun mu?
Ar’ından yeşilkart hicap duyarak
Yeşilden kızıla döndü duydun mu?
Ne etsin zavallı can telaşında
Doktoru soruyor değil işinde
Yalnız korumacı görev başında
Hemen tepesine kondu duydun mu?
Büyük laf edenler ağzı dopdolu
Konuşurken komaz mangalda külü
Zehir saçtı bu kez evde üç ölü
Ocak neredeyse söndü duydun mu?
Derine işlemiş puştluğun kökü
Ayı leşindendir gelen pis koku
Derdin ıstırabın bin yıllık yükü
Geldi sırtımıza bindi duydun mu
Ben böyle bilmezdim ehli akılı
Kime yiğit desem bir kapı kulu
Mesai mi eder keriz okulu
Herkes bir yalana kandı duydun mu
Hortum mortum maval, resmen çaldılar
Bu sefer kalemle cebe daldılar
Teberru diyerek zorla aldılar
O bunu, bu bunu yondu duydun mu?
Hukuk lafta kaldı adalet naçar
Birisi topluyor öteki saçar
Açar İstanbul’u bir fatih açar
Orman katilleri ondu duydun mu?
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Yeşillikler kalmayınca
Yeşillikler kalmayınca
Sel bendini yıkar gider
Bülbül gülü bulmayınca
Garip garip bakar gider
Yüreğimi yakar gider
Orman yakılır yıkılır
Yerine evler dikilir
Harfiyat suya dökülür
Sel bendini yıkar gider
Yüreğimi yakar gider
Her yer beton dolduğunda
Ormanlar yok olduğunda
Yerler çıplak kaldığında
Toprak kayar akar gider
Yüreğimi yakar gider
Ev yaptılar batağa da
Otel yaptılar dağa da
Denge kalmadı doğada
Mahlükatlar çıkar gider
Yüreğimi yakar gider
Mikdatî der yazık oldu
Renkler soldu, yeşil öldü
Dünya zehirli gaz doldu
Nefesimi tıkar gider
Yüreğimi yakar gider
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Yeteneğim mevhibe (Gülce)
Yeteneğim mevhibe edebiyatı bilmem
Şiirin her türüne meyleder gönlüm benim
Gülce’yi külçe sandım dedim maddeye gelmem
Bu kadar tereddüt’e veyleder gönlüm benim
Kulaktan dolma ilim
............Sonunda olur filim
............Şivem Karadenizdir
............Dert açar bana dilim
Gülce’yi Külçe sandım “dedum orda işum yok”
Yanlış değil yazdığım öyle konuşur il’im
Ne zaman ki uyandım su serptim yüreğime
Zararın neresinden dönersen kardır dedim
Bir iki ayar verdim gönül zembereğime
Yolunu gözetleyen çok dostların var dedim
Bu yüzden
Gülden güle dolaştım
……Dostlarıma ulaştım
............ Onca zamandan sonra
................ Onlar ile buluştum
Yüreğim kıpır kıpır gözlerim şıpır şıpır
Artık bu günden sonra yazarım kupür kupür
Her çiçekten bal almak arının meziyeti
Telafi edeceğim yapamadıklarımı
Bu güzel duygularla
........ Kendime geldim, şükür
.......... Daveti alır almaz
..............Geldim işte burdayım
Selam sevgi saygılar hoş bulduk sefa gördük
Bu gün mukadder imiş burada da post serdik
Şiirdir benim gayem şiirde buluşalım
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Yeter artık yeter
Yeter artık yeter eyleme hucüm
Anladım beş para etmiyorum ben
Ama önce söyle ne idi suçum
Onu öğrenmeden gitmiyorum ben
Demek ki sevmiştin pazara kadar
Söz verdiğin halde mezara kadar
Kıymetim de yokmuş beş para kadar
Artık ne dersen de yutmuyorum ben
Terkedip de beni saldıktan sonra
Kalemin eline aldıktan sonra
Kaldırıp da yere çaldıktan sonra
Sana söz vermiştim tutmuyorum ben!
Sevenin nazını çile mi sandın
Seven sevdiğine köle mi sandın
Beni mecnun bilip çöle mi sandın
O kadar da yanıp tütmüyorum ben
Mikdatî der hayat yürür de sensiz
Hareketin ani, hakaret densiz
Bir celsede infaz ettin nedensiz
Gerçek olan budur atmıyorum ben
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Yeter bu kadar zillet
Yeter bu kadar zillet
Kanım donuyor kanım
Kalmadı hiç fazilet
Keşke çıksaydı canım
Aval aval bakıyor
Diyenler, müslümanım
Böyle mi olmalıydı
Memleketim vatanım
Çinsiyeti şüpheli
Yarı bey, yarı hanım
Ondan ağa mı olur
Affınızı umanım
Bağdaşır mı töre’nle?
Nasıl yaptın başkanım?
Karşılarsın törenle
Sızlar yerde yatanım
Haberleri izlerken
Zannettim ki Alman’ım
Seyrederken kahroldum
Doğduğuma pişmanım
Elimden birşey gelmez
Kalemdir tecümanım
Hür’üm yazarım işte
Dertlerden el amanım
Bir gün piliniz biter
Buna tamdır imanım
Tek başına da kalsam
Çıkar tozum dumanım
Mücadeleye devam
Elverdikçe dermanım
Mikdat der düşer isem
Var elimden tutanım
Ben samanlıkta bir çöp
Milyonla var harmanım
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Yeter bunca özlem canıma yetti
<font face='Forte'' size='5' color=Brown>Y<font face='century'' size='3.5'
color=midnightbleu>ol verin gideyim savulun dağlar
Yeter bunca özlem canıma yetti
Acıya dayanmaz yüreğim ağlar
Yeter bunca özlem canıma yetti
Yolumu gözleyen annem var benim
Fatiha özleyen ninem var benim
Hasretten sızlayan sinem var benim
Yeter bunca özlem canıma yetti
Ah dedikçe içim hüzünle dolar
Gönlüme acılar elemler salar
Aklım uçup gider gözlerim dalar
Yeter bunca özlem canıma yetti
Ne kopar iplerim, ne de çözülür
Yolumu gözleyen herkes üzülür
Gözlerimden kanlı yaşlar süzülür
Yeter bunca özlem canıma yetti
Gözümde tütüyor gezdiğim yerler
Hani bir zamanlar bezdiğim yerler
Şimdi de ruhumda sezdiğim yerler
Yeter bunca özlem canıma yetti
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Yeter ki sen mutlu ol
İçim kan ağlıyorken defterini sevdanın
Dür de dürüveririm yeter ki sen mutlu ol
Harabe gönüllerin tabutuna mevtanın
Gir de giriveririm yeter ki sen mutlu ol
Tek senin mutluluğun deva olur bu derde
Gönder hep benim olsun gam kasavet keder de
Saatlerce, günlerce haftalarca bir yerde
Dur de duruveririm yeter ki sen mutlu ol
Koruyorum bozmadım sana olan andımı
Eğer destur vermezsen aşamam ki bendimi
Umudum bittiğinde şuracıkta kendimi
Vur de vuruveririm yeter ki sen mutlu ol
Mutlu ol bana yeter çektirme şu azabı
Bir güzele yakışmaz, gaddarların gazabı
Başkasından kıskanıp gözlerime kezzabı
Sür de sürüveririm yeter ki sen mutlu ol
Vurgunuyum rengine o kara gözlerinin
Cana minnet olaydım toprağı izlerinin
Sürünerek de olsa dibine dizlerinin
Var de varıveririm yeter ki sen mutlu ol
Bir ışık takıversen erenler mimberine
Uçarım o ışığa hiç bakmam amperine
Gözlerimi kırpmadan ateşler çemberine
Gir de girivereyim yeter ki sen mutlu ol
Mikdatî der aşkınla yanıversem şuânda
Hiç başka bir mutluluk aramazdım cihanda
Yüreğimi canımı senin için şu anda
Ver de verivereyim yeter ki sen mutlu ol
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Yeter ötme be guguk!
Mart kapıdan baktırdı
Guguk kuşu döktürdü
Öte öte bıktırdı
Yeter ötme be guguk
Her ötüşün az gelir
Akabinde gaz gelir
Bahar biter yaz gelir
Yeter ötme be guguk
Hepten Yıkık döküksün
Bu ne fosil guguksun
Suratı pek çöküsün
Yeter ötme be guguk
Ankara’da kar yağdı
Yollara çamur yığdı
Yahu bu hangi çağdı
Yeter ötme be guguk
Vakitsiz öter bu kuş
Bu sefer yolu yokuş
Mart ortası halâ kış
Yeter ötme be guguk
Yemez bu sefer yemez
Bu millet bravo demez
Öğrenmedi bu çömez
Yeter ötme be guguk
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Yetimi kayıranlar
Elhamdülillah deyip, müslümanım diyenler
Hiç hayır işlemeden, cenneti isteyenler
Yetimlerin hakkını, haksız yere yiyenler
Hangi yüzle cenneti, temenni eder durur
Yetimlerin hakkını, düşünmeden yer durur
Yetîmlerin malına, yok ki kim el uzatsın
Müslüman geçinirken, bilesin ki tezatsın
Karnını şişirmişsin, yetimler de aç yatsın!
