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! ! ! ! ! ! ! .......Herkes Bir Şey Alıp Götürdü Benden

Hem bahtsız, hem de talihsiz ferdim
Her yüzüme gülene; sevgimi verdim
Sevip, sevilmek içindi bütün derdim
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Şarkılar söylerdik sevdanın dilinden
Nağmeleri dinlerdik; seher yelinden
Bahar yağmurlarıyla duygu selinden
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Dertlerime; yepyeni dertleri ekledim
Bu; kaçıncı kış, kaç baharı bekledim
Sarardı yapraklar; sen hala gelmedin
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Karanlık çökerdi gözlerime ağlardım
Tüm umutlarımı sabahlara bağlardım
Bir tebessüme nehir misali çağlardım
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Sen olmaya başlayınca gözlerin esiri
Kalbe kor düşürür yokluğunun tesiri
Bu yürek; ilelebet güzelliğinin yesiri
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Sen bir Leyla isen bende Mecnunum
Tek sana yangın; bir sana vurgunum
Aşkın yolunda koşmaktan yorgunum
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Gözyaşlarım kururken yanaklarımda
Hüzünlü bir ıslık çalar dudaklarımda
Tek dostum; sigaram parmaklarımda
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Gelecek-geldi-geliyor diye sabrettim
Bütün alışkanlıkları; senle terk ettim
Güneşi ararken ışığımı da kaybettim
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

Yalnız Kurt’um; affetme seveni üzeni
İnsanoğlu sevgiye göstermiyor özeni
İşte böyledir aşk denen ilettin düzeni
Herkes bir şeyi alıp, götürdü benden
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Acı hiç eksik olmaz mı bu bedenden

19.05.2013/Pazar Saat:15:15

Oktay Doğan
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! ! ! ! ! ! ..........Karşılıksız Aşk Şiirleri Yazacağım

Sevginin kıymetini bilmeyenin kulağını çınlatacağım
Leyla ile Mecnun’u, Ferhat ile Şirin’leri anlatacağım
Aşk ile yanan kalplerde ateşin küllerini savuracağım
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini ben yazacağım

Sevip de alamayanı, sevdiğine bir haber salamayanı
Alları çıkarıp, yüreklerine aşkın karalarını bağlayanı
Issız gecelerde uykusuz kalıp; sessiz-sessiz ağlayanı
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini ben yazacağım

Sevdasıyla böyle, ateşlerde yanacağım-kavrulacağım
Ilık-ılık esen meltemlerde bile girdapla savrulacağım
O beni sevmese bile; ona bu tür şiirleri yollayacağım
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini, ben yazacağım

Yalnızlık tüm varlığı ile sardı beni, bir sen sarmadın
Bahar mevsiminde kışları yaşadım; halimi sormadın
Karşılıksız severken sen çaresizliğime kafa yormadın
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini, ben yazacağım

Karşılık beklemiyorum sevgime yanımda olsan yeter
Yinede candan severken; sevilmemek ölümden beter
Anı-zamanı gelir seninde herkes gibi güzelliğin biter
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini, ben yazacağım

Ben seviyorum dedikçe, o; sürekli aşkımı alıyor tiye
Sevmiyorsun anladık; yürek sevgimle oynaman niye
Şimdilik avutuyorum ha bugün ha yarın gelecek diye
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini, ben yazacağım

Yürekten sevenler hep unutulurmuş eninde, sonunda
Dilerim Allah’tan; yüreğine kor düşüp, yanar onunda
Benim gibi yürekten sevenlerin kalmayınca  yanında
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini, ben yazacağım

Yalnız Kurt’um der sanadır bu sitemle dolu sözlerim
Suskun-durgun bir şekilde toprağı ıslatıyor gözlerim
Arkandan koşmaktan takati kalmadı yorgun dizlerim
Karşılıksız aşk şiirlerinin en güzelini, ben yazacağım

18.05.2013/Cumartesi Saat:00:30

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

! ! ! ! ! ! .........Gönderin Beni

Bitse artık bu hayaller, bu düşler
Hakikatlere doğru gönderin beni
Yürekte kin yüzde sahte gülüşler
Yunus gibi Rabbe gönderin beni

Kararan yaşantımın aydınlık yüzü
İşveli-edalı bakıyor sevdaya gözü
Terk edipte gönlüme getirdi güzü
Yaza-bahara doğru gönderin beni

Yaşamak güzel şey elbet özlerim
Güzelliğin peşinde yiter sözlerim
Karanlıklar içinde kaldı gözlerim
Aydınlık yarınlara gönderin beni

Çocukluk, gençliğim hani nerede
Hiç bir tat alamadan kaldı geride
Görün artık duyun, sevin beni de
Yepyeni sevdalara gönderin beni

Ahu gözlere bakıp âşık olmuşum
Gamzeli yanaktan ilham almışım
Bak şimdi öksüz-yetim kalmışım
Hakkın o adaletine gönderin beni

Sevdanla büyüyor gönüldeki gül
Adın türkü oldu; söyler durur dil
Sen benim; yaşama gayemsin bil
Sevdalı yüreklere gönderin beni

İki gözüm iki çeşme durmaz aksa
Cehennem ateşlerinde beni yaksa
Ben bir hiç olurum sevdası yoksa
Kadrimi bilenlere gönderin beni

Sitem döküldü, bir an sözümden
Gözyaşı aktıkça sızdı yüzümden
Hiç bakmazsın; gönül gözünden
Gönül veren ellere gönderin beni

Yalnız Kurt’um âşık oldum olalı
Mutlu günüm olmadı; seni bulalı
Ruhum yorgun yüreğimse yaralı
Huzur veren ellere gönderin beni

13.05.2013/Pazartesi Saat:20.40
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! ! …Sensin Aşkım

Gündüzleri geceye kattığım
Uğruna güneş gibi battığım
Kalbimi darağacına attığım
Seni çok seviyorum aşkım

Gözlerim bir seni aramakta
Yüreğimde yara kanamakta
Dertleşmek için daha çokta
Hep seni özlüyorum aşkım

Yüreğime düşürdün bir kor
Uykusuz gecelerden bir sor
Senden uzak olmak çok zor
Gelmeni bekliyorum aşkım

Kalbim kırık, yüreğim acılı
Ruhum kirli, bitkin, sancılı
Var mı senin gibi insancılı(!)
Acılarımın sebebisin aşkım

Adını yüreğime kazıyorum
Senin için şiirler yazıyorum
Bilir misin neden kızıyorum
Sevip, sevilmiyorum aşkım

Çalan şarkılar, bütün sözler
Uyku deyip; ağlayan gözler
Yalnız Kurt ne de çok özler
Yüreklerde hasretsin aşkım

13.04.2013/Cumartesi Saat:20.40

Oktay Doğan
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*Saygı İle Durun Önünde

Ak tütün karakolunda  hain pusuda kahramanca çarpışırken ayaklarından yaralanan
J.Tğm.Deniz CİVELEK'e ithafımdır.Yigit tegmenin gözün arkada kalmasın intikamın
alınacak.Sana ALLAH'dan acil şifalar dilerim

Deniz Teğmenim henüz yirmi üç yaşında
Kavak yelleri eserken akranlarının başında
O iz bıraktı Ak tütünün toprağında-taşında
Kalkın gazim geliyor, saygı ile durun önünde
Vatanı için yaptıklarına bakın dönünde……

Asker oldu düğünler-bayramlar yaparak
Vatan nöbetine koştu; al bayrağı kaparak
Başı dik ama yüreğinde fırtınalar koparak
Kalkın gazim geliyor, saygı ile durun önünde
Vatanı için yaptıklarına bakın dönünde……

Yılmadan yürüdü ………. Atatürk’ün izinde
Uyku haram oldu anasının-yari nin dizinde
Nede olsa vatan-bayrak sevgisi var özünde
Kalkın gazim geliyor, saygı ile durun önünde
Vatanı için yaptıklarına bakın dönünde……

Namusu bildi-onuru bildi bu cennet yurdu
Yüreği; vatan toprakları için çelikten surdu
Soysuz bir kahpenin kurşunu gelip vurdu
Kalkın gazim geliyor, saygı ile durun önünde
Vatanı için yaptıklarına bakın dönünde……

Bu kutsal topraklara can verip, kan katan
Ay yıldızlı bayrak uğruna güneş gibi batan
Onlar  ….  var oldukça bölünmez bu vatan
Kalkın gazim geliyor, saygı ile durun önünde
Vatanı için yaptıklarına bakın dönünde……

Kadir-kıymetiniz neden  bilinmez ki bu sıralar
Hain kurşunları değil sizleri sahipsizlik yaralar
Sakın ha sakın üzülmeyin, bağlamayın karalar
Kalkın gazim geliyor, saygı ile durun önünde
Vatanı için yaptıklarına bakın dönünde……

16.02.2009/pazartesi Saat:21:00
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...................... Ben Seni Galiba Seviyorum

Ne hoş gülüyorsun sen...
Gülüşünü seviyorum senin.
Bir bahar sabahına uyanır gibi,
Hayat buluyorum sen gülünce.
Cıvıl-cıvıl oluyor dünyam.
Kuşlar bir başka ötüyor sanki
Çiçekler bir başka açıyor.
Güneş bana gülümsüyor sanki...
Eriyorum…
Kayboluyorum…
Yüzüne dokunan her gülücükte...

Ne hoşsun...
Sanki hep vardın kıyılarda köşelerde.
Gizlenmiş bir yerlerde hep bu anı bekliyormuşsun gibi...
Kıştan uyanan nehirler gibi donmuş yanlarıma hayat veriyorsun.
Çağıl-çağıl sana dolup taşıyorum...
Nefes alıyorum varlığınla,
Cana geliyor dört bir tarafım...

Ne şirin her halin...
Çocuksuluğun…
Kimselere aldırmayan özgür hallerin,
Bana dair telaşların ve yerli yersiz laf edince yaşadığın utangaçlığın...
Öylesine sahici,
Öylesine samimi...
En çok saçmalayınca seviyorum seni.
Ben sustuğumda ki şaşkın hallerini seviyorum...

Bakışlarını seviyorum senin...
Kıpır-kıpır haylaz çocuklar gibi.
Yıldızlar konmuş sanki ışıl ışıl gökyüzü gibi.
Sana baktıkça kocaman gülücükler açıyor yanaklarımda.
Kayboluyor dünya iki dudağının arasında...
Bir huzur yerleşiyor içime;
Bakışların bakışlarıma uzanınca...

Çok hoşuma gidiyorsun...
Saatlerce susmadan sen,
Yanına ilişip hayallere dalmak istiyorum.
Unutmak zamanı ve insanların yalnız kalabalığını...
Bencilce belki ama hep benimle ol istiyorum.
Doya-doya gülmek,
Geçmişi sende temize çekip,
Geleceğe güvenmek istiyorum...
Kendime bile itiraf edemesem de...
Ben seni galiba seviyorum...

04.06.2016/Cumartesi  Saat: 23.49
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............................. Artık

Seviyorum diyerek girdin kanıma
Verdiğin eziyetler tak etti canıma
Gelme halimi sormak için yanıma
Sevgine ihtiyacım YOK ARTIK

Sevgide aşkta herkesi sen sanırım
Seninle gitti sende kaldı bir yarım
Sileceğim izini budur son kararım
Baharlarım kış oldu GÖR ARTIK

Senden gitsem bile ben hep senim
Sanma ki senden ırakta pek şenim
Sevgiden men edilen eserin benim
Yaşarken öldürdün GÖM ARTIK

Her şeyin boş sevdadan yana lehte
Sevgin, gülüşün, bakışın bile sahte
Şu dünyaya padişahta olsan şeyhte
Sevgi fakiri yüreğini BİL ARTIK

Yok ki bende ne hatıran nede anın
Yüreğimdeki acı bende tek kalanın
Maskeler düştü ortaya çıktı yalanın
Sahte aşkına yüreğim TOK ARTIK

Kaderimse beni sevgine baki kılan
İnsan zannetmiştim yılan çıktı yılan
Dilerim ki cehennem olur hep sılan
Bunca ah yetmedi mi DUR ARTIK

Bir şans daha isteme hayali kurma
Dinlemiyorum seni kendini yorma
Tek soru bile olsa soracağını sorma
Boş lafına karnım tok SUS ARTIK

Yalan-riyadan yana ne ararsan bol
Gözyaşı akıtmak en iyi bildiğin yol
Bırakıp gitme şanın olsun mutlu ol
İçindeki kini, nefreti KUS ARTIK

Gördüm, yaşadım, tanıdım nüveni
Hiç görmedim senin gibi şoveni
Yalnız Kurt’un hiç kalmadı güveni
Kararttığın hayatımdan GİT ARTIK

30.03.2013/Cumartesi Saat:16.20
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............................. Bir Seni Sevdim

BİR SENİ SEVDİM! …
Ben seni sevdim gülüm;
Kararan akşamların mateminde,
Mateme bürünmüş gecelerimde,
Gecelerin korku dolu sessizliğinde,
Bir seni sevdim gülüm;
Sevgiye bürünmüş hayallerimde,
Kimselere açamadığım dertlerimde,
Yüzemediğim sevgi denizlerinde,
Göçmen kuşların gelişinde gidişinde

Bir seni sevdim gülüm;
Her öten bülbülün sesinde
Her açan gülün renginde
Tanyerinde seher vaktinde,
Bir seni sevdim gülüm;
Sarı saçlarının her telinde,
Neyin dertli, yanık sesinde,
Veysel’in sazının telinde,
Hoyrat türkülerin ritminde.

Bir seni sevdim gülüm;
Uyuyamadığım uykularımda
Derine daldığım rüyalarımda,
Herkesten sakladığım hülyalarımda
Bir seni sevdim gülüm;
Kör olası duygularımda.
Gecenin zifiri karanlığında,
Gündüzün parlayan aydınlığında,
Güneşin kavurucu sıcaklığında

Bir seni sevdim gülüm;
Engin denizlerin dalgalarında,
Dalgaların saçtığı yakamozlarda,
Geceye doğan mehtaplarda.
Bir seni sevdim gülüm;
Hırçın rüzgârların uğultusunda
Kar taneciklerinin beyazlığında,
Yağmur damlarının saflığında,
Alevde titreyen mum ışığında

Bir seni sevdim gülüm;
Kahverengi gözlerinin bakışında.
Hazan vurmuş baharlarımda,
Dinme bilmeyen gözyaşlarımda.

Bir seni sevdim gülüm;
Dokunamadığım al yanaklarında.
Okşayamadığım ipek saçlarında
Kâbus dolu rüyalarımda.

Bir seni sevdim gülüm;
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Ben seni sevdim Bir tanem…

30.05.2016/Pazartesi Saat: 22.30
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.............................. Ön Yargılıya

Cellâdım; hakkımda oluşturunca kötü bir duygu
Kimdim?  Neydim? Her birinizde başlamış kaygı
Güneş balçıkla sıvanmaz; bunu bilmiyordu baygı
Geldim,  tanıdınız canlar beni; unutun artık dünü
Bu gün; “bir olalım diri olalım” demenin günü

Vicdanı olur, Allah korkusu olur insanın akil’inde
Ön yargılarsa yargısız bir infazdır insanın cahilinde
Yüce Yaratana havale ettim; takdiri onun dahilinde
Hakkı, adaleti arayan yüreği güçlü bir neferdim
Bütün engelleri, olumsuzlukları şükür aşıp  geldim

Anlayamadım;  onda ki şu endişe, korku ve tasayı
Bırakıp da geldim; sımsıkı sarıldığı koltuğu, masayı
Neye, kime güvenerek; hiçe saydı ki kanunu-yasayı
Gelsin de, görsün sevilmeyi, ön yargılı beyefendi
Yargısız infazını; çıkarsız dostluklarımız yendi

Yalan, riya, iftira bana her zaman yabancı olan konu
Konu insan olunca; yüreğimde sevginin yoktur sonu
 Bilinmeze sürüklüyor; iyi tanıdığım akıl hocası onu
Hiç unutmadım, unutmayacağım yaşattığı o ilk anı
Oktay Doğan kim; şimdi bir-bir okusun yazdıklarını

Bitmeyen hizmet aşkıyla çalışan idealist eğitim neferi
Karanlığı ilimle aydınlatan; hiç sönmeyen sevgi feneri
Köşe-bucak, Karış-karış dolaşır yurdu hiç bitmez seferi
Hizmet aşkıyla çalışan bir öğretmen’dir Oktay DOĞAN

İnsan sevgisi ile doludur; içten, samimi, inançlı yüreği
Yaratılanı Yaratan’dan dolayı sever; yaşamının gereği
Hoş görü, sevginin egemen olduğu bir dünyadır dileği
Yüreği insan sevgisi ile dolu insandır Oktay DOĞAN

Candan-samimi dostluklar; önemlidir, asla vazgeçmez
Dostunu insanın ırkına-rengine fikrine bakarak seçmez
Sahte sevgiler mi? işte ona yüreğinde asla yer vermez
Yüreği dostluk sevgisi ile dolu insandır Oktay DOĞAN

İnandığı yolda başı hep diktir, hiçbir zaman eğilmez
Memleket sevdalısı yüreğini hiç bir şeylere değişmez
Bilir ki; vatan haini ve soysuzlar tarafından sevilmez
Hain ve soysuzların sevmediği insandır Oktay DOĞAN

24.04.2016/Pazar Saat:21:32
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................................... Dev-ret Bahçeli

Yetmedi mi? artık bu davaya verdiğin zarar
Bak kurumaya yüz tuttu (47)  yıllık ulu çınar
Onurluca gitmen vereceğin en doğru karar
Dev-ret Bahçeli…

Basılınca tek adamlık, kaprisli, hırslı yarana
Aşılmaz surlar ördün hep ülkücülerle arana
Şu; kibirle dolu inadını artık atıp bir kenara
Dev-ret Bahçeli…

Koşulsuz-şartsız bağlılıksa sendeki bu inat
Ülkücüler yalnızca yüce yaratana eder biat
Fütursuzca hakaretlerin; nafile, doldu miat
Dev-ret Bahçeli…

Bize emaneti diyerek Başbuğ Türkeş atanın
Bedellerini biz ödedik; yaptığın her hatanın
Gerçeklerle yüzleşmek zoruna gitti sultanın
Dev-ret Bahçeli…

Ayıp, günah; yaptığın bunca iftira ve saldırı
Partiye de küstürdün insanları yıldırı-yıldırı
Yaşanmayanları yaşatmak çok büyük çıldırı
Dev-ret Bahçeli…

Bunca başarısızlığı kendinde hiç aramazsın
Kirli çareler ile temiz sonuçlara varamazsın
Artık ülkücülerin yaralarını asla saramazsın
Dev-ret Bahçeli…

Yalnız Kurt der; tahammüle hiç kalmadı hal
Yok, artık; bitti, kalmadı tutunacağın bir dal
Çevrende tüm tayfalarını da beraberinde al
Dev-ret Bahçeli…

23.02.2016/Salı Saat:17.40
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..................................... Şehitler Kervanı Yol Aldı Yine

En ağırını yaşıyoruz ülkem; elemin-kederin
Her gün yeni şehit haberlerimi oldu kaderin
Milletçe ağlıyoruz acımız çok mu çok derin
Ciğerimden canı bol aldı yine
Şehitler kervanı yol aldı yine...

Bitmiyor her gün üç-beş yeni bir şehit haberi
Bu onların ne fıtratlarında vardır nede kaderi
Yüreklerimizi dağlar ana-baba, eşlerin kederi
Ecel baharımdan dal aldı yine
Şehitler kervanı yol aldı yine...

Vatanımız için şehit olmuş; polisim, askerim
Kalpte kor, gözde yaş, gıcırdayarak dişlerim
Her bir damla kanın için büyük bedel isterim
Ağrıyan yerim sol oldu yine
Şehitler kervanı yol aldı yine

Namusları görerek; sahip çıkarken sancağa
Sıra, sıra dizilmişler, sarılmışlar al bayrağa
Dualarla-tekbirlerle uğurlanıyorlar toprağa
Vatan toprakları al oldu yine
Şehitler kervanı yol aldı yine

Onlar vatan-bayrak için karda-kışta, ayazda
Bizse ellerimizi açtık onlar için dua-niyazda
Dillerde; sözlerimizde sustu, haykıran sazda
Bembeyaz karlar al oldu yine
Şehitler kervanı yol aldı yine

Gençliğin baharın da; henüz yirmili yaşında
Maviden bir beresi vardı; o tertemiz başında
Acıları yürekler yakar ülkenin soğuk kışında
Vatanımda yangınlar bol oldu yine
Şehitler kervanı yol aldı yine

Büyük bir boy resimle kortejin en önlerinde
Tabutun içinde; kefenler sarılı bedenlerinde
Özenle taşınıyor yol arkadaşlarının ellerinde
Akan gözyaşları sel oldu yine
Şehitler kervanı yol aldı yine

Yegâne gayeleri ülkelerinde huzur ve barıştı
Daha hayatlarının baharında; ölümle tanıştı
Çığlıklarla, akan gözyaşları birbirine karıştı
Yüreklerdeki acılar gözlerde dil oldu yine
Şehitler kervanı yol aldı yine

Koç yiğitler; girerken kara toprağın koynuna
Kimler; hak arama diyorsa bu ölüm oyununa
Köpek gibi; gezdirmeli tasma takıp boynuna
Yüreğimizdeki ateş çöl oldu yine

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şehitler kervanı yol aldı yine

Hiç bitmedi-bitmeyecek yüreğimdeki hasretim
Seni kahpece sırtından vuran hainlere nefretim
Bakan körlere, duyan sağırlara bütün hiddetim
Yalnız Kurt’un gözyaşları göl oldu yine
Şehitler kervanı yol aldı yine

09.02.2016/Salı Saat:20.55

Oktay Doğan
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.....................................Vatanım Öksüz

Kan ve gözyaşları düşerken vatanımın şehirlerine
Bakmayın zaman-zaman yazdığım sevda şiirlerine
Yüreğim kan ağlıyor ülkemin gazilerine-şehitlerine
Vatanım öksüz, gazilerim öksüz, şehitlerim öksüz

Evlat acısı, eş acısı ilmik-ilmik işlenmişken içine
Yıkık dökük evlerinde parasız pulsuz nasıl geçine
Hele birde özgürlük istenmez mi hain Apo piçine
Vatanım öksüz, analar, babalar öksüz, eşler öksüz

Dikensiz gül, fidansız bahçeye benzer babasız ev
Minicik yüreklere düşünce koskocaman bir alev
Vatan hainleriyle masaya oturanları hadi gel sev
Vatanım öksüz, çocuklar öksüz, kardeşler öksüz

İndirilip yakılırken hürriyetin simgesi al bayrak
Parsel-parsel peşkeş çekilip de satılırken toprak
İnsanlar sus-pus olup kımıldamıyorsa tek yaprak
Vatanım öksüz, al bayrak öksüz, toprak öksüz

Devlet içinde devlet kuracağız derken üç-beş it
Kimi aklı evvellerse; barış diyerek özerkliğe fit
Yok mu bu hainlerin dillerini koparacak bir yiğit
Vatanım öksüz, adalet öksüz, hâkim-savcı öksüz

Acıyla kan gözyaşı düşmüşken ülkemin peyine
Yalnız Kurt’um imgeli-simgeli aş-meşk neyine
Sen yeniden; “vatan sana canım feda ” de yine
Vatanım öksüz, Yalnız Kurt öksüz, şiirler öksüz

08.01.2015/Cuma Saat:05:15

Oktay Doğan
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...................................Yalakalar

Hamurları hep yalan, hep sahte hile
Bukalemun gibi soyunurlar her role
İnkâr eder vallahi hatta kendini bile
Mayası bozuk yalakalar

Her zaman güçlü siyasetçi peşinde
Çıkar arar durur; kargaların leşinde
Hayır’ı arama yoktur hiç bir işinde
Siyasetin riyakârı yalakalar

Onların zurnaları hep bin bir delikli
Siyasete siyasetçiye önleri hep ilikli
Yağcılık ve iki yüzlülükte becerikli
Güçlünün esiri yalakalar

Güç, mühür kimde ise onu tutarlar
Üç-beş kuruş için kırk takla atarlar
Gün gelir; en yakınını dahi satarlar
Dini-imanı para yalakalar

Açgözlü, beleşçi, asalak ve de arsız
Davranışlarında; her zaman tutarsız
Yüzüne tükürsen de nafile; yararsız
Doyumsuz, sırnaşık yalakalar

Gece yatan senle sabahın niye farklı
Dün söylediğin şimdi nerende saklı
Rabbena hep banaya çalışır hep aklı
Söylemleri tutarsız yalakalar

Kâh över kâh ayakaltlarına halı olur
Heybetin her daim konuşan dili olur
Dinsiz, imansızların kölesi kulu olur
Şan-şöhret kölesi yalakalar

Dalkavuklukla tutmuşlarsa elinden
Sultanım çok yaşa düşmez dilinden
Bu ara; çok neşelisin belli halinden
İkiyüzlü, tutarsız yalakalar

Devran senin; geçilmiyor cakandan
Yine rozet düşmüyor hiç yakandan
Neler istedin neler aldın başkandan
El, etek öpen yalakalar

Ne gururu, ne şerefi; boşuna arama
Ölçüp biçsen sığmaz hiçbir kurama
Kahkahayla gülüyor yaşanan drama
Onur, şeref yoksunu yalakalar

Harika koku alır; iktidara kim yakın
Anında; yönü güce dönecektir bakın
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Yaptığı demogajiye inanmayın sakın
İktidarın dalkavukları yalakalar

Her birinde burunlar bir karış havada
Vatan-millet sevgisi de yalan davada
Sahte yiğitlikleriyle bayılırlar şova da
Ruhu-bedeni kirli yalakalar