Yanıbaşında ağlar, bana ekmek der durur
Sen ise yediğinden, miden hep şişer durur
Zekatı vermiyorsan, yetim malını yedin
Düşkünlere olmazsa, yardımın inayetin
Lanetine uğrarsın hem hadis hem ayetin
Hem Allah hem Resulü, hep ikaz eder durur
Bir çoğu bu ikazı hafif zanneder durur
Zavallı yetim düştü, ne anne var ne baba
Ne komşudan ilgi var, ne el tutan akraba
Bir çok ihtiyacı var, gören var mı acaba!
Herkesin çocukları okula gider durur
Bu zavallı yetimin umudu biter durur
Bal der bu ramazanda hiç olmazsa görelim
Hayırın bir kısmını, yetimlere verelim
Nebiye komşu olup, cennetine girelim
Çünkü o ümmetine müjdeler eder durur
Yetimi kayıranlar, benimledir der durur
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Yetmedi mi yollarına baktığım
Deli gönül yol ver bana gideyim
Al kınalı parmaklarla yaz beni
Yol vermezsen dünyayı ne edeyim
Şuracıkta aman verme ez beni
Yetmedi mi yollarına baktığım
Sana geldim hasretini çektiğim
Reva mıdır bunca yaşlar döktüğüm
Yaktı yıktı çilve beni naz beni
Yutkunurken acır boğaz bezleri
Hasret devam eder bitmez izleri
Gönlüm yara kalem döker sözleri
Anlamıyor mızrap beni saz beni
Seven herkes çilesini doldurur
Bu ayrılık nicesini soldurur
Dokunuyor sitemlerin öldürür
Yaralıyor en ufacık söz beni
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Yetsin artık çekilmiyor çileler
Yine gece yine hüzün yine gam
Bitsin artık, çekilmiyor çileler
Yine hazan, yine rüzgar, yine sam
Yetsin artık çekilmiyor çileler
Ölüme denk, ayrılığın zorluğu
İşte böyle bir mezarın darlığı
Rahat vermez şu gurbetin varlığı
Batsın artık çekilmiyor çileler
Dua etsin Arafatta hacılar
Arkadaşlar tüm ahiler bacılar
Yüreğimden dayanılmaz acılar
Gitsin artık çekilmiyor çileleler
Ben yanarım batmayan güneşlerde,
Sıla gezer hayallerde, düşlerde.
Varsın garip gönlüm kor ateşlerde,
Tütsün yine, çekilmiyor çileler
Mikdatî der gülemedim kazara
Gülmek beni aldı sarf-ı nazara
Biri beni alıp canlı, mezara
İtsin artık çekilmiyor çileler
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Yıkılmadan sensiz nasıl durayım
Yıkılmadan sensiz nasıl durayım
İkide bir bana sabret diyorsun
Şaşırmışım hangi yolu vurayım
Merak etme biter hasret diyorsun
Gönlüme gönlünden bir sicim gerdin
Rahatsın sen sangi yokmuş bir derdin
Her seferde bana teselli verdin
Vuslat yakın bu bir fetret diyorsun
Bu ayrılık acı gelir hor gelir
Yüreğime ateş iner kor gelir
Dayanamam bana hasret zor gelir
Biraz zorla biraz cebret diyorsun
Gurbet elde gonca gülü solanlar
Ağlamaz mı yarden uzak kalanlar
Unutmaz mı gözden ırak olanlar
Gönüldedir bitmez kudret diyorsun
Çok yakınız kalpten kalbe yol gider
Yanımdasın sevgi ile kal yeter
Gönlümüze, çiçek biter gül biter
Bana hasret sana gurbet diyorsun
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Yıllar geçti ama hasret geçmedi
Yıllar geçti ama hasret geçmedi
Kalkıp da gitmezsem, yuh olsun bana
Severek gurbeti kimse seçmedi
Arzumla kaldıysam yuh olsun bana
Olmasaydı geçim derdi başımda
Gurbete düşmezdim o genç yaşımda
Sevenlerim ağlar mıydı peşimde
Daha ağlatırsam yuh olsun bana
Kim terkeder bilmem ana yurdunu
Seven sediğine dönmez sırtını
Hasret yakar şu gediğin ardını
Artık sabredersem yuh olsun bana
Örümcek ağına büründü obam
Nice yıllar geçti tütmedi sobam
Demekki beyhude verdiğim çabam
Daha eğlenirsem yuh olsun bana
Mikdatî’yim bitmez dağ gibi dertler
Çoğu vefat etti bildiğim fertler
Nerde yarenlerim o civan mertler
Gidip de görmezsem yuh olsun bana
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Yıllar geçti aradan
Yıllar geçti aradan
Uzağım çaykaradan
Nasip olsa da gelsem
Bir kurtulsam buradan
Hasretlik beni yakar
Akar göz yaşım akar
Doslarım ahbablarım
Her gün yoluma bakar
Özlerim köyümüzü
Akraba soyumuzu
Allahım şu gurbetten
Sen kaldır suyumuzu
Yalvarırıum mevlaya
Bir kavuşsam sılaya
Bir avuç kemik oldum
Ben ağlaya ağlaya
Çoluk çocuk burdadır
Aklımız hep yurdadır
Burda ya&#254; asak bile
Her şeyimiz ordadır
<! --- Radyo Zeleka kot başlangıcı --->
<iframe frameborder='0' width='124' height='165'
src='http://www.zeleka.com/r-zeleka.htm' marginheight='0' marginwidth='2'
scrolling='no' allowtransparency='no' style='border: #DBE2ED 1px solid;
'></iframe><! --- Radyo Zeleka kot bitişi --->
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Yıllar yılı çeke çeke ağladın Tuncay Akdeniz'in Çile şiirinden esinlenmiştir
Yıllar yılı çeke çeke ağladın
Bitmedi elemler, dertler bitmedi
Dertlerini yaza yaza çağladın
Susmadı kalemler, dertler bitmedi
Ağrılardan mutlu günün olmadı
Allah bilir daha çilen dolmadı
Hastane de sana çare bulmadı
Hep kötü filimler dertler bitmedi
Allah’tan şifayı hep isteyerek
Kadere inanıp boyun eğerek
Hayata kahredip her gün diyerek
Yaşasın ölümler, dertler bitmedi
Gülmedin dünyada olsun bir kerre
Ağladın sızlandın, yüreğin pare
Şimdiye dek senin derdine çare
Bulmadı alimler,dertler bitmeti
Dünya kime zindan kime yâr iken
Sevilmez bu dünya sana dar iken
Mars’ı fethedecek bilgi var iken
Sustu tüm ilimler dertler bitmedi
Acıyı elemi çektikçe fertler
Vefasız doslardan, katlanır dertler
Bu dünya yüzünde çoktur namertler
Çoğaldı zulümler, dertler bitmedi
Mikdat der kardeşim bitecek bir gün
Allah sana şifa edecek bir gün
Tuncayım Rahmana gidecek bir gün
Nur olur alemler, dertler bitmedi
<embed
src=http://www.neyzen.com/images/taksim/aka_gunduz_kutbay/aka_gunduz_saba.w
ma>
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Yıllardır gece gündüz sömürüyorlar bizi
Yıllardır gece gündüz sömürüyorlar bizi
Kene tasallut etmiş kemiriyorlar bizi
Ne yana dönsen reklam ne yana dönsen yalan
Aklı yok izanı yok onlardan bir şey alan
Her taraf tuzak dolu bir yere bakamazsın
Kaçacak mecalin yok sokağa çıkamazsın
Bu gün övdüklerini yarın çöpe at derler
Nice kazıklar yedin birde bizden tat derler
Zaten işi bilmiyor reklam veren bayiler
Boş yere para verir tescilli enayiler
Çünkü reklam gelince “bammm” diye bir ses çıkar
Bundan rahatsız olan başka tarafa bakar
Elektronik sömürü bıktırıyorlar bizi
Kalitesiz şeylere baktırıyorlar bizi
Bakma diyen çıkacak her yere yerleştiler
Asalaklar, keneler, sülükler birleştiler
Televizyon, radyoda, gazetede, dergide,
Mağazada, dükkanda arabada, sergide
Bu devirde arkadaş dağda yaşamak varmış
Bu yalancılar bizi sarmaşık gibi sarmış
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Yıllardır halkını sömüren beyler
Yıllardır halkını sömüren beyler
Çatlasın mideniz, doymaz mısınız?
Fakirin hakkını kemiren beyler
Onların ahını duymaz mısınız?
İçinizde yok mu doğru kişiniz?
Köşe dönmecedir sizin işiniz
Çalmaya alettir makbuz fişiniz
Yalanı hırsızlık saymaz mısınız?
Kalemle bol yazıp çalıyorsunuz
Diğer yandan rüşvet alıyorsunuz
Veballer altında kalıyorsunuz
Bir dine kitaba uymaz mısınız?
Böyle büyük cürmü kodes mi paklar
Kan irin olası çalınan haklar
O bunu aklıyor, bu onu aklar
Bu ahlaksızlıktan caymaz mısınız?
Mikdat der bu millet bilmez zannedin
Hesabı sorulur her ihanetin
Bu meydan sizindir günü gün edin
Bir gün o koltuktan kaymaz mısınız?
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Yıllardır Trabzonu hedef seçtiler
Ahlaksız insafsız alçak uşaklar
Fitne, fesat yayıp gülüşüyorlar
Keneler, sülükler, bitler yavşaklar
Kanımızı emip gelişiyorlar
Yıllardır Trabzonu hedef seçtiler
Hemen harekete neden geçtiler
Bunlar Trabzona mı savaş açtılar
Trabzonu anarken yılışıyorlar
Hasret çekiyorken gurbet ellerde
Trabzonum gevilir hain dillerde
Terör olmuyor mu başka illerde?
Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar?
Memleket, satılmış hainle dolu
Dış güçlerin bunlar beşinci kolu
Ötenlerin çoğu bir emir kulu
Patronları ile buluşuyorlar
Mikdat Bal
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Yılmaz Karadeniz’li
Kaptırmaz yakasını
Yılmaz Karadeniz’li
Bindiği takasını
Delmez Karadeniz’li
Sevmez yurdu satanı
Olmaz elí tutanı
Ölür ama vatanı
Bölmez Karadeniz’li
Çalar sazı kemanı
Her şeyin var zamanı
Yüreğinde imanı
Ölmez Karadeniz’li
Ermeni yalanına
Falanı filanına
Misyöner planına
Gelmez Karadeniz’li
Bağlı kalır özüne
Güvenilir sözüne
Hainlerin yüzüne
Gülmez Karadeniz’li
Dik tutarak başını
Sağlam tutar işini
Düşmanın göz yaşını
Silmez Karadeniz’li
Mikdat Bal
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Yıprandım
Baş eğmedim bu güne dek bir kula
Zaman beni eğdi büktü, bitirdi
Yıprandım satsalar gitmem bir pula
Bu mağrur kul kıymetini yitirdi
Dağlar yıkılırdı, çektiklerimden
Ah ederim sızlarım kederimdem
Şikayetim vardır birkaç yerimden
Doğduğuma beni pişman ettirdi
Hastalıktan zor işten sakınmazdım
Çalışırdım doktora bakınmazdım
Ufak tefek bir şeyden yakınmazdım
Zaman duman etti, aman dedirtti
Bal der ben eskiden, çok gencim derdim
Canımın istediğini ederdim
Nerde şenlik ben oraya giderdim
Bu gaflet başıma neler getirdi
Mikdat Bal
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Yine aklıma vurdu (Maní)
Yine aklıma vurdu
Ormanların yeşili
Yüreğim kan ağlıyor
Deşilidir deşili
Yeşil yeşil bağları
Ormanları dağları
Eriyor düşündükçe
Yüreğimin yağları
Daha dün her yer kardı
Her yeri bahar sardı
Yaylanın yollarında
Nice izlerim vardı
Ormanlara girelim
Ağaçları görelim
Hayat bunlarla kaim
Durup selam verelim
Avcı avlar kuşunu
Atar kurşun taşını
Ağaçlar yaralanır
Akıtır göz yaşını
Ah çamlar çamlar çamlar
Ağlarken sakız damlar
Onlar örnek alınsa
Ne dert kalır ne gamlar
Mikdat Bal
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Yine bayram geldi, hüzündeyim ben
Yine bayram geldi, hüzündeyim ben
Gurbet elde seni sorarım anam
Hasretin insafsız közündeyim ben
Yıllardır gönlümü yorarım anam. anam
Yüzümü yüzüne süresim gelir
Bilemezsin nasıl göresim gelir
Canımı yoluna veresim gelir
Böyle malihülya kurarım anam
Döktüğüm göz yaşı yürek dağlıyor
Ben anama, anam bana ağlıyor
Hastayım, gelemem şartlar bağlıyor
Bu zinciri nasıl kırarım anam?
Gurbetin seline katıldım durdum
Oradan oraya atıldım durdum.
Ömür masasında, ütüldüm durdum
Gönüllü değildir firarım anam.
Göçmen kuşlar bile gidip dönerler
İçimde volkanlar yanıp sönerler
Yolumu ışıtmaz artık fenerler
Yaramı sen diye sararım anam.
Kavuşmak dilerim biraz geç ama
Kuşlar gibi uçup gelmek güç ama
Elini öpmemek büyük suç ama
Teselliyi sende ararım anam..
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/43/www_antoloji_com_561143_188.MP3'>
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Yine de seveceğim, yine de seveceğim
Bu sevda yureğimi sardı sarmaşık gibi
Dağılmıyor efkarım işler karmaşık gibi
Yine de seveceğim, yine de seveceğim
Yüreğim bin pareymiş dert sandığım çareymiş
Sonunda anladım ki bu dert bana göreymiş
Yine de seveceğim, yine de seveceğim
Yaktıkça kül olurum çareşiz kul olurum
Aşarım benliğimi yolunda zül olurum
Yine de seveceğim, yine de seveceğim
Sevgide hayat buldum masivasında öldüm
Sevgim Ondan ötürü, ben Ona kurban oldum
Yine de seveceğim, yine de seveceğim
Mikdat Bal
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Yine dirirlir Kenan Mim Eryiğitin ''Aşka dair ne varsa' şiirine ithaf
Ölüm bir gerçektir dirilmek haksa
Aşkını gömmüşsen, o da dirirlir
O yâr bu dünyada canını yaksa
Bunun hesapları bir gün verilir
Ölmeyen şeylerden sevgidir biri
Sevginin dünyada yoktur kabiri
Gömmüşsen aşkını sen diri diri
Bekle gör yakında yine dirirlir
Gün gelir gazabı yenersin yine
Aşk ölmez bir daha denersin yine
Gönül bahçesine inersin yine
O bahçeye ancak aşkla girilir
Aşka dair yazma yaralı iken
Dünyası kararır sevdayı çeken
Üstünü başını çizse de diken
O bahçeden yanlız güller derilir
Mikdatî! Bu derde düşer her yiğit
Metin ol, kavi ol kardeş Eryiğit
Bu sabır yolunda kendini eğit
Ölüm Hak ölenler bir gün dirilir
Mikdat Bal
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Yine geldi Ramazan
Yüce Rabbim tekrar nasip eyledi
Kıymetini bilenlere ne mutlu!
Günhları bağışlarım söyledi
Kapısına gelenlere ne mutlu!
Yararı olmayan, işe boş verip
Hayırları işlemeye koşturup
Yoksa bile miskinleri hoş görüp
Yüzlerine gülenlere ne mutlu!
Mescitler ki birer cennet sahası
Sadakadır cömertlerin çuhası
Cehennemden korunmanın pahası
Bir hurmayı bölenlere ne mutlu!
Bu dünyada görevi var kulların
Vermek gerek zekatını malların
Ramazanda yetimlerin dulların
Göz yaşını silenlere ne mutlu!
Arınarak isyanından,kahrından
Huşu ile dolup oruç nehrinden
Korunup şeytanın,nefsin şerrinden
Namazını kılanlara ne mutlu
Ramazanda rahmet olur yağışlar
Tövbeyledir yeni baştan doğuşlar
Rahim Allah her günahı bağışlar
İman ile ölenlere ne mutlu
Mikdat Bal
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Yine özlem bürüdü sürekli bir sis gibi
Yine özlem bürüdü sürekli bir sis gibi
Bırakmıyor yakamı gerekli bir his gibi
Kara bulutlar sardı ufuklarım karanlık
Bülbüller susuverdi gönül bahçem viranlık
Sağnak sağnak göz yaşı dinmiyor acım sızım
Cepte iki pasaport, yine de vatansızım
Şimdi ben Türkiye’ye varsam da seferiyim
Hollanda’da ebedi dursam Türk neferiyim
Böyle bir ikilemde yuvarlanıp durduğum
Hüzünlerin anası çözülmeyen kördüğüm
Çepe çevre sarıldım aşılmaz sorunlarla
Evlat, kız gelin derken karıştık torunlarla
Kök saldım ama rüzgâr dallarımı kırıyor
Toprağım olmayınca yapraklarım kuruyor
Çile çekmekle bitmez, çaresi olmaz derdin
Kadrine uğramışım gurbet denen namerdin
Her gurbetçi kavrulur kendi tenceresinde
Çektiklerim sayılmaz hayat cenderesinde
Şefkat kelimesini tercüme edemedim
Eloğluna öğretip tecrübe edemedim
Sinemde biriktirdim gamları, kederleri
Yine teselli buldum var diye beterleri
Ah Mikdati ağlama gurbet hali böyledir
Kaderine razısın ama gurbet söyletir
Mikdat Bal
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Yirmi dört ekim 2013-Mikdat Bal………Osman Şahin atışması
Adaylığını koydun reis olacakmışsın
Bunun neticesine hesaba kattın mı sen?
Evin riyasetini ele alacakmışsın
Oklavanın uçundan acaba tattın mı sen? .........Ozan Mikdati
Zaten reis idim ben kazak Osman'dır
adım..