Sosyal medyada üç-beş fotoğraflı poz
Sahte övgü dolu yazılar kullandığı koz
Sahibine yağcılıkta sınırları zorlar doz
Gösteriş meraklısı yalakalar

Masa başında; sahibine tapar görünür
Perde ardında muhalif kimliğe bürünür
Şeytanla birlikte aynı yollarda yürünür
Şeytanın yol arkadaşı yalakalar

Doğrudan-gerçekten her daim kaçarlar
Yürekleri riya ceplerini harama açarlar
Kahpe düzenin sahte kralları; naçarlar
Kraldan çok kralcı yalakalar

İster müdür, ister vali, ister kaymakam
Ebedi değil; haksız işgal ettiğin makam
Bütün derdiniz, tasanız bol sıfırlı rakam
Para-pul düşkünü yalakalar

Yalnız Kurt’um der; kimsiniz-necisiniz
Boş teneke hesabı çokça çıkıyor sesiniz
Şerlikte; inanın şeytandan bile fecisiniz
Geveze-boşboğaz yalakalar

27.01.2016/Çarşamba Saat:19.45
Oktay DOĞAN(Yalnız Kurt)

Oktay Doğan
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...............................Duruşun Dik Olsun Başkanım

Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı, değerli Ülküdaşım, kardeşim, dostum Hüseyin
SÖZLÜ Beye ithafımdır

Şerefin,  onurun; yaşamındaki en büyük hazine
Sana çamur atanlar dönüp bir baksınlar mazine
Yiğit bozkurt düşer mi hiç sahtekâr tilkinin izine
Duruşun dik olsun başkanım; tüm iftiralara inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Vatan hainleri sizi sevmiyor biliyor musun niçin
Yaptığın, yapacağın hizmetleri; gölgelemek için
Söylenenlere; it ürür kervan yürür, deyip geçin
Duruşun dik olsun başkanım; dalkavuklara inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

İnançla, sabırla yürüdüğün; her türlü konunda
Engeller çıkarsalar da, bu kutlu yolun sonunda
Pazara değil, mezara kadar; ülkücüler yanında
Duruşun dik olsun başkanım; mankurtlara inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Bunca sırtından vuranlara bakıp-bakıp şaş ama
Olanları çalışma şevkini kıracak noktaya taşıma
Hızlı bir şekilde kirlenmeye yüz tutmuş yaşama
Duruşun dik olsun başkanım; kirli siyasete inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Yıldırmak mümkün değil sindirmeyle, korkuyla
 Adım-adım çıkışını izliyorlar büyük bir kaygıyla
Türk İslam Ülküsüyle yoğrulmuş; yürek farkıyla
Duruşun dik olsun başkanım; adaletsizliğe inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Hukuksuz iktidar gücü; kullandıkları yegâne koz
Gün be gün artsa da; baskıdaki, şiddet deki doz
Yel; kayadan ne alabilir ki alacağı üzerindeki toz
Duruşun dik olsun başkanım; şer odaklara inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Bütün işleri, güçleri; yalan, dolan, iftira, gıybet
Gün gelir sana yapılanların hesabı sorulur elbet
Sendelemeden; hak bildiğin yolda yürü ilelebet
Duruşun dik olsun başkanım; kirli zihinlere inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Bilirmisin sana bunca kin, bunca kasvet niçindir
Yüce yaratandan aldığın imanlı yürek gücündür
Köpeğin kavgası et yiğidin kavgası devlet içindir
Duruşun dik olsun başkanım; kan emicilere inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat
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Mangal yürekli olanlar hiçbir şeyden çekinmez
Vatanına-milletine kahpelik yapmaya yekinmez
Çakal; rüya gördü diye, kurt’un soyu tükenmez
Duruşun dik olsun başkanım; kahpeliklere inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Ayakkabı kutusunda paralar, denizde donanma
Ne kadarda acı; ilkeli-şerefli çalışırken kınanma
Bu düzende; hak,  adalet var diyenlere inanma
Duruşun dik olsun başkanım; düzenbazlara inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Beyinleri; örümcek kaplamış, zihinleri çürümüş
Dört bir yanı; yalancı, talancı, hırsızlar bürümüş
Adaletse; güneşi gören kardan adam gibi erimiş
Duruşun dik olsun başkanım; vicdansızlara inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Son sözlerimse yiğit ülkücü gardaşlarım sizlere
İş, işten geçince; pişman olup vurmayın dizlere
Sahip çıkın cesur yürekli yiğit Hüseyin Sözlülere
Duruşun dik olsun başkanım; inatlaşmaya inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

Yalnız kurt; bunların kitabında yok iyiyi övmek
Yandaşsan sevmek, değilsen karalayıp sövmek
Amaç belli; üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek
Duruşun dik olsun başkanım; paralelcilere inat
Vatanına aşkla hizmet; ülkücülere has bir sanat

25.02.2016/Perşembe Saat: 19.24

Oktay Doğan
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..........................İnsan Olmak

Âdem ile Havva’dan kardeşiz her birimiz
Haksızlığa susarak ölüye dönmüş dirimiz
İhtiraslarımız uğruna şeytan olmuş pirimiz
Gerçek sevgiler tükendi saygılarsa yozlaştı
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Unutulmaya yüz tutmuş yaradılış gayesi
Ağızlarda sakız olmuş çağdaşlık hikâyesi
Bumudur yüce yaratanın insanlığa payesi
Gözlerimiz mal-mülk hırsı uğruna körleşti
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Sevgiye, dostluğa uzanmaz olunca elimiz
Yüreklerimizdeki kinin esiri oldu dilimiz
Son raddeye geldik bak tükeniyor pilimiz
Çirkinlikler yaradılış gayesini çoktan aştı
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Riyakârlıkları hep maske yapmışız yüzlere
Bukalemunluklar yakışıyor mu hiç bizlere
İyilik-doğruluk, güzellik den yana sözlere
Kedi-köpek gibi herkes birbiriyle hırlaştı
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Haram-helal demeden karıştırıp bir tuttuk
Her elimize geçeni soruşturmadan yuttuk
Mahşeri, Mizanı, Kuranı, vicdanı unuttuk
Yollarımız zalimliklerde, zulümde birleşti
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Ey Mübarek akl-ı selim kimsin, nerdesin?
Sen, cehennemde ateşle aramızda perdesin
Hasreti var, gör ki sana tabiattaki herkesin
Ukalaca cüretlerimiz, haddimizi çok aştı;
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Ayakların altına serildi sevgi, saygı paraya
İffet de, onurda döndü kanayana bir yaraya
Menfaat girince anne-baba, çocukla araya
Eşler-dostlar, akrabalar birbirleri ile kapıştı
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Oysa bizler iyilik-güzellik için var olduk
Komşusu aç iken tok yatmayan bir kulduk
Bu şerefi taşımaktan nede çabuk yorulduk
Ruhlarımız bozuldu,  yüreklerimiz taşlaştı
Allah’ım insan olmak bu kadar mı zorlaştı

Yalnız Kurt’um maneviyatın tadına ermedik
Biz konuştuk başkasına söz hakkı vermedik,
çaldık-çırptık nedense bunu günah görmedik
Kalp gözümüz hırsımızın şehvetiyle körleşti
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Allah’ım  İnsan olmak, bu kadar mı zorlaştı?

10.03.2013/Pazar Saat:20:40

Oktay Doğan
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.........................O Benim İşte

Vurulup bir güzelin bakışına
Bırakır kendini hayat akışına
Bin ah işitirsen bir dokunuşa
Mecnun ararsan o benim işte

Sevgiye dair ne varsa koşmuş
Yürekte kor alevlenip coşmuş
Dilde yine yalanmış, boşmuş
Sözünü duyarsan o benim işte

Yaprak gibi rüzgâra kapılmış
Savrulup da bir kenara atılmış
Sevgiyi sorana cevabı batılmış
Diyen görürseniz o benim işte

Kahpe feleğin sillesine vurgun
Kötü kaderine, talihine dargın
Gönüllerden kovulmuş sürgün
Birini görürseniz o benim işte

Sevgiden gelmiş her şey başına
Çile çekmiş gitmese de hoşuna
Hak can vermiş boşu-boşuna
Diyen görürseniz o benim işte

Yaşantısı kötü kaderin ağında
Bütün gülleri solmuş bağında
Ölüme koşan gençlik çağında
Birini görürseniz o benim işte

İnsanlara dair güvenini yitirmiş
Felek yaşar ölü haline getirmiş
Yalancı dünya ömrünü bitirmiş
Salaca da taşınan o benim işte

Acı çekmek sanki bana hasmış
Kader fermanını boynuna asmış
Kara toprak alıp bağrına basmış
Bir mezar görürsen o benim işte

Mücadele vermiş hiç yılmadan
Dünyayı kendine tapu kılmadan
Son nefeste haksızlığa susmadan
Ahrete giden o yalnız Kurt işte

14.03.2013/Perşembe saat:20.42

Oktay Doğan
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.......................2015 Yılı Git Güle-Güle

Heyecanla geldin her yeni yıl gibi
Uçsuz-bucaksız karanlık çıktı dibi
Bunca hoyratlığa isyanım var tabi
Tüm uğursuzlukları al git güle-güle

Nice ümitlerle başlamıştık ilk güne
Ahlaksızlık tohumları ekip her yöne
Yolsuzluklar, rüşvetlerle çıktın öne
Hırsızını-arsızını da al git güle-güle

Ülkemi yokluktan inim-inim inlettin
Fakir-fukarama boş vaatleri dinlettin
Dinimi siyasete bile alet edip kirlettin
Sahte Müslümanlarını al git güle-güle

Yoksulluktan halkım atarken naralar
Ayakkabı kutularında çil-çil paralar
Yetmez mi yüreklerde açtığın yaralar
Karanlık günlerini de al git güle-güle

Haramı bulaştırdın insanların eline
Ortaya çıkıp dokununca bam teline
Darbeleri, kumpasları doladın diline
Tüm pisliklerini de al git güle-güle

Vatanıma açtığınız yaralar çok derin
Yakıp yıkıyor musallat ettiğin şer’in
Milletin kalbinde kara bir leke yerin
Hain-soysuzlarını da al git güle-güle

Hep hizmet ederek hainlerin emeline
Dinamit koydun vatanımın temeline
Bak birde kahpelik yazıldı ameline
365 gün 6 saatini de al git güle-güle

Kalmadı; ne hukuk adalet ne de hak
Hiç adil olmadın geçmişine dön bak
Milleti sindirip yapmadın mı korkak
Adaletini, hukukunu al git güle-güle

İşsizliği tavan yaptırdın bak diz boyu
Kulu-kula muhtaç edip verdirdin oyu
İstediğin; sus konuşma, biat et ve uyu
Bütün yoklukları alıp da git güle-güle

Askeri-polisi kan uykusuna daldırdın
Gencecik fidanların canlarını aldırdın
Minik yavruların umutlarını çaldırdın
Tüm musibetlerini de al git güle-güle

Bizler mahzunken sen ise hep güldün
Tek millet dedikçe otuz altıya böldün
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Son günlerinde mi gerçekleri gördün
Al; tutarsızlıklarını da al git güle-güle

Yalnız Kurt Unutulur sanma bunca çile
Kimsenin gücü yetmeyecek bunları sile
Hesabı sorulacak elbet yüz yıl geçse bile
Günah defterlerini topla da git güle-güle

31.12.2015/Perşembe Saat:14:15
Oktay DOĞAN(Yalnız Kurt)

Oktay Doğan
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......................Ben Aşk Dedikçe Sen... Dedin

Yakıp, yıkıp kül ediyormuşsun seni seçeni
Takmıyorum sana olan aşkıma ömür biçeni
Seviyorum gülleri, çiçekleri, baharı ve seni
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen dur dedin

Sevdasından yana ser verip sır vermese de
Bütün tavırları beni bıraksa da vesvesede
Melül bakışları beni istiyor dili git dese de
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen hop dedin

Gerçek sevgilere inancımı yitirdim derken
Sen çıktın dürüstlüğümün bedelini öderken
İster çok geç kaldık de, istersen çok erken
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen git dedin

Mecnunun olup dağları delmeye yürürsem
Sevdandan verem olup gün be gün erirsem
Müsebbibim olursun eğer bir gün ölürsem
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen vah dedin

Başka kimselere gönül bağlamayacağım
Her bahar yine, yeniden çağlamayacağım
Kendi düşen ağlamazmış, ağlamayacağım
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen yok dedin

Ömrümce seni sevmelere doymayacağım
Sana sevgime son noktayı koymayacağım
Bir başkasını asla hayatıma almayacağım
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen zor dedin

Sevgin olmadan şu yalan dünyayı neylerim
İste yeter yüreğimi sana tercüman eylerim
Ben ikimizin adını bağıra-bağıra söylerim.
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen eh dedin

Yalnız Kurt aşkına şiirler yazsa görür mü?
Onunda katı yüreğini sevda ateşi bürür mü?
Ömür boyu sevgi dolu birlikteliğe yürür mü?
Ben sevda, ben aşk dedikçe sen evet dedin

21.03.2013/Perşembe saat:20:40

Oktay Doğan
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......................Kal Diyor Yıllar İse Git

Ayrılık; dönüşü olmayan bir nehir
Yalnızlık; cansız bomboş bir şehir
Kaç sevda yok oldu böyle kim bilir
Gözyaşlarım kal diyor, yıllar ise git

Bu roman da bitecek belki birazdan
Nice aşklar yıkıldı gururdan nazdan
Ağlıyor; bak besteler yine hicazdan
Tüm şarkılar kal diyor, yıllar ise git

Ne zaman ki; sen geliyorsun aklıma
Acı bir tebessüm oturur dudaklarıma
Buruk bir şarkı sesi gelir kulaklarıma
Çekilen acılar kal diyor, yıllar ise git

Sevgi tohumları ektim topraklarıma
Kar düşünce tomurcuk umutlarıma
Koca bir ağırlık çöker yapraklarıma
Kara kışlarım kal diyor yıllar ise git

Kalbim-beynim esir olunca duyguma
Yüreğe kor düşer sen gelirsin aklıma
Geriye dönüp şöyle bakınca kaygıma
Yaşadıklarım kal diyor, yıllar ise git

Acı çektirmek içinse kaprisin, nazın
Ölünce mezarımı sisli dağlara kazın
Mezar taşıma gülmeyen garip yazın
Yürekteki kor kal diyor yıllar ise git

Menfaat aranır birbirimizi her sarışta
Şeytan ile insanlar riyakârlıkta yarışta
Bedeli ödenecek ise de ahrete varışta
Yüce Yaradan kal diyor yıllar ise git

Çok savaştım kazanamadım bu cengi
Acı-çile bana kaldı, senin oldu yengi
Bak; miras bırakıyorum aşkımı bengi
Kahpe felek kal diyor yıllar ise git

Yalnız Kurt fazla uzatma da sus artık
Yıllarca ümitsiz yazdıklarından bıktık
Güzellikleri hep beraber yakıp-yıktık
Yalan dünya kal diyor, inancım ise git

13/02/2013 Çarşamba Saat:23.20
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......................Zekiye Hocam

Sevgili Bacım Zekiye ÇAĞIMLAR Hanımefendiye ithafımdır.

Bakışları hoş, dili hoş, sohbeti hoş
Gerçek bir dost ararsan durma koş
Tanımanız gerek, ne anlatsam boş
Zekiye Çağımlar hocam ise seven
Sevgisine güven dostluğuna güven

Dünyaya ışıl-ışıl umut saçan iki göz
Sımsıcak sevgi taşır yüreğindeki köz
Sevgi-saygı onu anlatan en güzel söz
Zekiye Çağımlar hocam ise seven
Sevgisine güven dostluğuna güven

Hem dobra dobradır hem de mert
İkiyüzlüye, haine çelikten bile sert
Tam da adam gibi adam denilen fert
Zekiye Çağımlar hocam ise seven
Sevgisine güven dostluğuna güven

Şen-şakrak olur dostlarının yanında
Haksızlıklara tepkisini koyar anında
Delikanlılık var bu kızın kanında
Zekiye Çağımlar hocam ise seven
Sevgisine güven dostluğuna güven

İhanetleri olmadı asla dününde
Özü sözü bir oldu kavil gününde
Eğilmedi, eğilmez zalimin önünde
Zekiye Çağımlar hocam ise seven
Sevgisine güven dostluğuna güven

Kalbinin güzellikleri vurmuş diline
Kötülükler biter fırsat verilse eline
Yalnız Kurt’un can bacısıdır biline
Zekiye Çağımlar hocam ise seven
Sevgisine güven dostluğuna güven

18.04.2012/Çarşamba saat:12:05
Oktay DOĞAN
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....................Beni Benimle Yaşa

Avuçların ben
Kırmızı gül sen ol
Sigaranın ateşi ben
Külü sen ol
Beni benimle yaşa

Yüreğindeki sızı ben
Sevinç, neşe sen ol
Kalbindeki acı ben
Sevgi sen ol
Beni benimle yaşa

Gözlerindeki yaş ben
Gülücükler sen ol
Ayrılık, hasret ben
Kavuşan sen ol
Beni benimle yaşa

Damarındaki kan ben
Can sen ol
Veda eden ruh ben
Sonsuz sen ol
Beni benimle yaşa

31.10.2011/Pazartesi saat:21:15
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....................Kara Sevdalıyım....................

Ey bütün cihana bedel Türk ili
Mertliğin-yiğitliğin yegâne dili
Sensiz Türklüğün nice olur hali
Kara sevdalıyım cennet vatana

Can ana toprağım can Anadolu
Açıldı önünde Türklüğün yolu
Her köşesi bolluk bereket dolu
Kara sevdalıyım cennet vatana

Tarihin var, tarihlere sığmayan
Ulu Türk ırkıyla uyuştu mayan
Pişman olur sana dost olmayan
Kara sevdalıyım cennet vatana

Atalarım bedel ödemiş canıyla
Toprağın sulanmış şehit kanıyla
Tarihin yapraklarındaki şanıyla
Kara sevdalıyım cennet vatana

Huzur verir bayrağımın gölgesi
Var oluşumun en önemli belgesi
Seksen bir vilayeti, yedi bölgesi
Kara sevdalıyım cennet vatana

Denizi, ırmağı, gölleri boyunca
Bir baştan, başa yolları boyunca
Edirne’den Kars’a illeri boyunca
Kara sevdalıyım cennet vatana

Kalbimde iman, elimde sancak
Bir senin önünde eğilirim ancak
Köy, kasaba, şehir bucak-bucak
Kara sevdalıyım cennet vatana

Haktan armağandır Türk ırkına
Geçmişine dönüp bakın farkına
Cenup’u-şimal’i, garp’ı-şark’ına
Kara sevdalıyım cennet vatana

Güneşi başka doğar ay’ı başka
Havası başkadır suyu bambaşka
Ay-yıldızlı sancağı getirir aşka
Kara sevdalıyım cennet vatana

Cana can katarsın seher yelinde
Bülbülün sevdası senin gülünde
Türk dünyasının sensin dilinde
Kara sevdalıyım cennet vatana

Derimi lime-lime edip soysalar
Gözlerime miller çekip oysalar
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Cehennemde zindana koysalar
Kara sevdalıyım cennet vatana

Kahpelere burnumdan solurum
Bir çakıl taşına kurban olurum
Uğruna hiç çekinmem ölürüm
Kara sevdalıyım cennet vatana

Yalnız Kurt’um bir garip ferdim
Bir senin gölgende huzura erdim
Ne kavgadır nede dövüş derdim
Kara sevdalıyım cennet vatana

Cenup: Güney Şimal: Kuzey Şark: Doğu Garp: Batı
24/01/2013 Perşembe Saat:20:30
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....................Ne Zaman

Hainlikten güzelliği görmez oldu gözleri
Kişi, zaman, mekâna göre değişir sözleri
Bakın-görün nasılda yargılıyorum sizleri
İnsanlar düzelecekse; peki ama ne zaman

Bana yaptıklarınızı birer-birer ortaya serin
Anlatmakla biter mi yürek yaram çok derin
Önce saçlarıma düşen akların hesabını verin
Ben mutlu olacaksam; peki ama ne zaman

Hainide, kahpeyide arama çünkü her yerde
Eşim-dost dediklerim düşürdü bunca derde
Hayat dediğimiz oyunda açılınca son perde
Mert dostlar olacaksa; peki ama ne zaman

Yıllarca gülmedi halada gülmüyor yüzüm
Aşkımı anlamayan ikiyüzlüleredir sözüm
Oysa temiz, ölümüne sevdalar taşır özüm
Beni anlayacaklarsa; peki ama ne zaman

Yiğitlikte, mertlikte yok bakıyorum serde
Yan çiziyor, kıvırıyorlar üç adımlık yerde
Bunlar için gözyaşlarımı akıtıyorum birde
Gözyaşım dinecekse; peki ama ne zaman

Malı-mülkü, şanı-şöhreti görünce berinde
Nazar değmez inşallah, yalakalık yerinde
Bir kez doğru olmayı denedinmi ömründe
Maskeler düşecekse; peki ama ne zaman

Mecnun oldum, gezdim Leyla’nın dağında
Bülbül oldum şakıdım dostlarımın bağında
Kaderim hala neden kötü insanların ağında
Kötülükler bitecekse; peki ama ne zaman

Kör oldu gözlerim, lal oldu ağzımla dilim
Kalmadı sevdalara enerjim, tükendi pilim
Yalnız Kurt’u anlatır bu senaryodaki filim
Kaderim değişecekse; peki ama ne zaman

03.09.2011/Cumartesi Saat:00:40
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..............Ben Doğuştan Şanssızım

Kahpe felek yaptıkların yeter
Bu günüm dünden daha beter
Bir gül eksem; dikenleri biter
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Ne olurdu bende mutlu olsam
Derdime çare merhem bulsam
Kan ağlıyor içim nasıl kulsam
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Gönül sarayına köprü kursam
Kale misali karşısında dursam
Yıkarda geçer nasıl bir sursam
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Sana açtım gönlümdeki sarayı
Hadi iyileştir açılan bu yarayı
Ben gelirim, sen açarsın arayı
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Gece-gündüz hep seni anıyor
Görenler deli, divane sanıyor
Kalbim acıyor kalbim kanıyor
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Gelir deyip bekledim durdum
Sevgim için hayaller kurdum
Yalnızlığı; on ikiden vurdum
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Ben miyim yoksa sen mi sağrı
Buzulları eritir ufacık bir çağrı
Sayende bitmez yürekteki ağrı
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Sevgiyi arayan garip bir ferdim
İstediğinin bir fazlasını verdim
Sevdamı bile ayaklarına serdim
İşte bak ben böyle şanssızım
Galiba ta doğuştan bahtsızım

Bütün ömrümü uğruna versem
Kör olayım pişmanım dersem
Yalnız Kurt’ta oldu ya sersem
İşte bak ben böyle şanssızım
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Galiba ta doğuştan bahtsızım

SAĞRI:İşi sürüncemeye bırakan kimse
02.09.2011/Perşembe Saat: 00:03
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.............Ol 2016 Yılı

Doğu ve güney doğudaki tüm illerin
Hainlerden temizlendiği yıl ol-2016
Can alan, kan döken it soylu döllerin
Canlarını alan Azrailleri sen ol-2016
Amin…

Kutsallarıma fütursuzca söven dillerin
Askerime-polisime kurşun sıkan ellerin
Vatanıma beslenen kahpece emellerin
Susturulup bitirildiği yıl ol-2016
Amin...

Teröristlere destekler çıkıp övenlerin
Ekmeğini yedikleri sofraya sövenlerin
İkiyüzlü, sahtekâr siyasetçi şovenlerin
Nefeslerinin kesildiği yıl ol-2016
Amin…

Bu topraklara ayrılık tohumu ekenlerin
Sözde Kürdistan’ın hayalini çekenlerin
T.C. ibaresini tabelalardan sökenlerin
Cellâtları olduğu yıl ol-2016
Amin…

Türküm demeyi etnik ırkçılık sayanların
Geçmişime hakaret yağdıran çıyanların
Olanlara tepkisiz kalıp susup uyanların
Sesinin soluğunun kesildiği yıl ol-2016
Amin…

Türlü hile-entrikayla devleti soyanların
Haram olan lokmalarla karnı doyanların
Algıyla milletini aptal yerine koyanların
Boğazında lokmaların kaldığı yıl ol-2016
Amin…

Hak-hukuk, adaleti kendine zırh yapanların
Bebek katiliyle oturup; pazarlık yapanların
Bölünmeye karşı başkanlığa göz kırpanların
İdam sehpasındaki sandalye ol-2016
Amin…

Milletin Meclisinde oturan bir avuç kaşarın
Adı; sanatçı, ilim adamı olan üç-beş şaşarın
Kaoslardan nemalanan çakal sürüsü coşarın
Heveslerinin kursağında kaldığı yıl ol-2016
Amin…

Kulun kula asla ve asla muhtaç olmadığı
Fakir-fukaranın, aç-susuzların kalmadığı
Kimsenin yarınları ipotek edip çalmadığı
Umutlarımızın gerçekleştiği yıl ol-2016
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Amin…

Ülkenin toprağında eksik olmasın bereket
Kalkınmaya yönelik olsun bütün hareket
Huzurun anahtarıdır; sadakat ile nezaket
Hoşgörünün geldiği yıl ol-2016
Amin…

Yalnız Kurt hain olsa da sağımız-solumuz
Türk-İslam Ülküsüdür her daim yolumuz
Haine eğilmez başımız bükülmez kolumuz
Türkiye sevdalılarının zafer yılı ol-2016
Amin…

02.01.2015/Cumartesi Saat:11.45
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............Ne ki O? ............