Oklava hamur açar gelmez buraya kadar
Demokratik seçimle başkan olmak muradım
Şöhretim duyulacak evden saraya kadar…………Osman Şahin
Kimden oy alacaksın onun torunu da var
Oklavadan korkmazsan mırın kırını davar
İyi düşün arkadaş bunun yarını da var
Kafanı mı oynattın hiç hasta yattın mı sen.........Ozan Mikdati
Ataerkil tipim ben koltuğu kaptırmam ben
Kendime kolay, kolay fırça da attırmam ben
Torunu siyasete yasaktır kattırmam ben
Su içirmem indirdim onu dereye kadar
Tipine diyecek yok dış görünüş aldatır
Küçük kıyamet inan bu gün yarın yoldadır
Bir elin yağda senin diğeri de baldadır
Şimdi de hep bunları kenara attın mı sen………….Ozan mikdati
Emekli olduğumda anlaşmıştık hanımla
İyi geçinecektik sözleşmiştik onunla
Gün geçtikçe aldattı beni ikiz torunla
Hizmetçi mi bulayım 500 liraya kadar……………….Osman Şahin
Torunu etme sorun başka sorunlar çıkar
Sonra da inat eder harçlığından da sıkar
Torunu kıskanırsan onu peşine takar
Hiç torunla parklarda çamura battın mı sen………….Ozan Mikdati
Her şeye müdahale her faulüme düdük
Çıkardığım yasalar kalıyor hepten kadük
Sarı kart sınırında az kaldı işim bitik
Kovulursam giderim her hal kiraya kadar...... ……………….Osman Şahin
Sende dikkatli oyna her şeyde var bir kural
Kiraya mı gidersin bozuldukça her moral
Kim yapar yemeğini bu işten vazgeç derhal
Neyi düşünüyorsun aklını sattın mı sen………….Ozan Mikdati
Tenezzül mü ederim bir yemeğe bir çaya
Lokantalar hep benim kanarım doya doya
Burda tuzsuz şekersiz lokma da saya saya
Sabrın da sınırı var daha nereye kadar….…….Osman Şahin
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Der Mikdati umarım kafan gelir yerine
Aylığın bölünmeden, batmamışken derine
Kızgınlığın ilacı koy ser’ini serine
Belki de tansiyondur hapını yuttun mu sen…….Ozan Mikdati
Bu benim sert çıkışım herkese örnek olsun
Kadın baskısına son diyen benden ders alsın"
Bu gece muhabbeti size hatıra kalsın
Tüm kadınlar çiçektir işte buraya kadar.. ….…….Osman Şahin)))
Mikdat Bal
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Yirmi dört Kasım Öğretmenler günü münasabeti ile...
Sevgi ağacındadır insanlığın bileti
Cehalet hitam bulsun, başka bir şey istemem
Hocam sana emanet al şu benim veledi
Okusun adam olsun, başka bir şey istemem
Kalbi sevgi, gönlü nur, beyni ilimle dolsun
Bu ilmin sayesinde aklın yolunu bulsun
Artık eti senindir kemiği benim olsun
Kurbanım fedam olsun, başka bir şey istemem
Cahildir toyluğunu, sevgi ile karşıla
Eğit her yönü ile hazırla her koşula
Müfredatın dışında, hoş görüyü aşıla
Dersine müdam olsun başka bir şey istemem
Önce kendini bilsin, benliğine güvensin
Tanısın ecdadını, öğrendikçe sevinsin
Anlat menkıbe gibi tarihiyle övünsün
Rehberi atam olsun başka bir şey istemem
Öğret Türk evladına tarihteki ününü
İstikbale hazırla öğreterek dününü
Yürekten kutluyorum öğretmenler gününü
Benim bir sedam olsun başka bir şey istemem
Mikdat Bal
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Yok bize yan bakacak
Yok bize yan bakacak
Bakarsa kan akacak
Milyonla can çıkacak
Yakarız dağı taşı
Birlik her şeyin başı
Solcusu ülküdaşı
Hep vermişiz el ele
Kim olur o hergele
Sosyetesi dindarı
Kavgalısı kindarı
Hepsi Türk alemdarı
Yurtseverdir her kişi
Birbirinin kardeşi
Beş parmağın her beşi
Birleşince gör hele
Yumruğu yer hergele
Bir elin yok mu sesi
Ya ne elimin tersi?
Sangi demirci örsü
Patlatır gözü kaşı
Kalsam dahi bir kişi
Zordur onların işi
Kim imiş o hergele
Güvenmesin tek ele
Kahramandır ırkımız
Kimseden yok korkumuz
Eğer varsa farkımız
İyi biliriz işi
Biz açmayız savaşı
Sabır herşeyin başı
Bunda olmaz acele
Onlar denesin hele
Türkün ölü dirisi
Kahraman her birisi
Yok gencin serserisi
Hepsi Türk vatandaşı
Budur herşeyin başı
Yıkarız dağı taşı
Boyun eğmeyiz ele
Vatan için el ele
Mikdat der yazdığımız
Burada dizdiğimiz
Aldını çizdiğimiz
Olsun kardeş barışı
Kazanırız savaşı
Vermeyiz tek karışı
Biz verince el ele
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Duysun bizi hergele
Mikdat Bal
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Yok bunun lamı cimi
Yok bunun lamı cimi
Her şey açık, ayandır
Görün kim kimi suçlar,
Kim kimine uyandır
Kalmadı hiç sabrımız,
Rabbim bizi dayandır!
Bela olmuş bir kulun,
Hem de bizi soyandır
Sen aslını bilirsin,
Her şey sahte beyandır
Bu ne pişkinliktir ki,
Her sözünden cayandır
Sürekli bu milletin
Feryadını duyandır
Onlar imdat dedikçe,
O rahatça doyandır
Yani bunun anlamı,
Gözlerini oyandır
Dünyanın en ahmağı,
halkı ahmak sayandır
Bazen erkeklik taslar,
Ürkeklikte bayandır
İşine akıl ermez,
Doğru yoldan kayandır
Eller istemiş diye,
Vatandaşa kıyandır
Faiz ödensin diye,
Zamlara zam koyandır
Melek gibi güleçtir,
Hakikatte çıyandır
Bu gidiş iyi değil,
Memlekete ziyandır
Hiç kimse ses etmiyor
Dikkatlere şayandır
Medya da leyhlerine,
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Yalanları yayandır
Ne derim sana medya,
Bu da senin mayandır….
Mikdat Bal
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Yok ekersen yok biçersin
Yok ekersen yok biçersin
Dünya böyle döner dostum
Çok ekersen çok biçersin
İşte budur hüner dostum
Gerçek hayat akıp gider
Fırsat elden çıkıp gider
Zerre zerre yakıp gider
Gönül yanan fener dostum
Bir öykü var her elemde
Nice sırlar var kalemde
Gerçek dışı bir alemde
Hekes bir şey dener dostum
Ben’im diye coşup taşman
İş değil ki, eder pişman
Nefis denen büyük düşman
Er geç seni yener dostum
Oku anla sen kaderi
Her elemin var beteri
Bu hayatın gam kederi
Omuzuna biner dostum
Kendine dön gerçeğe bak
Hayat haksa ölümde Hak
Kalbinde bir meşale yak
Unutursan söner dostum
Mikdat Bal
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Yok genel afım benim
Engeller aşa aşa
Gelirim koşa koşa
Dostlarımla baş başa
Yoktur hilafım benim
Bir gün aşar gelirim
Sizi gelir bulurum
Ben işimi bilirim
Çoktur etrafım benim
Ey sapık kendine dön
İmana dön dine dön
Ayrıldıysan yine dön
Dolmadı safım benim
Dön kardeşim dön artık
Belli oldu yön artık
Bu ikazım son artık
Kalmadı lafım benim
Karşıma çıkar isen
Canımı sıkar isen
Vatanı yıkar isen
Yok genel afım benim
Mikdat Bal
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Yok oldu fakirin tüm umutları
Yok oldu fakirin tüm umutları
Peşin olmayınca aşın da olmaz
Ahlaksızlık aştı tüm hudutları
Kişin olmayınca işin de olmaz
Kömür zehirlermiş yakmak da yasak
Çarşıya pazara çıkmak da yasak
Elde avuçta yok bakmak da yasak
Beşin olmayınca şeşin de olmaz
Kem gözle bakılır vatan muhibi
Yüz dolar vermiş de sevdik rahibi
Nerde bu ülkenin gerçek sahibi
Başın olmayınca dişin de olmaz
Dertler yığın yığın asırlaşınca
Yüreklerde hicran, nasırlaşınca
Boş işlerde gönül kısırlaşınca
Döşün olmayınca düşün de olmaz
Der Mikdatî! Bazen haşlamak lazım
Artık bir yerlerden başlamak lazım
Uyansınlar diye taşlamak lazım
Taşın olmayıca şişin de olmaz
Mikdat Bal
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Yok oluyoruz
Ne bu rezalet
Yok oluyoruz
Kalktı adalet
Yok oluyoruz
İnsaf atıldı
Fakir itildi
Her şey satıldı
Yok oluyoruz
Çiftçiler açtır
İşçi muhtaçtır
Bu ne kıskaçtır
Yok oluyoruz
Bulutlar kara
Gel ışık ara
Hasretiz nura
Yok oluyoruz
Millet inliyor
Her yer çınlıyor
Beyler dinliyor
Yok oluyoruz
Halk düşmüş derde
Kurtaran nerde
Yarış var şerde
Yok oluyoruz
Gelenler yedi
Neyi halletti
Soydu milleti
Yok oluyoruz
Çoğaldı hırsız
Nesiller arsız
Her şey hayırsız
Yok oluyoruz
Gör İstanbulu
Eşkıya dolu
Ey Hakkın kulu
Yok oluyoruz
Her yer kap kaççı
Var nice hapçı
Gerçekler acı
Yok oluyoruz
Tehlike her yan
Zenginler üryan
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Fakirler hayran
Yok oluyoruz
Ölü nehirler
İçsen zehirler
İğrenç şehirler
Yok oluyoruz
Bal der böyledir
Dertler söyletir
Son her şeyledir
Yok oluyoruz
Mikdat Bal
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Yoktur bizim farkımız!