Bilmem ki nedendir, gönül hep seni özler
Kifayetsiz kalıyor sevgini anlatmakta sözler
Bir konuşmaya başlarsa dudak kesilir gözler
Yüreğimde yanan kor ateş ….......  Ne Ki O?

Baharlarda kara kışları yaşadım senden ezel
İnan ki yüreğimdeki yerin bambaşka ve özel
Seni ayna yaptım kendime kalbimdeki güzel
Ben bakarım, sen bakarsın ………Ne Ki O?

Hep sana dair, hep senden yanadır düşlerim
Senin sevdanı yüreğime nakış-nakış işlerim
Saçlarıma aklar düştü, döküldü tüm dişlerim
Sevenler sevilirmiş …………. …...Ne Ki O?

Bütün ışıklar söndü, vakitse tam gece yarısı,
Yüreğim kan ağlamakta, yüzüm ayva sarısı
Bin bir kapılı sarayın, kapanmış her kapısı,
Sevda, mutlu olmakmış ………...Ne Ki O?

Dertli-dertli vururum tellerine seni sazımın
Tek sen oldun merhemi kalbimdeki sızımın
Anladımki artık sende anahtarı alın yazımın
Aşk acıyı hafifletirmiş ……….......Ne Ki O?

Yalnız Kurt derdimi sorma harman-harman
Senden başka bulamadım derdime derman
Umut satıyor galiba şu giden büyük kervan
Aşk yürekte ümit beslemekmiş… Ne Ki O?

11/02/2013 Pazartesi Saat:20.55
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........Sevdadır Oğul

Sevginin rengi bin bir çeşit
Karası olan sevdadır oğul
Olmuyorsa karşılıklı ve eşit
Acısı, çilesi sevdadır oğul

Kalırsın bir kemikle bir deri
Yiyip bitirir insanı diri, diri
Boş kalmış ise kalpteki yeri
İşte tam orası sevdadır oğul

Hem Mecnun eder, hem deli
Yaz mevsiminde; üşütür yeli
Dokunmuşsa aşkın sihirli eli
Kalpteki fırtına sevdadır oğul

Durmadan artar dinmez acın
Gün gelir; tükenir tüm gücün
Artık faydası kalmazsa ilacın
Yegâne çaresi sevdadır oğul

Erkenden gider gençlik çağın
Bir çırpıda yıkılır gönül bağın
Dalından düşen son yaprağın
Kurusu, kurusu sevdadır oğul

Sevmek güzel meslek ama zor
Yüreğine düşerse bir anda kor
Çekeceğin acıları bir bilene sor
Uykusuz geceler sevdadır oğul

Tek yürekte titrerse iki beden
Bir türlü unutulmuyorsa giden
Arasanda yoktur başka neden
Kalbindeki sızı sevdadır oğul

Gönül sarayına düşerse hüzün
Yürek kan ağlar gülsede yüzün
Unuttum bitti olsada son sözün
Dilindeki nefret sevdadır oğul

Yalnız Kurt ömür geçermi öyle
Daha ne kadar sürecek böyle
Gerçek acıda olsa susma söyle
Suskunluğun sevdadır oğul

01.09.2011/Perşembe Saat:00:34
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......Ol

İnanmasan da bu eldeki nüven
Her şeye rağmen insana güven
Kulu; yaratandan dolayı seven
Ümidini yitirmeyen hep sen ol

Düşenleri; tutup da kaldıran el
Kir içinde; yüzeni aklayan sel
Buram-buram sevgiyi esen yel
Kötülükleri yok eden rüzgâr ol

Gerçeği görmeyene keskin göz
Yalanlara doğruyu öğreten söz
Hainlik yapsa da sağlamdır öz
Sıvazla sırtını, dik tutan kul ol

Sevip, sevilmek elbette hoştur
Darda, zorda kalan için koştur
Tencere kaynar ama içi boştur
Bir lokma yokmu diyene aş ol

Tüm karanlığı aydınlatan hale
Kötülüklere geçit vermez kale
Düşkün olanları görürsen hele
İnsan onurunu kurtaran köz ol

Kalbini kötülükten arındır, sil
Doğruları öğreten bir bilen dil
Şan baki kalan tek mirastır bil
Şerefi kurtaran hikmetli öz ol

Seni buluyorsa; keder ile elem
İkiyüzlü olmuşsa; cümle âlem
Hakikati yazan; yegâne kalem
Nasihatin ehli Yalnız Kurt ol

31.08.2011/Çarşamba Saat:22:30
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.....Gittiniz Yıllar................

………Gittiniz Yıllar

Mutluluk aradım gözyaşımı dökerek
Su misali aktın saçıma akları ekerek
Yürek sevgime incir ağacını dikerek
Gençliğimi tüketip de gittiniz yıllar

Bir günü bile uymaz bir başka gününe
Yaşamı zindan edip ün katıyor ününe
Bir kaşık suda fırtına olup katıp önüne
Girdabın içine sokup da gittiniz yıllar

Tertemiz sevgiyi taşırken yürekteki öz
Yüzümde bu derin çizgileri gel de çöz
Hangi resmimi alsam dilimde aynı söz
Kahpece sırtımdan vurup gittiniz yıllar

Baharını yaşatmadan yazın gelip geçti
Bütün kışların nedense hep beni seçti
Bir kez güldürmek bu kadar mı güçtü
Ömrümce hep ağlatıp da gittiniz yıllar

Kötülüklerinle dolu şöhretinle namla
Gündüz acı-çile, gece hüzün, gamla
Ömür tükenirken her gün her damla
Eriyen muma benzetip  gittiniz yıllar

Bana mı kinin, nedir benimle derdin
Önüme hep aşılmayan bentleri gerdin
Yaşarken kabir’e koyup murada erdin
Hayatımı tüketip, bitirip gittiniz yıllar

Niçin inanayım güveneyim ki sizlere
Elemi-kederi öğretmediniz mi bizlere
Bakın hele; bende bıraktığınız izlere
Kalbimden sevgiyi silip gittiniz yıllar

Acılarımı, kederimi yüreğime gömerek
Yalvarıp, yakardım önünüzde çömerek
Zafer kazanmış edasıyla halime gülerek
Yalnız Kurt’u öldürüp de gittiniz yıllar

20.02.2013/Çarşamba saat:22.30
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....Bayram Sabahında......

Gözlerimden üç damla yaş
Sızar bayram sabahında
Yürek yaram yavaş, yavaş
Kanar bayram sabahında

Köyümden kalmışım uzak
Nice dostlar olmuş toprak
Çocukluğum sokak-sokak
Gezer bayram sabahında

Hasretim toprağına taşına
Kurbanım baharına kışına
Yine özlemimle tek başına
Kaldım bayram sabahında

Çaresiz kaldım gurbet ilde
Özlemim hiç bitmez dilde
Bu bayramda yaban elde
Geçer bayram sabahında

Bir Fatiha ister anne-baba
Ansızın boşa çıkarsa çaba
Bütün ümitlerim oldu heba
Yine bayram sabahında

Gitsem şimdi kimler tanır
Gençler bizi yabancı sanır
Yalnız Kurt hep efkârlanır
Yazar bayram sabahında

30.08.2011/Salı Saa:13:24
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..Amma Başkadır Başka

Kimseler sevgiye vermiyor değer
Gerçek sevgi tarihte kalmış meğer
Sevgine layık; birini bulursan eğer
Âşık olmak hoştur; amma
Bedel ödemek başkadır, başka

Aşkı için dolaşmış köy- kasaba-il
Delirmiş divane olmuş dese de dil
Niçin demeden hele oku öğren bil
Leyla’yı sevmek hoştur; amma
Mecnun olmak başkadır, başka

Bir han köşesinde kalmışım hasta
Gözlerim yollarda, kulağım seste
Dağları delerim küçücük bir jeste
Şirin’i sevmek hoştur amma
Ferhat olmak başkadır, başka

Dağlara, taşlara derdimi dökerim
Bir tek senin önünde diz çökerim
Uğruna otuz iki dişimi de sökerim
Aslı’yı sevmek hoştur amma
Kerem olmak başkadır, başka

Sen düşürdün; sevda denen derde
Diyar, diyar seni ararım her yerde
Kulun, kölen olmak varsa da serde
Züleyha’yı sevmek hoştur amma
Yusuf olmak başkadır, başka

Sayende hergün bunalımlara girerim
Sanma vefasızlığını herkese yererim
Aşk ateşiyle pişe-pişe kemale ererim
Aşk mutluluktur denir amma
Acıyla olgunlaşmak başkadır, başka

Cehennem ateşi gibi yaksa da çilen
Yinede; sen ol akan gözyaşımı silen
Böyle bir sevda varsa söylesin bilen
Yürekten sevmek hoştur amma
Yalnız Kurt olmak başkadır, başka

23.08.2011/Salı Saat:01:20
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..İyi Gün Dostları

Kıyıda, köşede, bazen de her yerde
Asla merhem olmazlar hiçbir derde
Hele-hele birde düşmek varsa serde
Basar, ezerde geçer iyi gün dostları

Yanındadırlar sendeyse güç-heybet
Hep yüzüne gülerler edersin hayret
Hele bir mal-mülk, mevkiini kaybet
Buhar olurda uçarlar iyi gün dostları

Hep tamah edip yalan dünya malına
Bir kuş misali konarlar her bir dalına
Darda-zorda kalınca araki biri buluna
Kanatlanıp da uçarlar iyi gün dostları

Yüzlerce bulursun etrafını bir tarasan
364 gün dertlere merhem gibi yarasan
Yılda bir gün bir kerecik omuz arasan
Omuzu dikene döner iyi gün dostları

Övgüler yağdırırlar her şeyin boluna
Verdikçe sıkı-sıkıya sarılırlar koluna
Kimse yok; şimdi bak sağına soluna
Yokluğu; anlamazlar iyi gün dostları

Bir zaman etrafım sanki düğün alayı
Yedi bitirdi köpek gibi yalayı-yalayı
Yokluk girip; bozunca güzel havayı
Aniden yok oldular iyi gün dostları

Riya, sahte sevgiyle doludur özleri
Yalan, dolandır söyledikleri sözleri
İyi Bak anlatmıyormu zaten gözleri
İçi başka dışı başka iyi gün dostları

Hiç durmadan yeni senaryolar yazar
Yüzüne güler arkadan kuyunu kazar
Bir gün gülen yüzüne değerse nazar
Düşmanın olur çıkar iyi gün dostları

Aldanıp kanarsan yalan dolu sözüne
Gerçekle yüzleşip kapılırsan hüzüne
Sırtlarını dönerler bakmazlar yüzüne
Arkasını döner gider iyi gün dostları

Her istediklerini birer-birer sağladım
Yürek sevgisini otomatiğe bağladım
Gün geldi hem üzülüp, hem ağladım
Gözyaşımı silmediler iyi gün dostları

Tatlı yalan sözlerine inanıp kandığım
Dertleri derdimdir deyip de yandığım
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Bağrımı açıp; eşim-dostum sandığım
Zor günümde gittiler iyi gün dostları

Dost acısı yüreğimdeki kanayan yara
Kaderim zifiri karanlık geceden kara
Tükenip kalmayınca mal-mülk, para
Yüzüstü bırakıp gitti iyi gün dostları

Yalnız Kurt’un sözleri gitmesin ağrına
Kötü günde cevap vermezler çağrına
Çaresi yoktur taşları basarsın bağrına
Sırra kadem basarlar iyi gün dostları

14.08.2011/Pazar Saat12:18

Oktay Doğan
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..Siz Bilemezsiniz

Bir nasihat vereyim hele dinleyin bakın
Siz; ne hainler gördüğümü bilemezsiniz
Her gülen yüzleri mutlu sanmayın sakın
Siz; içimin kan ağladığını bilemezsiniz

Şu yalan dünyada nedir benim çektiğim
Oysa sevgi tohumları idi evrene ektiğim
Kapris, riya olmadı sevgiler de taktiğim
Siz; severken acı çekmeyi bilemezsiniz

Acısı, çilesine rağmen özlemle andığım
Yalan sözüne, sahte sevgisine kandığım
Hain çıkarsa uğruna ateşlerde yandığım
Siz; yüreğimin yangınını bilemezsiniz

İlhama pusu kurdu, yarım kaldı şarkım
Baykuş tünedi, viran oldu evim barkım
Kanatları kırılmış kuşlardan yok farkım
Siz; yaşayan ölü olduğumu bilemezsiniz

Bütün sermayemi; yükledim ecel atına
Başım dimdik çıkacak yaratanın katına
Giderken sıkmak geliyor alnının çatına
Siz; benim çaresizliğimi bilemezsiniz

Meçhule doğru açılmış yol alırken gemi
Dur; diyecek kadar bile sevmedin hemi
Nasıl anlatayım ki yüreğimdeki matemi
Siz; severken sevilmemeyi bilemezsiniz

Bırakıp çekip giden ben miyim yüzüstü
Mevsimlerden sonbahar, bir akşamüstü
Maziye sünger çekip hatıralarına küstü
Siz; sebepsiz kayboluşları bilemezsiniz

Beynide yüreğide sadece şöhretle para
Kabuk tutmaz, yüreğimdeki açtığın yara
Severken sevilmek için düşersen dara
Siz; karşılıksız sevgi nedir bilemezsiniz

Acılardan, çilelerden inim-inim inlerim
Karanlıklar ile geçmiş olsa da dünlerim
Elbet bitecektir güneşe hasret günlerim
Siz; yaşadığım karanlıkları bilemezsiniz

Gözleri sizle, kara yüreği şeytanla bakışır
Durmadan çıkarsız, temiz sevgiyle takışır
Mutluluk da acılarda yürekli olana yakışır
Siz; bendeki mangal yüreği bilemezsiniz

Yalnız Kurt artık esirgeme söyle sözünü
Düşürdüler can evine yalan sevgi közünü
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Bırak, bırak gitsin şeytan görsün yüzünü
Siz; onurum için sustuğumu bilemezsiniz

13.08.2011/Cumartesi Saat:21:00

Oktay Doğan
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……................Nasıl Anlatılır Küfürsüz

Merhum şair Can YÜCEL’in çok sevdiğim dizilerini isim olarak verdiğim şiirimi tüm
kahraman asker ve polislerimizi ithaf ediyorum

Ateşler içinde ülkem; ciğerimiz yanıyor
Sade bedenler değil yüreğimiz kanıyor
Soysuzlar Türk Milletinin sabrını sınıyor
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Mankurtlaşmış kafalar; terörü azdırıyor
Satılmış kalemlere methiyeler yazdırıyor
Şehir içlerinde bile hendekler kazdırıyor
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Mihraklar; besleyip, koruyup kolluyorlar
Vurmak için bizleri vatanıma yolluyorlar
Yüce Türk Milletinin sabrını zorluyorlar
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Tasmaları açılmış, havlayıp duruyorlar
Vatan evlatlarını pusu kurup vuruyorlar
İt soyları Kürdistan hayalleri kuruyorlar
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Kimi canlı bombadır, dağda eşkıya kimi,
Bazen pusu kuruyor, bazen çekiyor pimi.
Ananızı belleyecek yine özel harekât timi
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Dilleri kardeşim der ellerindeyse keleşler
Yürekleri nefretle dolu hayatları beleşler
Kıyıyor fidanlara, gözü dönmüş kalleşler.
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Bunlar yetmezmiş gibi, içimizden hainler
Türk düşmanı sözde bilim adamı kâhinler
Milletine inanmaz, katillerin sözünü dinler
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Bunların yaptığı kan içerek beslenmek
Dönüp bu millete barış diye seslenmek
Sözde demokrasi havariliğini üslenmek
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Uymaz bunca ihanet, ne dine ne töreye
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Yakıp da, yıkıyorlar yazık oluyor yöreye
Gel de sövme yurda ihanet eden sürüye
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

Bin yıllık kardeşliği bulayıp da al-al kana
Kastetmekte hainler; bayrağa ve vatana.
Yalnız Kurt yüz var mı ki bunlarda utana
Bana şiirlerinde küfretme deme usulsüz
Orospu çocukları nasıl anlatılır küfürsüz

20.12.2015/Pazar Saat:22:09
Oktay OĞAN(Yalnız Kurt)

Oktay Doğan
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Anadolum

1071 tarihinde vatan olarak kapılarını açtın bize
Nice devletleri bu topraklarda getirdik dize
Atalarımızın ilelebet emanetidir hepimize
Asırlardır vatanımsın ANADOLUM

Millet olarak Anadolu demişiz adına
Başka bir isimde yakışmazdı şanına
Türk Milleti’nin canları fedadır sana
Uğruna can verilecek vatansın ANADOLUM

Uğruna nice koç yiğitler can vermiş
Atalarım sınırlarını kanlarıyla çizmiş
Türk Milleti seni sonsuza dek vatan seçmiş
Uğruna ölen yiğitlerin vatanısın ANADOLUM

Buram-buram tarih kokar her yanın
Medeniyet beşiği olmuşsun her çağın
Dünyalara değişilmez bir karış toprağın
Medeniyetlerin vatanısın ANADOLUM

Üç tarafın denizlerle çevrili
Dünyada yoktur inan senden güzeli
Bu cennet yerleri gidip tek-tek görmeli
Dünyanın en güzel vatanısın ANADOLUM

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan köprüsün
Dünya Türklüğü’nün ata yurdusun
Dudaklarımızda hiç bitmez yanık bir türküsün
Dünyadaki tüm Türk’lerin vatanısın ANADOLUM

Doğuda doğa harikası yeşil yaylaların
Ege ve Akdeniz’de o muhteşem kumsalların
İç Anadolu’da yiğit ve çalışkan insanların
Tüm güzelliklerin vatanısın ANADOLUM

Doğu Anadolu’nun nede güzeldir yaylaları
Görülmeye değer baharda yeşile bürünmüş ovaları
Yokluğa inat…..dimdik ayaktadır insanları
Dimdik ayakta kalan insanların vatanısın ANADOLUM

Ege’dedir üzümün ve incirin en iyisi
Görülmeye değer Bodrum’u,Efes’i,Çeşme’si
Hele birde yiğit mi yiğit Efe’si
Yiğit efelerin vatanısın ANADOLUM

Akdeniz iklimi oldukça sıcak
Sıcaktan bunalan Toroslara yaylalara çıkacak
İnsanları………sevgi doludur kucak,kucak
Sevgi dolu insanların vatanısın ANADOLUM

Bereketlidir Çukurova’nın toprakları
Irgat kızlar sıcağa aldırmadan toplar pamukları
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Tek düşünceleri var…..o da ekmek paraları
Bereketli toprakların vatanısın ANADOLUM

İç Anadolu’nun çoraktır toprakları
Toprakla uğraşmaktan bıkmaz yiğit insanları
Çalışmaktan nasırlaşsa da elleri-ayakları
Çalışkan insanların vatanısın ANADOLUM

Karadeniz’de görürsün mavi ile yeşilin en güzel uyumunu
Hele birde kemençeli kıpır-kıpır horonunu
Değişmezler hiçbir şeye insanları TÜRK olmak gururunu
Türklük gururunu yaşayan insanların vatanısın ANADOLUM

Marmara şirin bir iç denizimizdir
Karadeniz’e, Ege’ye geçiş yerimizdir
İstanbul tarihi-kültürüyle en güzel şehrimizdir
Dünyanın en güzel şehirlerinin vatanısın ANADOLUM

Bölünmez bütünlüğün için her zaman neferinim
Hiç tereddüt etmem uğruna gerekirse canımı veririm
Ben ölürsem seni çocuklarıma emanet ederim
Vatansever OKTAY’ın vatanısın ANADOLUM

Oktay Doğan
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Anlamadınız Dilimden

Şan, şöhret bürümüş insanın özünü
Kötülükten, hainlikten ayırmaz gözünü
Sözlükten bile sildiler sevgi……. sözünü
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

Tekiller çoğul oldu, çoğullar ise tekil
Sevgi değil, hainlik olmuş düzene vekil
Artık; yürek sevgileri bile şeytani şekil
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

Geceyi gündüz yaptım, gündüzü gece
Sevgiyi, güzelliği anlattım hece-hece
İki yüzlüleri havale ettim ilahi güce
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

Karanlıkla, aydınlığı yoğurdum
İyiyi, güzeli anlatmak için dokuz doğurdum
Yürek sevdam olmasa insanlığımdan soğurdum
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

İnsanlığın yok oluşu için çalıyor siren
Her gün artıyor, seven yüreklerdeki firen
Bak..dinle..öğren kimler başlara çorap ören
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

Boşa koydum dolmadı, dolu ise hiç almadı
Özümüzdeki sevgiyi birileri gelip çalmadı
Yüreklerde ALLAH sevgisi bile kalmadı
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

Kahpe düzenin, sahte sevgilerin dışındayım
Baharları yaşamadan, hayatımın kışındayım
Hiç kimsenin…ne işindeyim nede aşındayım
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

Yalnız Kurt’um sözü uzatma bırak burada
Ne kaldı ki yüce yaradana kavuşmana şurada
Ancak, ancak ahirette ulaşırsın özlediğin murada
Anlattım…….ama anlamadınız dilimden
Umutlarım; birer-birer uçup gidiyor elimden

06.11.2008/Perşembe Saat: 20:10

Oktay Doğan
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Aşil Tendonum

Futbol oynarken geldi başıma
Hakim olamadım göz yaşıma
Zehir kattı; ekmeğime asıma
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Başladı; uzun acı dolu günler
Dilde; keşkeli özlenen dünler
Kadere; isyanı yer-gök dinler
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Bir-iki hafta geçirdim öylece
İyileşir zannetmiştim böylece
Ağrılarım oldu sanki bilmece
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Birkaç elit hastaneyi dolaştım
Farklı-farklı teşhislere ulaştım
Sanki; çaresiz derde bulaştım
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Sonunda çektirdiler bir e-mar
Doktora ümitle sordum ne var
Dedi ameliyat olmamak kumar
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Tendon rüptürü teşhisi koydu
Duymak...istemediğim buydu
Gerçek korkuma nasılda uydu
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Ortapedia hastanesine.. gittim
2500 Lira fark istenince bittim
O an kahpe düzene isyan ettim
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

İstenen farka gücüm yetmedi
Tüm pazarlıklar fayda etmedi
Anladım ki çilem hala bitmedi
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Ortadoğu hastanesi şimdi yol
Mümin hocada muhabbet bol
Oktay; gel ameliyatı burda ol
Kopmuştu aşil tendonum…...
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Düşünürüm; ne olacak sonum

Tatlı dillerine nasıl da kandım
Ben; onu galiba adam sandım
Gerçekle karşılaşınca yandım
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Ameliyata girdik; aldı parayı
Yorumsuz; alçıya sardı yarayı
Biray sonra gel dedi açtı arayı
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Ağrıma, sızıma akıl sır ermedi
Telefon ettim randevu vermedi
Bu tavırlar hiç hoşuma gitmedi
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Acılarla büyük gün geldi çattı
Alçıyı pansumancı çıkardı attı
Bana 250’lik botu 380’ne sattı
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Yarada enfeksiyon vardı hala
Antibiyotik yazabilirdi pekala
Söylendi; duymadı bay ukala
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Doktor değil sanki kapalı kutu
Giydirip gönderdi sattığı botu
Beynimde yazılı insanlık notu
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Gün be gün acılarla kıvrandım
Randevuyu alıp yanına vardım
Ağrılar içindi istediğim yardım
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

İlk kez uzunca bakındı yaraya
Telaşla yürüdü oraya- bura ya
Plastik cerrahınıda soktu araya
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

İyileşmemiş ameliyatın yarası
Kem-kümlerle konuşma sırası

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Suçunu gizler Allah’ın belası
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Baş-başa konuştu uzun-uzun
Dedi hassaslığı vucudunuzun
Anladım ki; kuru senin tuzun
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Eğildi baş, yere çevrildi gözler
Döküldü; ağzından son sözler
Ameliyat dedi…. asıldı yüzler
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Tükendi derken bende moral
Eşimle terse döndü bu kural
Bülent Hocam; arandı derhal
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Ortapedia’ya döndürdük yönü
Etkilemişti Adem Hocanın ünü
Anlatamam yaşadığım o günü
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Fazla bulmadı yaramda hasarı
İlaçla; tedavi etmekmiş tasarı
Gün be gün sağlanıyor başarı
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Umutsuzluğum; umuda döndü
Yürekte korkular tek-tek söndü
Bu..; yeniden doğduğum gündü
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

Bak ümitle iyileşmeyi beklerim
Her güne yeni moraller eklerim
Tümden geride kaldı çektiklerim
Kopmuştu aşil tendonum…...
Düşünürüm; ne olacak sonum

26.03.2010/Cuma Saat:21:10

Oktay Doğan
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Aşk

En güzel kelime abece’de
Söyleniyor; tek bir hecede
Zifiri karanlık olan gecede
Kör bir kurşun olur AŞK

Şarkı-türkü olur lehçen de
Özgür kuş gibi gökçe’nde
Ekilince..gönül bahçende
Güllerin dikeni olur AŞK

Kapı çalar sessi-sedasız
Kalp durur mu hiç edasız
Bir anda; gidince vedasız
Yaralı bir yürek olur AŞK

Hem manevi, hem maddi
Yüreğine girdiği an ciddi
Onunla oyun kimin haddi
Oynarsan çilen olur AŞK

Körü-körüne edilir mi biat
Uğruna; verilmelidir cihat
Sevginde dolmuşsa miat
Hüzünlü ayrılık olur AŞK

Sevgide, acıda onun rengi
Başka var mı duygu dengi
Kazanırsa girdiği her cengi
Yenilgilerin adı olur AŞK