Yoktur bizim farkımız, bir birinden bir zerre
Bunlar, onlar, sen ben o, bizi biz yapmıyor mu?
İlan ettik dünyaya bunu dedik kaç kerre
Bin yıllık tarihimiz, bizi biz yapmıyor mu?
Aynı ülke içinde beraber yaşıyoruz
Yurdumuzun aşkını, gönülde taşıyoruz
Cephelerde cihada, beraber koşuyoruz
Verdiğimiz şehitler, bizi biz yapmıyor mu?
Aramıza girmesin, fitne fesat rüzgarı
Kavga etsek sadece, düşmanların var kârı
Her şeyden önde gelir, ülkemizin çıkarı
Bir ülkede yaşamak, bizi biz yapmıyor mu?
Yetmedi mi bu kavga, yetmedi mi şiddetler?
Kime karşı bu savaş, kime karşı hiddetler
Geri gelmez bir daha, kaybedilen müddetler
Aynı bayrak, aynı yurt, bizi biz yapmıyor mu?
Düşmanlıktan ne çıkar, neden düşman olalım
Senlik benlik olmadan, ortak bir yol bulalım
Birlikteyiz bin yıldır, bin yıl daha kalalım
Bunca yıllık çoğrafya, bizi biz yapmıyor mu?
Mikdatî! . Bir olalım, bozulmasın bu birlik
Aynı bayrak altında olmaz ayrı fikirlik
Huzur vardır birlikte, kardeşlikte var dirlik
Milyonlarca müşterek, bizi biz yapmıyor mu?
Mikdat Bal
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Yolculuk
Bir kaç tane diyeyim, dinle beni arkadaş
Arkadaş kalk hazırlan, yolcuyuz yavaş yavaş
Yavaşça istasyonun, etrafında gez dolaş
Dolaşırken gözlerin, saatten ayrılmasın!
Ayrılmasın yolcular, bir arada kalsınlar
Kalsınlar aynı yerde, hepsi hazır olsunlar
Olsunlar gurup gurup, biletleri alsınlar
Alsınlar sırasıyla, geç kalan darılmasın
Darılmasın kimseye, geç kalanlar,kalacak
Kalacak istasyonda, kalınca ne olacak?
Olacak olan olur, o da bilet alacak
Alacak te’hir ile, kimseye kırılmasın
Kırılmasın, çünkü o, vaktini unutmuştu
Unutmuştu her şeyi, kendini avutmuştu
Avutmuştu nefsini, yanlış saat tutmuştu
Tutmuştu yanlış bir yol, kuvvete sarılmasın
Sarılmasın kuvvete, elbet gelir sırası
Sırası gelen gider, geçicidir orası
Orası öyle bir yer, kimsenin yok durası
Durası olmayanlar,o yerde yorulmasın
Yorulmasın boş yere, bırakıpta gidecek
Gidecek ondan sonra, başkaları gelecek
Gelecek olanlar da, böyle binip inecek
İnecekler inmeden, o trene varılmasın
Varılmasın der Mikdat, yanlış giden yollara
Yollara düşen herkes, bakmalı levhalara
Levhalara yazılan, her şey rehber onlara
Onlara başka bir şey, söylenip sorulmasın
Mikdat Bal
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Yollarında yürüdüğüm yaylalar
Yollarında yürüdüğüm yaylalar
Katlanıyor özleminiz baharda
Karlarıyla eridiğim yaylalar
Tatlanıyor özleminiz baharda
Kan fışkırır benim iki pınarım
Gönlüm hâlâ kışta hâlâ donarım
Cemre suya düşer sizi anarım
Adlanıyor özleminiz baharda
Hasretiniz gözlerimde tütüyor
Ağlamaya sizi anmam yetiyor
Kimi nevruz diyor bayram ediyor
Kutlanıyor özleminiz baharda
Göçmen kuşlar geri gelmiş ötüşür
Özlemime özleminiz bitişir
Gönlüm nâr-i hicran ile tutuşur
Çıtlanıyor özleminiz baharda
Başınızda serin yeller esiyor
Gurbetçiler talihine küsüyor
Yurt özlemi bazen ağır basıyor
Atlanıyor özleminiz baharda
Çöle döndüm ıssız yaban ellerde
Benim aklım kekiklerde güllerde
Hezimet var yediğimiz gollerde
Şutlanıyor özleminiz baharda
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Yolsuzluk
Yetimin hakkını helal saydırır
Her türllü erdemi yıkar yolsuzluk
İnsanlığın ayağını kaydırır
Ahlaksıza kazanç, çıkar yolsuzluk
Bu bir hastalıktır, çare bulmalı
İnsanda ilk önce ahlak olmalı
Rüşvet alan zalim, haramdır malı
Kan irin, cerahat kokar yolsuzluk
Haksız kazanç alan yesin zıkkımı
Helal etmem asla kendi hakkımı
Hafif değil yolsuzluğun, yıkımı
Nice ocakları yıkar yolsuzluk
En tehlike iltimaslı tayindir
Her değeri yok eden bir mayındır
Rüşvet alan rüşvet veren haindir
Mutlaka ateşe sokar yolsuzluk
Size anlatayım bu kızmam niçin
Bir yumurtasını pişirmek için
Bir ev yakar insafı yok bu piçin
Evet yakar, canlar yakar yolsuzluk
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Yorgun argın bir bayram
Bayram arefesinde, sevinç var hüzün de var
İkisi arasında, üçüncü duygu mu var!
Tatil yok, isteyene çıkış var, izin de var
Bu gavur memlekette inanca saygı mı var!
Burası bir cehennem hep dertler bize çatar
İşten gelir gurbetçi, ne dinlenir ne yatar
Sılayı düşünerek gece sabaha kadar
Yorgun argın bir bayram, gözlerde uyku mu var
Yazılacak çok şey var, buna mecalim yetmez
Deşmeyin yaramızı, zaten saymakla bitmez
Bazıları izinde, yüzde doksanı gitmez
Hep hasret hikayesi, başka bir öykü mü var?
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Yoruldum
Otuz yıldır gece gündüz durmadan
Bu kuvvetin kaynağını sormadan
Bir an bile buna kafa yormadan
Hollandayı mekan ettim ne buldum
Hepsi boşmuş,gençlik gitti yoruldum
Gençlik vardı rüzgar gibi eserek
Kah hanımla kavga edip küserek
Biriktirdim, boğazımdan keserek
Memlekette dükkan ettim ne buldum
Hepsi boşmuş, gençlik gitti yoruldum
Haklı iken çoğu zaman susarak
Devam ettim suratımı asarak
Hasret ile bağrıma taş basarak
Feryat ettim, figan ettim, ne buldum?
Hepsi boşmuş gençlik gitti yoruldum
Koca ömür boşa kürek salladım
Neyim varsa memlekete yolladım
Bu arada bir çok ahmak solladım
Yerlerime bakan tuttum ne buldum?
Hepsi boşmuş gençlik bitti yoruldum
Mikdat der ki her gurbetçi böyledir
Çektiklerim bana bunu söyletir
Cismim burda ama ruhum köyledir
Hollandayı mekan ettim ne buldum?
Gençlik bitti, her şey bitti, yoruldum
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Yoruldun gönül
Yükseklere bakıp ahlanıyorsun
Emellerin çoktur yoruldun gönül
Hayallere dalıp şahlanıyorsun
Yedi kat göklerden sürüldün gönül
Kapalı kapıyı açamazsın ki
Feleğin elinden kaçamazsın ki
Özenme boş yere uçamazsın ki
Kanadın kırıldı, vuruldun gönül
Şaşırıp ağlarsın sana kim yansın
Yordu, yıktı seni felekle dansın
Küstün feleğine, tutmadı şansın
Kendi kaderine kırıldın gönül
Yüce gaf dağını aşmak kim, sen kim
Kendine güvenip taşmak kim, sen kim
Yükselip bendini aşmak kim, sen kim
Göl değil çöllere serildin gönül
Mikdatî’yim deli gönlüm yaralı
Sayısız hudutsuz dertler sıralı
Kaderimde keder, bahtım karalı
Hududunu aştın yerildin gönül
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Yorulur boş yere
Herkes mal derdinde herkes işinde
Ömrünü tüketir dünya peşinde
Emekli olmamış altmış yaşında
Geceyi gündüze katıp calışır
Yorulur boş yere,istikbal diye
Yığar bir kenara helal mal diye
Asla hesap etmez bir vebal diye
Durmadan kenara atıp çalışır
Sanmıştı ilerde güleceğini
Kurtarmak istedi geleceğini
Hiç hesap etmemiş öleceğini
Gözünü kaşını çatıp çalışır
Ters anlamayınız,buna lüzüm yok
Çalışmak ibadet ona sözüm yok
Dünyayı kazansın hiç te gözüm yok
Bekayı fenaya satıp çalışır
Der Mikdatî rızkın alacak kadar
Çalış dünyan için kalacak kadar
Ahirete gönder bulacak kadar
Nice günahlara batıp çalışır
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YÖK, bir gün YOK olursa
Hâlâ aynı ağızlar
Aynı laf salatası
Yine aynı sebzeler!