Ruhta dinmez hırçın fırtına
Bedendeki elemin bahtına
Ağır bir yük binerse sırtına
Yürekte medcezir olur AŞK

Yakana yapışır ise bir anda
Deli fişekler; dolaşır kanda
Eziyetler başlamışsa canda
Yalnız Kurt’a ölüm olur AŞK

05.04.2010/Pazartesi  Saat:00:10

Abece:Alfabe
Gökçe:Gökyüzü

Oktay Doğan
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Aşkım İçin Fallar Açtım

Güzeller içinden ben seni seçtim
İşveni gördüm, kendimden geçtim
Adına papatyalardan fallar açtım
Sevecek mi? , Sevmeyecek mi?
…………………....SEVECEK

Divane oldum umudum fallarda
Bülbül oldum şakıyorum dallarda
Bekliyorum seni, gözlerim yollarda
Gelecek mi? , gelmeyecek mi?
…………………… GELECEK

Adını asla düşürmez bu dil
İlmik, ilmik yüreğime işledim bil
Hadi, gel de akan gözyaşlarımı sil
Silecek mi? , silmeyecek mi?
…………………….. SİLECEK

Aşkınla Mecnun’a döndürdün beni
Yürekten sevdim, lnan ki seni
 Bir kez olsun esirgeme buseni
Öpecek mi? , öpmeyecek mi?
…………………………. ÖPECEK

Susman yoksa nazlanma rollerimi
Neden duymazsın ısrarlı gellerimi
Bak uzattım ….. tut artık ellerimi
Tutacak mı? , tutmayacak mı?
…………………… TUTACAK

Anladım ki …. Senin için bir hiçtim
 Oysa sevgin için her şeyden vazgeçtim
Aşkımın uğruna bade değil zehir içtim
Ölecek mi? , ölmeyecek mi?
YALNIZKURT aşkı uğruna Ö-L-E-C-E-K
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Aşkım Sana Düştü ALLAH

Aşkın aldı beni benden
Aşkım sana düştü ALLAH
Bu can vazgeçer mi senden
Aşkım sana düştü ALLAH

Cümle alem varlığına tanık
Sen hakim, ben ise sanık
Benim gönlüm sana yanık
Aşkım sana düştü ALLAH

İsmini andıkça coşarım
Bendine sığmaz taşarım
Varlığını inkar edene şaşarım
Aşkım sana düştü ALLAH

Yüreğimdesin, hatırlarım her an
Ruhum ve bedenim dolu iman
Varlığına bu can kurban
Aşkım sana düştü ALLAH

Gönlümde hülyalar kurarım
Kendi-kendime  seni sorarım
Sana kavuşmaya çareler ararım
Aşkım sana düştü ALLAH

Yalnız Kurt sana bağladı özünü
Sen yaktın; sönmeyen yürek közünü
Sevgisini unutmaz; tutar sözünü
Aşkım sana düştü ALLAH

17.09.2008/Çarşamba Saat: 15:20
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Aşktır, Aşk

Ne olur? , sormayın bana ırk, dil, din
Önemli mi Türk, Alman, İngiliz veya Fin
İnsansak eğer; sevgi taşımalı tin
İnsanı, insan yapan aşktır, aşk

Alevi-Sünni yada Türk, Kürt, Çerkez
İnsan olmak, birleştiğimiz merkez
Nifak sokup ayırmak istediler kaç kez
İnsanları bir arada tutan aşktır, aşk

Dört kitap içinde olup da kalan
Sevgiyi özünde görüp de bulan
Adem ile Havva’yı cennetten salan
Yüreklerdeki sevdayı yaratan aşktır, aşk

Yunus’u diyar, diyar gezdiren
Muhammed’e hak yolu sezdiren
İsa’ya nice çileler çektiren
Ruha ve bedene acı çektiren aşktır,aşk

Veysel için kara topraktı insanın özü
Yürek sevdası ile görüyordu iki gözü
İnsana saygı içeriyordu söylediği her sözü
Yüreği ile dünyayı görmek aşktır, aşk

Haklı olabilir mi? , insan yaşamını çalan
Dostluk, kardeşlikten gayrisi yalan
Yurtta ve dünyada sulhtu Atatürk’ten baki kalan
Barış içinde insanca yaşamak aşktır, aşk

14.09.2008/Pazar Saat:01:00
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AYBİKE'm

İlk göz ağrım, dünya güzeli biricik kızım
Mutlu iken huzurum, üzüldüğünde yürek sızım
Varlığınla bir anlam kazandı; yaşama tutunma hızım
Sen yaşamıma anlam katan biricik yavrumsun AYBİKE’m

İlk babalık duygusunu seninle tattım
Sen doğduğun zaman sevincime gözyaşlarımı kattım
O an anlatılamaz; sanki dünyadaki en mutlu zattım
Sen bu dünyadaki mutluluğumsun AYBİKE’m

Uykusuz geçen gecelerim bile daima mutlu etti beni
Huzur bulurdum; okşarken o tatlı minicik teni
Unutamam; her ağladığında kucağıma alınca bana tatlı gülümsemeni
Sen bu dünyadaki huzurumsun AYBİKE’m

Dudaklarından dökülen ilk sözcük “baba” oldu
O gün hıçkırıklara boğuldum; gözlerim yaşla doldu
İnanması zor ama; gözyaşlarım bir kez daha mutluluğu anlatan yoldu
Sevinçten gözyaşı akıttığım biricik aşkımsın AYBİKE’m

Yıllar nede çabuk su gibi akıp gidiyor bak
Babanda değişen sadece saçlarına ve bıyıklarına düşen ak
Senin sevgin asla bitmez; bitmesi için ölmem gerek ancak
Sen bu dünyada bitmeyen, bitmeyecek sevgimsin AYBİKE’m

Yüce ALLAH’tan tek dileğim; bahtın ve kaderin hep açık olsun
Yaşamın boyunca; mutluluğun daim, yüreğin sevgi ile dolsun
Seni üzen, üzecek olan; dalından koparılan çiçek gibi sararıp solsun
Sen benim koklamaya doyamadığım çiçegimsin AYBİKE’m
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Ay'ına Yıldızına Canım Kurban BAYRAĞIM

Sen şehidimin kanından almışsın rengini
Şanlı TÜRK ırkıyla bulmuşsun gerçek dengini
Bu millet unutmadı, unutmaz manevi değerini
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM

Nede güzeldir ay’ın ile yıldızıyın uyumu
Sana bakarken hep hatırlarım atamı, soyumu
Senin varlığın verir en büyük manevi doyumu
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM

Vatanımın bağımsızlığının simgesisin
Şehitlerimin, gazilerimin bana emanetisin
Allah’ım sevgini kalbimden hiç eksiltmesin
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM

Mavi göklerin heybetli kartalısın
Dosta güven, düşmana korku salarsın
Yüce TÜRK milletinin kalplerine kazılısın
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM

Sonsuza kadar dalgalanacaksın göklerde
Senin sevgin hiç bitmeyecek seven kalplerde
Yaşamak onur veriyor bana senin gölgende
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM

Hiçbir zaman bitmedi gönül bağımız
Seninle yazılmıştır bizim alın yazımız
Sensiz olamaz asla bağımsızlığımız
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM

Göklerin sultanı, başımızın tacısın
Azametinle diğerlerinden çok farklısın
Allah’ım TÜRK milletini sensiz bırakmasın
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM

Yaşadıkça şanına asla leke sürdürtmem
Sen namusumsun, namusuma söz söyletmem
Hain elleri kırarım, seni asla indirtmem
Ay’ına yıldızına canım kurban BAYRAĞIM
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Azı Yarar, Çoğu Zarar

Yaşamda hiçbir şeyi abartmayın sakın
Başımıza gelenlerin sebebi nedir? Bakın
Hiçbir şey önüne geçmemeli aklın
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

İnsan kimdir? Dört kitaba bak da oku
Değişen ne? Oysa değişmedi fizyolojik doku
Artık; açın halinden anlamaz oldu toku
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

İnsanlar dilsiz …… insanlar sağır……….
Haksızlıklara tepki vermede neden ağır
Zor anında; iyi gün dostların gelirse çağır
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

Kin, nefret, öfke sevgiyi bitiren üçlü
Yüreklerde sevgi bitti, şimdi bunlar güçlü
İnsanları bu hale getiren ne? Kim suçlu
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

İnsanlar birbirlerini neden? Yok eder
Egolarımız uğruna dünyamız oluyor heder
Hele inanç tacirliği yok mu? O her şeyden beter
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

İnanç neymiş? ........... erdem neymiş? .....
İnsanlar; paraya pula boyunlarını eğmiş
Kötülük; bedenden sonra ruha da değmiş
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

Bilirsiniz …. Seveni usandırır fazla naz
Acı çektirmek; artık insanlar için haz
Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davulda az
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

YALNIZ KURT’um insansan, insan gibi yaşa
Aklını kullan; kötülüklere asla olma maşa
Bu gidişle, baltayı vuracağız taşa
Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

16.09.2008/Salı Saat:21:13
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Azrail Kapını Çaldığı Zaman

Seninde güllerin sararıp solacak
Taş kalbin acıyla-elemle dolacak
Bana çektirdiklerin şahidim olacak
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an hesap vermek pek yaman

Yalan söyleyen dilin susup kalacak
Gözlerin uzun-uzun maziye dalacak
Çektiğin her acı intikamım olacak
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an yalan söylemek pek yaman

Yalan dünyanın zevki sefasına kandın
Yaptıkların yanına kalacak mı sandın
Gerçeklerle yüz-yüze gelince yandın
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an hakikatten kaçman pek yaman

Acıdan, çileden başka ne verdin bana
Yaşarken cehennemi yaşattın bu cana
Yaptıklarının... hesabı sorulacak sana
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an seviyorum demem pek yaman

Kurt gibi kuzuyu sinsice bekler
Tanıdıkça derdine yeni dertler ekler
Siyaha dönüşecek sendeki renkler
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an karanlığı görmek pek yaman

Pençesindeki feryatları zevkle dinler
Yaşarken öldürür yüreğindeki kinler
Unutma..seninde ruhun-bedenin inler
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an ölümü tatmak pek yaman

Şimdilik….. yaşa, eğlen gül doya-doya
Bir gün seninde gemin yanaşacak koya
İçmek için ihtiyacın olacak bir kaşık suya
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an beni arayıp bulman pek yaman

Yalnız Kurt’um bıktım artık yazmaktan
Asla vazgeçmedin mezarımı kazmaktan
Ne beklersin …….Bilmem ki azmaktan
Bir gün Azrail kapını çaldığı zaman
İşte o an  hüsrana uğramak pek yaman

17.01.2009/Cumartesi Saat:03:15
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bana-kaldi

Gönül bahçeme yeni umutlar ektim
Gül sanmıştım dikenleri bana kaldı
Ne çektimse hep insanlardan çektim
Melek sanmıştım şeytanı bana kaldı

Dost dedim dost bağında eğlendim
Düşmanlıkları dostlardan öğrendim
Türlü çirkinlikler gördüm; iğrendim
Dost sanmıştım düşmanı bana kaldı

Bütün, güzelliklerle girmişler cenge
Kim, neden, niçin girer ki her renge
Allah’ım; bu nasıl bozuk bir denge
İnsan sanmıştım mahluku bana kaldı

İkiyüzlü bencil daha ne ararsan var
Kötülüklere yenilmiş yürekteki har
Sadece temiz sevgiye bu dünya dar
İnsan sanmıştım hainleri bana kaldı

Bedeli ödenmeyen ihanetler kum
Olup, bitenlere sen gözlerini yum
Gel de gelecekten güzel şeyler um
İnsan sanmıştım körleri bana kaldı

Hak, hukuk, ahlak sınırlarını aşarsa
Sana dokunmayan yılan bin yaşarsa
Hele suskunluklara bakıp da coşarsa
İnsan sanmıştım kaypağı bana kaldı

Umutsuzsun; deyip durmayın bana
Tek bir ışık gösterin sevgiden yana
Yok edilmiş insan olmaktaki mana
İnsan sanmıştım zalimi bana kaldı

21.03.2010/Pazar Saat:02:30
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Bekleme

Bre zalim; öyle doydum ki sana
Çiçek olsan koklar diye bekleme
Her nefesin derman olsa da bana
Senden çare bekler diye bekleme

Ölçtüm de biçtim enin ile çapını
Kör şeytana benzetiyorum yapını
Baykuşlar konsun; artık bu kapını
Bir gün gelir çalar diye bekleme

Bak kimseyle yarışamazsın şerde
Berekette kalmaz değdiğin yerde
Gün gelirde gözüne inince perde
Hakkını helal eder diye bekleme

Ne olduğu gibi ne göründüğü gibi
İkiyüzlülerin, bukalemunların piri
Kezzapla da silinmez kalbinin kiri
Temizlersin diye benden bekleme

Bırak birbirine uysun için ile dışın
Sağa-sola oynamasın gözün-kaşın
Seninde bir gün eğer ağrırsa başın
Ağrına, acına ilaç olmamı bekleme

Sen kendini uyanık mı sanırsın alık
Susuz dere de yüzer mi hiçbir balık
Gün gelir; huzuruna çıkarırsa Halik
Yalanının yalancısı olmamı bekleme

Yalnız Kurt’um ne söylerim kalan
Temiz yürek sevgimi kandırıp çalan
Şahitlik bekliyorsa söylediğin yalan
Bundan sonra da susmamı bekleme

12.12.2010/Pazar Saat:00:28
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Bellidir

TÜRK olmaktan gurur duyanlara ithafımdır.