Aynıdır lokantası
Kenarı uçu aynı
Aynı kalmış ortası
Sabit fikirli bunlar
Hem de akıl hastası
Onlara laf anlatmak
Ne mümkün der ustası
Firavundan bu güne
Değişmedi rotası
Tabii ki değişmez
Çünkü onun atası
Zırvalar, mesleğidir
Dinleyenin hatası
Bakın neler söylemiş
Çamurlara batası
Üniversitelerin
Yok olası cuntası
Kamusal alan imiş
Her bölüm her paftası
Türbanlılara takmış
Gericilik yaftası
Anneler girememiş
Zehir olmuş haftası
Yetmedi mi zulmünüz?
Modern çağın softası
Müslüman dölü Müdür?
Bunlar kimin mandası
Bu işte gönüllü mü?
Var mıdır avantası?
Bana göre gönüllü
Çünkü boştur çantası
Bir tahtası mı eksik?
Yok mu bunun suntası?
Eşitlikten yanaymış
Ancak yanlış kıstası
YÖK, bir gün YOK olursa
Kesilir şamatası
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Yuh olsun
Aslını neslini inkar edenin
Ünlüsüne ünsüzüne yuh olsun
Fitneyi çıkarıp, çekip gidenin
Dinlisine dinsizine yuh olsun
Millete, devlete savaş açanlar
Tepeden tırnağa şerdir, suç onlar
Ülkeden çıkanlar, dağa kaçanlar
Canlısına cansızına yuh olsun
Çıkar için ülkesini satanı
Vatanımdır deyip başka vatanı
Bizden değil, taşısa da Türk kanı
Kanlısına kansızına yuh olsun
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Yurdum sana can kurban
Türkiyem cennet vatan, yoluna canım feda
Gece gündüz özlerim, yurdum sana can kurban
Gerçeği yazacağım, verse de aksi seda,
Dokunsa da sözlerim, yurdum sana can kurban
Severim her kökenden her bir vatandaşını
Laz,Boşnak,Arnavutu,Kürt,Çerkez,dadaşını
Gurbetten özler insan, dostu arkadaşını
Buradan hep izlerim, yurdum sana can kurban
Uzağım vatanımdan dışarda yaşıyorum
Hala onun aşkını kalbimde taşıyorum
Ona ulaşmak için ülkeler aşıyorum
Yokuşları düzlerim yurdum sana can kurban
Bir öz eleştirim var cennet vatanım için
Bunu anlamak için gümrüklerden bir geçin
Her yer Zebani dolu Melekleri az,niçin?
Her gördükçe sızlarım, yurdum sana can kurban
Mikdatî der yurdumu canımdan çok severim
Güzel olan her şeyi, layıkıyla överim
Ama zalim görürsem kalemimle döverim
Ben buradan gözlerim, yurdum sana can kurban
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Yurdumun sevgisi
Yurdumun sevgisi kalbimde saklı
Hudutsuz bir sevgi, tarif olunmaz
Bir değil olamaz herkesin aklı
Çoğrafi bilgiyle arif olunmaz
Tarihi bilmeli gurur duymalı
Ecdadın gittiği, yola uymalı
Karşı duranlara tavır koymalı
Sövenlere karşı zarif olunmaz
Ülkeyi kurtardık büyük diyetle
Şanını yüceltik Cumhuriyetle
Benimsemek lazım halis niyetle
Kuru bir taklitle şerif olunmaz
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Yurt Dışı Harcırahı UcuzlamıŞ! !
Haber: Yurt dışına gitmek için alınan harcırahlar ucuzlamış!
Bunun yanında yurt dışında kalan işçilerimizin yedi yaşına kadar olan çocuklar muaf
tutularak diğer herkesten 15 ytl harcırah alınacakmış, aman ne ucuzluk, bir ikibin kişi
bunu ucuz bulabilir ama bunun yanında 5 milyon işçimiz var avrupada ve yurt dışında
bunlar kimi kandırıyor, işte bir taşlama yazdım umarım on ikiden vururm,
.........<image
src='http://img245.imageshack.us/img245/9932/dunyaxq3.gif'width='300'
height='230'>
.........<image
src='http://img300.imageshack.us/img300/3470/baykusuf5.gif'width='300'
height='230'>
<font face='Monotype corsiva'' size='9' color=SkyBlue>M<font face='Tahoma''
size='4' color=Black>utlu azınlık için yeni bir kanun çıktı
Dediler ki yurt dışı harcırahı vermeyin
Bu ayrıcalık nedir benim canımı sıktı
Yaptığınız kanunun hayırını görmeyin!
Bunların garibanın leyhine kararı yok
Savunun kendinizi ama hiç yararı yok
Küçüldüğünüz kadar küçülün zararı yok
Ne olur ikide bir burnumuza girmeyin
Kafanız çok çalışır ama kalbiniz taştan
Harcırah ödenecek başlayıp yedi yaştan
Ülkeye girip çıkan alınacak her baştan
Bizi gül mü sandınız, durup durup dermeyin
Çoğunluk elinizde, şimdi yok sıyrığınız
Yat- kalk öne bir şey sür, kanundur buyruğunuz
Gümrük kapılarında meşhurdur kuyruğunuz
Beş milyon gurbetçiyi yokuşlara sürmeyin
Buradan taş fırlattım hedefi bulsun diye
İçime dolan hüzün size de dolsun diye
Seneye izinim yok protesto olsun diye
Zaten burda işsizim asabımı germeyin
Mikdatî! Ne verdiniz? Hep bizden yürütmeyin!
Mutlu bir azınlığa bakıp da kırıtmayın
Ucuzluk yaptık diye, kalkıp da sırıtmayın
Sizin yola halıyı bize diken sermeyin
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yusuflar kuyudan çıksın
Hedef belli görev belli, yürü yavrum yürü gülüm
Bayrağın al, bayrağın Al, bitsin cefa bitsin zulüm
Şehadet’e koşar gibi yıldırmasın seni ölüm
aş bendini, aş bendini, aş bendini, aş
aş kendini, aş kendini, aş kendini, aş
Koş Yusufu’m, koş Yusuf’um
Koş Yusufu’m koş
Koş, Koş, Koş,...... Koş Yusuf’um Koş
Koş Yusufu’m, koş Yusuf’um
Koş Yusufu’m koş
Koş, Koş, Koş,...... Koş Yusuf’um Koş
Al bayrak’ı üç hilali taşı yavrum yücelere
Bu kendine dönüşünle tokat iner cücelere
Çık kuyudan yola revan ışı yavrum gecelere
aş bendini, aş bendini, aş bendini, aş
aş kendini, aş kendini, aş kendini, aş
Coş Yusufu’m coş Yusuf’um
Coş Yusuf’um coş
Coş, coş, coş,...... coş Yusuf’um coş
Coş Yusufu’m coş Yusuf’um
Coş Yusuf’um coş
Coş, coş, coş,...... coş Yusuf’um coş
Deden şehit Atan gazi bunu böyle bilesin
Kükreyerek, titreyerek kendine bir gelesin
Sultanlığa namzetsin sen, yalnız Hak’ka kölesin
aş bendini, aş bendini, aş bendini, aş
aş kendini, aş kendini, aş kendini, aş
Hoş Yusufu’m hoş Yusuf’um
Hoş Yusuf’um hoş
Hoş, hoş, hoş,...... hoş Yusuf’um hoş
Hoş Yusufu’m hoş Yusuf’um
Hoş Yusuf’um hoş
Hoş, hoş, hoş,...... hoş Yusuf’um hoş
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Yutkuna yutkuna gel dedin bana
Anlamadım acep doğru mu duydum
Yutkuna yutkuna gel dedin bana
Ruhumda, sinemde ağrımı duydum
Senden başka herkes el dedin bana
Dedin ki durmadan kendini anlat
Kulağa hoş gelir söyleyip çınlat
Sesine hasretim kendini dinlet
Seni çok severim bil dedin bana
Özlemim sürecek gelinceye dek
Ben seni beklerim ölünceye dek
Senin güldüğünü bilinceye dek
Yeter ağladığın gül dedin bana
Ne olur ağlayıp yakma canımı
Zarar saydım sensiz geçen anımı
Benliğin kuşattı her bir yanımı
Gözünün yaşını sil dedin bana
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Yutmaz bir daha!
Gül diye sarıldık diken çıktınız
Yutmaz be, yutmaz be, yutmaz, bir daha!
Tam işin başında iken çıktınız
Yutmaz be, yutmaz be, yutmaz, bir daha!
Çok duyduk,dinledik size, çok kandık
Kalıbına baktık becerir sandık
İyi ki tanıdık sizi, uyandık
Yutmaz be, yutmaz be, yutmaz bir daha!
Kenyadan gelmişti ayının teki
Onun hesabına kestiniz çeki
Sana destek verdik ne ettin peki
Yutmaz be, yutmaz be, yutmaz bir daha!
Şehitlerin kanı tırnağınızda
Boğulun o kandan ırmağınızda
Bunun hesabını sormağınız da!
Yutmaz be, yutmaz be, yutmaz bir daha!
Mikdat der peşinden daha koşturmam
Bu gençlere yalan deyip coşturmam
Gerçeği söylerim asla boş durmam
Yutmaz be, yutmaz be, yutmaz bir daha!
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Yüce bir dağ olur kum taneleri
Yüce bir dağ olur kum taneleri
Yeter ki sabırla yığmasını bil
İğne deliğinden geçilmez sanma
Yeter ki incelip sığmasını bil
Kendine kem gözle baktırmazsın sen
Sevene göz yaşı döktürmezsın sen
Mecnunu çöllerde yaktırmazsın sen
Yeter ki alçalıp yağmasını bil
Umudu yeşerir aşığın senin
Aşılır rahatça eşiğin senin
Her yere ulaşır ışığın senin
Yeter ki yükselip doğmasını bil
Şenlenir gözlerin hüzün salmazsın
Gönlün huzur dolar mutsuz olmazsın
Biçare uzanıp yatay kalmazsın
Yeter ki göklere değmesini bil
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Yüce Rabbim!
Derbederiz toz içinde
Sine yanar köz içinde
Sır saklıdır söz içinde
Bilen Sensin Yüce Rabbim!
Kullar kanar şeklimize
Sen vakıfsın saklımıza
Gönlümüze aklımıza
Gelen Sensin Yüce Rabbim!
Mahdut kıldın gücümüzü
İman doldur içimizi
Tövbe bizden, suçumuzu
Silen Sensin Yüce Rabbim!
Dünya girdi düşümüze
Bakamadık işimize
Düşmanları başımıza
Salan Sensin Yüce Rabbim!
Bilen sensin, gören Sensin
Gönlümüze giren Sensin
Mülk senindir veren Sensin
Alan Sensin Yüce Rabbim!
Affetmeyi ettin temin
Hatta buna ettin yemin
Kulum dedin bizi mü’min
Kılan Sensin Yüce Rabbim!
Ya Rab bizi kılma şaki
İstemeyiz dünya ne ki
Dünya fani, Huvel Baki
Kalan Sensin Yüce Rabbim!
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Yüreğini dinle asla susmadan
Şu dünyanın gam yükünden yoruldum
Ah güzelim mutlu, mesut san beni
Yaram derin yüreğimden vuruldum
İnsaf eyle acı beni yan beni
Öyle dert ki çekilmiyor elemi
Dar eyledi bana dünya alemi
Son gücümle oynatırım kalemi
Taşımıyor bu bedende can beni
Bundan sonra muradıma eremem
Sorma bana sana cevap veremem
Ne olacak geleçeği göremem
Deli eder vesveseyle zan beni
Mikdatî der bekle umit kesmeden
Kavuşmazsak kısmetine küsmeden
Yüreğini dinle asla susmadan
Vefa göster iyilikle an beni
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Yürek ferman dinlemez
Seversin ölesiye yanar da kavrulursun
İnkarı mümkün değil yürek ferman dinlemez
Sevda rüzgarı eser kül gibi savrulursun
İkrarı mümkün değil yürek ferman dinlemez
Yürekler var oldukça bitmez hisler duygular
Sevende noksan olmaz üzüntüler, kaygılar
Rüyadan yoksun olur kaçırılan uykular
Tekrarı mümkün değil yürek ferman dinlemez
Kapılmak çok kolay da sıyırmak yürek ister
Gerçek hayal iç içe ayırmak yürek ister
Sevdiğini haykırıp duyurmak yürek ister
İhbarı mümkün değil yürek ferman dinlemez
Öz benliğin tutuşur aşk ile yanar tüter
O öyle bir cevherki ne tükenir ne biter
Kendi dünyasındadır, kendi yolunda gider
İcbarı mümkün değil yürek ferman dinlemez
Mecnun Leylası için kızgın çöllerde pişer
Şirine vuslat için Ferhat dağları deşer
Kapılırsın rüzgara dur demek sana düşer
İsrarı mümkün değil yürek ferman dinlemez
Der Mikdati yüreğe kimse emir veremez
Sevenler acı çeker muradına eremez
Aşkın gözü kör derler felaketi göremez
İhtarı mümkün değil yürek ferman dinlemez
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Yüzde bir
Bazısı diyor ki herkes eşittir
Böyle iddialar cahil işidir
Genelde insanlar çeşit çeşittir
Özde bir, sözde bir yüzde bir olur
Bal der şu gerçeği bilmemiz gerek
Başka insanları hesap ederek
Düşünen acıyan, engin bir yürek
Şunda bir, bunda bir, onda bir olur
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Yüzde doksan
Çok gezdim dolaşdım dünya sathında
Kendime dönmeye yol bulamadım
Çok günah işledim bu hayatımda
Nefsine mukayet kul olamadım
Uyanığım sandım uyudum gezdim
Günah ben işledim şeytana kızım
Nefsime zulmettim herkesi üzdüm
Ben bir diken oldum gül olamadım
Zararla ulaştım dünden bu güne
Utanırım dönüp bakınca düne
Günahı işledim günah üstüne
Sevaplardan yana bol olamadım
Ettiklerime çok pişmanın şimdi
Öyle ağır bir yük sırtıma bindi
Gözyaşımın çoğu dünya içindi
Damlaya damlaya göl olamadım
Mikdat der Rabbime ayandır halim
Yüzde doksan dokuz benim misalim
Kendimden kaçardım olsa mecalim
Kendimi atacak çöl bulamadım.
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Yüzde Yüz Bilirim
Avrupalı bana iyi davranır
Kendi gibi ruhsuz olmamı ister
Dış görünüşüyle bana yaranır
Kendi kültürüyle dolmamı ister
Beni ayartmaktır gece gündüzü
İçinden kahreder gülerken yüzü
Yüzde yüz bilirim sevmezler bizi
Kendi ahlağını almamı ister
Okulda kandırdıTürk gençlerini
Kendi gibi yaptı bilinçlerini
Bir zere saymazlar büyüklerini
Oğlumla belamı bulmamı ister
Yaş elli olunca işsiz kalırsın
Aylık diye bir sadaka alırsın
İş arar bulmazsın,gider gelirsin
Yine de burada kalmamı ister
Mikdat der değişmez bunların huyu
Tecrübeyle sabit tarihler boyu
Beni öldürecek gavurun soyu
Burada yok olup solmamı iste
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Zalim (Şematik)
Hayatı.................boyunca............zulüm..............etmiştir
Boyunca...............uzanıp................öyle..............gitmiştir
Zulüm................öyle...................kalmaz, işi........bitmiştir
Etmiştir..............gitmiştir.............bitmiştir...........zalim
Gittiği yer...........feci....................artık.................yatmıştır
Feci...................azapları.............kendi................tatmıştır
Artık...................kendi................etmiş kendi.......çatmıştır
Yatmıştır,...........tatmıştır............çatmıştır.............zalim
Amel..................defterini...........soldan................alınca
Defterini.............alıp..................öyle.....................kalınca
Soldan...............öyle.................cehenneme........dalınca
Alınca.................kalınca...........dalınca.................zalim
Mikdat der..........her zalim........bir gün...............yıkılır
Her zalim............ateşte............mutlak................yakılır
Bir gün................mutlak...........zalim, zulüm.......yok olur
Yıkılır,..................yakılır..............yok olur..............zalim.
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Zalİm Ağa
Zalim bir ağa varmış Köye imam ararmış
Lakin gelen imamı gelir gelmez kovarmış
Müftünün son çaresi cahil imam göndermek,
Ağadan gelen yağı midesine indirmek
Şöförünü yollayıp sıkı tembih eyledi;
Ağayla iyi geçin idare et söyledi
Akşam ağa imamı çeker imtihan eder
Oruçlu hanımına değmesi, caiz mi? der
İmam elbette değer, amel niyete göre
Ağanın yüzü güler, fetva aldı bir kere
Derki: yağmurda çıktık vücudumuz ıslandı,
Eve döndük. bir ara hanım bana yaslandı.
Derken bakışıverdik, başladık oynamaya
Bu arada başladı kanımız kaynamaya,
Üstüme yuvarlandı elimden çıktı kaza
İki ay kefaret mi? yoksa bir gün mü? ceza
İmam der: gününe gün bunun fetvası basit
Amel niyete göre bu işte yoktu kasıt
Ağa der efendiler, bu iş burada tamam
Aradım ancak buldum...(gönlüme) göre imam.
Mikdat Bal
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Zalim nefsim!
Söküp de yolabilsem güllerini sökerdim
Yakıp da salabilsem, küllerini dökerdim
Çekip de alabilsem, kollarını bükerdim
Bu zalim ele geçmez, can yakar da can almaz
Candan ruhtan ileri, dimağımda serimde
Yanına varılmıyor gönül denen yerimde
Mevcuttur her yönümde ilerimde gerimde
Bu zalim ele geçmez yan bakar da can almaz
Bezm-i elesten beri ben onu tanıyorum
Kor ateşler içinde kıvranıp yanıyorum
Hasret okları değdi, vuruldum kanıyorum
Bu zalim ele geçmez, kan akar da can almaz
Mikdatî der durmaz ki, ömür boyu sınıyor
Onu yıktığım zaman yeni baştan deniyor
Mücadele amansız o her sefer yeniyor
Bu zalim ele geçmez kın çıkar da can almaz
Mikdat Bal
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Zalimin yüzüne tükürsen rahmet
Zalimin yüzüne tükürsen rahmet
Allah’tan korkmaz ki kuldan utansın!
Yuh desen, tüh desen fuzuli zahmet
Allah’tan korkmaz ki kuldan utansın!
Minareyi göster kılıfı hazır
Eğrilik düsturu, doğruya muzır
Ufku dar, gönlü taş, çukura nazir
Allah’tan korkmaz ki kuldan utansın!
Kini çok, dini yok, vicdanı kara
Tapındığı güçtür, imanı para
Kangrene dönüşür açtığı yara
Allah’tan korkmaz ki kuldan utansın!
Mikdat Bal
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Zamana mahkum... Hazan Sultan Ayten'in Zamana mahkum düz şiirinin hece
şekli
<embed
src='http://www.antoloji.com/siir/media/69/www_antoloji_com_366369_961.MP3'>

Hüzünlerin esir olmuş gecelerin gölgesinde
Hayalin ısıtmaz beni buzuların bölgesinde
Boş bakıyor o gözlerin, sevenlerin ülkesinde
Güneşim ol var gel artık, geceleri yar gel bana
Hasretine dayanamam yaram sızlar sar gel bana
Kadre kadre düşen yağmur gece seni andırıyor
Öyle yangı yapıyor ki, yâr başımı döndürüyor
Ürperiyor tüm bedenim, yüreğime indiriyor
Her damla kalbimi deler, yaram sızlar sar gel bana
Yeter canım var gel artık, aşka ülfet kar gel bana
Yollarını gözetirim ufuklara göz atarım
Ay’a yıldızlara hasret, ne doğarım ne batarım
Hayalin yakmıyor beni, karanlıkta yol tutarım
O dillerin sus pus olmuş, hasretimi gör gel bana
Ufuklara mahkum oldum buna bir son ver gel bana
Kimsesiz bir yetim gibi karnlıklarda koşarım
Gözyaşlarım sele döndü ben sensiz nasıl yaşarım
Sızlar tenim ruhum canım, bendime sığmaz aşarım
Teselli etmez hayalin,yâr sırrına er gel bana
Ellerinini uzat bana, yâr elini ver gel bana
Mikdat Bal
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Zamanıma yazık oldu!
Dün bir çocuk bu gün dede
Zamanıma yazık oldu!
Yandım bittim tüte tüte
Dumanıma yazık oldu!
Yol yürüdüm ine bine
Çabaladım yandı sine
Ellerim boş kaldı yine
Dermanıma yazık oldu!
Niceleri göçtü gitti
Derdime dert açtı gitti
Ömür elden uçtu gitti
Harmanıma yazık oldu!
Kuru dala çevirdiler
Elden ele savurdular
Gevrettiler kavurdular
İmanıma yazık oldu!
Sağa koştum sola koştum
Hedefimi ben de şaştım
Mecnun olup çöle düştüm
Ormanıma yazık oldu!
Yarınlara bel bağladım
Hep üzüldüm hep ağladım
Ne kazandım ne sağladım
Gümanıma yazık oldu!
Mikdat Bal
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Zavallı zavallı -Muhatabı'na....
Doğru yanlış farketmiyor
Durur zavallı zavallı
Hinliğini terketmiyor
Yürür zavallı zavallı
Anlamıyor yettiğini
Elden fırsat gittiğini
Kozlarının bittiğini
Görür zavallı zavallı
Düşkün kendi sefasına
Katlanılmaz cefasına
Çalışmayan kafasına
Vurur zavallı zavallı
Beyni küçük hardal gibi
Ancak pozu kartel gibi
Baltalanmış bir dal gibi
Kurur zavallı zavallı
Adaletten yoksun yaşar
Kibirlenip haddi aşar
Meydanlarda coşup taşar
Ürür zavallı zavallı
Bu kaçıncı büyük gaftır
Sanıyor ki millet saftır
İçi koftur dışı koftur
Çürür zavallı zavallı
Yaz Mikdati sabır ile
Sen uğraşma kubur ile
Makamını cebir ile
Korur zavallı zavallı
Mikdat Bal
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Zengin
Gözüm yok parasına
Yazısı turasına
Fakir fukarasına
Tepeden bakan zengin
Güzel bir şey becermez
Kimseye hayır vermez
Aç insanları görmez
Canları yakan zengin
Fakir düşmek bir anlık
Cimriliği şeytanlık
Eğer varsa insanlık
Ondan da çıkan zengin
Vermez hayırlı yola
Ne yetime ne dula
Kazanmış çala çala
Canımı sıkan zengin
Düşman görür herkesi
Pek kalındır ensesi
Oldu bir yağ kesesi
Ağzından kokan zengin
Bu, zenginin namerti.
Bal bir tutmaz her ferti
Elbette var cömerti
Fakire dükkan zengin
Mikdat Bal
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Zerrecikler kristal gibi
Zerrecikler kristal gibi
Büyüdükçe hardal gibi
Üşüdükçe metal gibi
İner beni buluverir
Ya güz, ya yaz, ya bahardır
Bir köz yakar, ya da hardır
Ya buz, ya kar, ya buhardır
Etrafıma doluverir
Doğa ile cenkleşerek
Birleşerek denkleşerek
Halka olup renkleşerek
Kök kuşağı oluverir
Başka olur kışta, yazda
Hem sıcakta hem ayazda
Korkum şu ki saçım az da
Kalanları yoluverir
Dolu yağar başa gülle
Bu uğurda hoştur çile
Bir dönüşür beyaz güle
Avucumda soluverir
Bir
Bir
Bir
Bir

bakarsın bir incidir
tanedir birincidir
güldürür bir incitir
yok olup ölüverir
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Zor be dostum!
Yandı çıra
Gönül yara
Ara sıra
Sor be dostum
Bazen özür
Verir huzur
Beni mazur
Gör be dostum
Sözler ırmak
Tıklar parmak
Susup durmak
Zor be dostum
Dalma lafa
Çoktur cefa
Buna kafa
Yor be dostum
Dünya yalan
Gülmez bulan
Arda kalan
Hor be dostum
Gözüm ağlar
Geçer çağlar
İçim bağlar
Ur be dostum
Dinle beni
Gütme kini
İslam dini
Nur be dostum
Hayat zorsa
Geçim darsa
Öfke varsa
Sür be dostum
Yazar kalem
Çoktur elem
Bil el âlem
Kör be dostum
Her sezgide
Bir düzgüde
O çizgide
Dur be dostum
Mikdat Bal
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Zor mu acaba? Kamil Durmuşoğlunun “”İş işten Geçmeden”” şiirine atfen
Uykuda mısınız sevgili gençler
Kurşuna mı döndü bükülmez tunçlar
Nerde milli şuur nerde bilinçler
Acep bundan sizde var mı acaba?
Hayat hep zevk sefa yâr mi acaba?
Eşek öne geçmiş deve takipte
Devenin ardında bizim ekip de
Eşeğe cüş deyip öne çıkıpta
Bir yiğit aranır var mı acaba?
Dediklerim ağır ar mı acaba?
Bu gidilen hedef yolları oyuk
Deveyi çökertir sırtında bu yük
Taşıdığı eşya borcundan büyük
Bundan haberiniz var mı acaba!
Neme lazım demek kâr mı acaba?
Düşmanımız belli eskiden beri
Hala aynı yerde bellidir yeri
Onlara dost dedik kalınca geri
Onlarda aynı his var mı acaba?
Bu kadar kafalar dar mı acaba?
Mikdatî der durum bundan ibaret
Kendinize gelin bitsin esaret
AB’in gayesi değil ticaret
Gayesini bilen var mı acaba?
Bunu anlamanız zor mu acaba?
Mikdat Bal
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Zordur kuyruk acısı
'Muhattabına da gönderilmiş bu şiir'
Zordur kuyruk acısı
Kolay çıkmaz sancısı
Şiirin yabancısı
Şiir yazmaya kalkmış
İnce uzun zürefa
Demir satar sarrafa
Edebi bir tarafa
Ağız bozmaya kalkmış
Sorsanız yoktur suçu
Yok etkisi yok gücü
Çıkmış kazığın uçu
Kuyu kazmaya kalkmış
Dili uzar bir karış
Zevaledir bu varış
Kim ile eder yarış
Artık azmaya kalkmış
Hoş görüsü dar bunun
En eksiği ar bunun
Mutlak derdi var bunun
Bize kızmaya kalkmış
Bu mu ders verir gence
İğne uçundan ince
Adam olsun ilk önce
Gezip tozmaya kalkmış
Mikdat Bal
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Zorla gülüp mutlu gibi göründüm Kamil Durmuşoğlunun Yaramı Gönlüme
Gömdüm şiirine nazıre
Zorla gülüp mutlu gibi göründüm
İçim kan ağlarken gülünür mü hiç
Dıştan beyaz içten kara büründüm
Benim çektiklerim bilinir mi hiç?
Hazan yeli esti gönül bağına
Düşürdü gönlümü sevda ağına
Şirinin aşkına Ferhat dağına
Giderim de bu dağ delinir mi hiç?
Dağı delesiye aşk müddetlendi
Ferhat dağı deldi köşk hiddetlendi
Unutayım derken çok şiddetlendi
Bunca hatıralar silinir mi hiç?
Mikdatî der artık sefa göremem
Senden gayrısına gönül veremem
Bu dünyada sensiz hayat süremem
Yâr aşkından başka ölünür mü hiç?
Mikdat Bal
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Zorlama yok dinimizde
Simdi gençler gittigi yer mahallenin çayhanesi
Onlari orda yakalar seytanlarin avanesi
Yetisip kehriz olurlar dünyanin en enayisi
Bir kalori bile etmez onlarin her bir tanesi
Hür yasariz bu dünyada zorlama yok dinimizde
Ister dünyada yanariz ister cehennemimizde
Burda zorlanan zorlansin isteyen de hazirlansin
Kildan ince bir sirat var bizi bekler önümüzde

<embed src='http://www.youtube.com/watch? v=YaeYXoQ47Tk'>
Mikdat Bal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