TÜRK oğluyum duyun beylerim
Bu canı vatan için kurban eylerim
Yürekten aşığım durmaz söylerim
Vatan aşkı ile dolu gönlüm bellidir

Vatan sevdasıdır en büyük ünümüz
Nice kahramanlıklar dolu dünümüz
Vatan için ölümler düğün günümüz
Tarihe iz bırakan sevdamız bellidir

Soylar soyu, boylar boyu şanım var
Al bayrağım bana namus bana ar
Vatan aşkıyla dolu yüreğimdeki har
Vatan sevgisiyle atan kalbim bellidir

Takmış yayı arkasına çelikten bir ay
Yelesine yele vermiş kişneyen bir tay
 Kem gözlerle bakanın vay haline vay
Kıtalarda at koşturan atalarım bellidir

Ceddim tarihleşmiş Oğuz soyunda
Çok kılıç salladım serhat boyunda
Dökülmüş kanım var tuna suyunda
Tarihe yön veren atalarım bellidir

Tarihlere sığmaz şerefim, şanım
Bu cennet yurda fedadır tüm kanım
Toprağım namusum, vatanım canım
Can verip, kan akıtan atalarım bellidir

Nice yüzyılları devirmişiz, yıkmışız
Vatana dil uzatanı kovuklara tıkmışız
Er meydanından hep zaferle çıkmışız
Destanlar yazan atalarım bellidir

Yüreğimde kor gibi Türklük onuru
Ruhumun ilacıdır Türk-İslam şuuru
 Fatih’ten Atatürk’ten aldım bu gururu
Çağ açıp, çağ kapatan atalarım bellidir

Mazluma Yunus, zalime Yavuz’um
İnsan sevgisiyle dolu gönül havuzum
Hain soysuzlara asla yoktur tevazum
Bileği çelik yüreği kor soyum bellidir

Bulutları delip geçmiş boyumuz
Ulu çınarın kökü gibi derin soyumuz
Hürriyetimiz vazgeçilmez tutkumuz
Hür doğup, yaşamış soyum bellidir
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Kah… mutluluğum kah... gözyaşım
Dünyalara bedeldir bir çakıl taşım
Yiğitlik denildi mi yücelir başım
Yedi göbek kahramanlığım bellidir

Ölene kadar vatan aşkıyla doluyuz
Bu ulu ırkın oğlu, bu milletin koluyuz
Her karış toprağın kölesiyiz, kuluyuz
Ser verip sır vermeyen soyum bellidir

Yalnız Kurt ne kadar gururlansa da az
Türklüğün yaşamındaki en büyük haz
Yaşadıkça; bu ulu ırkın gücünü  yaz
Ne Mutlu Türküm Diyen atam bellidir

06.09.2009/Pazar Saat:01:33
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Ben Artık Bu Yükü Taşıyamam

Seni çok sevdim güzelim amma
Sevgimi tüketirsin aşama, aşama
Yakışmaz bana onursuz yaşama
Ben artık bu yükü taşıyamam

Zehir katarsın ekmeğime, aşıma
Ne geldiyse. Senden geldi başıma
Bari; küllenmiş yaralarımı kaşıma
Ben artık bu yükü taşıyamam

Gelen kazık atar giden kazık atar
Dert ararsan; o bende katar-katar
Sevdiklerimse beni bir pula satar
Ben artık bu yükü taşıyamam

Kuldan olmazsa yaradandan utan
Temiz sevgim seni yürekte tutan
Bir benim kaprisini susupda yutan
Ben artık bu yükü taşıyamam

Sevdim be seni kal-u beladan beri
İnatların taşlara vurdurur bu ser’i
Tükettin gözlerimdeki ışıl-ışıl feri
Ben artık bu yükü taşıyamam

Sana tapan ölümüne seven kimdi
Acı-ızdırap çeken yürek benimdi
Gönül dağımı yıktın; viran şimdi
Ben artık bu yükü taşıyamam

Durmadan feleğin sillesini yerim
Çektiğim acılara kaderim derim
Bilmem ki; senin nerende yerim
Ben artık bu yükü taşıyamam

Divane gibi diyar-diyar gezdirdin
Yürek sevgisi olmayanlara ezdirdin
Yalnız Kurt’u canından da bezdirdi
Ben artık bu yükü taşıyamam

05.12.2010/Pazar saat:00:05
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Beni1

Dünyadaki çilem henüz dolmadı
Sevdiğim insanlar yaralar BENİ
Dostlarım gelip de beni bulmadı
Bilmem ki kimlerden soralar BENİ

İnsanlar kötü, düşüncem nasır
Öyle bir yanarım kaderim kısır
Bilerek yapmadım yok kötü kusur
Cehennem ateşinde yakalar BENİ

Çektiğim çileler anlatsam bitmez
Yaralı yüreğim aklımdan gitmez
İnan ki… teselli bana kar etmez
Rakılar, votkalar biralar BENİ

İyiyle kötüyü elbette anlarım
Hainlere haince akar kanlarım
Affetmezse eğer beni dostlarım
Öldürür aldığım yaralar BENİ

İnce bir çizgidir ölüm ile kalım
Asla bitmez insanların attığı çalım
Yemyeşil bir ağaçta kuru bir dalım
Parça-parça edip kıralar BENİ

Çok uzaklarda olsam da gelirim
Suçum varsa; özür dilemesini bilirim
Ey! hainler sanmayın ki kolay ölürüm
Topla-tüfekle vuralar BENİ

Şairim; boş yere yazıp yorulmam
Bulanık su misali hiç durulmam
İki yüzlü hainlere boşa darılmam
Her gittiği yerde karalar BENİ

Yalnız Kurt’um eğer yalan yazmışsam
İnsanların arkasından kuyu kazmışsam
Yaratana isyan edip; fütursuzca azmışsam
Zincirlere götürüp vuralar BENİ

24.04.2009/Cuma Saat:20:30
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Beni2

Varlığın; ömrüme, ömür ekliyor
Koy yüreğine ilelebet yaşat beni
Kadeh de hislerim; seni bekliyor
Susadıkça yudum-yudum iç beni

Sensiz bu yalan dünyayı neylerim
Dilden düşmez hep adını söylerim
Gönlümü; yollarına köprü eylerim
Usul-usul, dönüp-dönüp geç beni

Dertlerim Mecnun-Kerem ustadan
Farkım kalmadı artık acil hastadan
Mektup olup da gelirsem postadan
Yırtmadan yırtılmadan aç oku beni

Ruhumu-bedenimi ızdıraplar sarsa
Razıyım ben acıları çektiren yarsa
Bu sevdanın sonunda ayrılık varsa
Kefenimi giydirip mezara koy beni

Engine sığmayıp yüksek uçarken
Kanatlarımla; rüzgârları biçerken
Sıratın köprüsünden bile geçerken
Ellerimden tutupda çektin mi beni

Dilimden düşen yüreğimin taşkını
Bu deli gönül; şimdi sevda şaşkını
Yalnız Kurt çekerken bunca aşkını
Biraz olsun hiç düşündün mü beni

24.12.2010/Cuma Saat:22:15
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Bir Daha

Yazdıklarım tam bir hainlik vakası
Böyle zalimi asla görmem bir daha
Bana acı çektirmektir bütün cakası
Duygusuza; hatır sormam bir daha

Tek sebebim sensin; bak şu halime
Elinde kumandam; başlattın talime
Sakın-sakın söyleme tek bir kelime
Delice sevdamı söylemem bir daha

Kavuşmak için; günlerini sayandın
Sabır-sabır derken; sınıra dayandın
Farz etki uyuyordun şimdi uyandın
Boşuna hayaller kurmam bir daha

Sevgi ararken; hüzün çıktı kuradan
Anla artık aşklar bile şimdi sıradan
Ardına bakmadan; çek git buradan
Böyle bir şehirde durmam bir daha

Gönül sana ne oldu nedir bu hallar
Izdırabın, acıların yeri, göğü sallar
Kavuşmak yok diyor bakılan fallar
Boş umutlara kapılmam bir daha

Çölde pınarda olsan suyunu içmem
Susuz kavrulur yakınından geçmem
Bundan sonra cennet olsan seçmem
Açık yanımı sana vermem bir daha

Sanma ki kavuşmak için dua ederim
Beddua etmekle geçer tüm günlerim
Ardıma bile bakmadan çeker giderim
Senin çirkin suratını görmem bir daha

Yalnız Kurt; sana çok ama çok dargın
Hiçbir zaman bu kadar olmadı yorgun
Yüce Yaratana; yalvarıyorum her gün
Seni-benle karşılaştırmasın bir daha

25.12.2010/Cumartesi Saat:02:29
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Bir Yudum Sevgi İçin

Yürekten severken mutsuzum ne çare
İsyanım, sitemim sevgiyi bilmeyen yare
Gel bu kısa ömrümüz tükenmesin boş yere
İste beni … sev beni … hayatına al beni
Bir yudum sevgi için dağa-taşa çal beni

Yalan dünyada sahte sevgilere kandım
Hainlikler gördüm, yürekten yandım
Severken, sevilmek herkes gibi hakkım
İste beni … sev beni … hayatına al beni
Bir yudum sevgi için dağa-taşa çal beni

Acılar-çilelerle geçti kışım ve yazım
Sevgiyi çalar-söyler sedef kakmalı sazım
Deftere yazılmış olsa da alın yazım
İste beni … sev beni … hayatına al beni
Bir yudum sevgi için dağa-taşa çal beni

Ruhum yorgun … bedenim cefakar
Hani … nerede gönülden seven vefakar
Yeter ki gel … yine  ben olayım fedakar
İste beni … sev beni … hayatına al beni
Bir yudum sevgi için dağa-taşa çal beni

Pervane misali sevgim beni döndürdü
Yüreğimdeki ateşi bakışların söndürdü
Beni hallerin yaktı, sözlerin öldürdü
İste beni … sev beni … hayatına al beni
Bir yudum sevgi için dağa-taşa çal beni

Bir yanıp, bir sönmeye devam et
Ama asla yüreğindeki sevgiye çekme set
Bak haykırıyorum sözlerim açık ve net
İste beni … sev beni … hayatına al beni
Bir yudum sevgi için dağa-taşa çal beni

27.04.2009/Pazartesi Saat:22:25
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Biricik Kızım HÜSNİYE AYYÜCE

İki iken üç, üç iken dört olduk seninle
Bir güneş gibi ısıttın bizi o minicik bedeninle
Bak; ablan, annen ve ben ne diyoruz, iyi dinle
Hoş geldin ailemize, evimize biricik kızım HÜSNİYE AYYÜCE

Nede iyi ettin gelip katıldın ailemize
Mutluluklar, sevinçler getirdin hepimize
Artık sende çıkmamak üzere sevginle girdin kalbimize
Hoş geldin ailemize, evimize biricik kızım HÜSNİYE AYYÜCE

Bir başkadır sana olan bitmez, tükenmez sevgim
Sana sevgisini tadamadığım annemin ismini verdim
Seninle anne ve yavru sevgisini birlikte yaşamak istedim
Hoş geldin ailemize, evimize biricik kızım HÜSNİYE AYYÜCE

Biraz asi, biraz çılgın ama mertsin sen
Haksızlığa tahammül etmez, lafını esirgemezsin kimseden
Seni bana veren ALLAH’a kurban olurum ben
Hoş geldin ailemize, evimize biricik kızım HÜSNİYE AYYÜCE

Ay yüzlüm, dünya tatlısı biricik kızım
Bu dünyadaki mutluluğum, huzurum, yaşama hazım
Sen ….. yüce yaratanın bana verdiği en güzel alın yazım
Hoş geldin ailemize, evimize biricik kızım HÜSNİYE AYYÜCE

Dilerim ALLAH’tan yaşadıkça bana hiç acını göstermesin
Bahtın açık, yüzünde gülücük, yüreğinde sevgin hiç eksilmesin
Seni üzenin bu dünyada yüzü hiç gülmesin
Hoş geldin ailemize, evimize biricik kızım HÜSNİYE AYYÜCE
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Biz Bir Aileyiz Çünkü Nostalji1’deyiz

Sanal alemin en sıcak radyosu
Birbirinden değerlidir kadrosu
Tüm personel, övünmeli doğrusu
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

Buraya koşuyor; sıcaklığı gören
Tiryakisi oluyor bir kez giren
Dayanabilirsen, uykusuzluğa diren
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

Radyoyu açar, çayımızı demleriz
Oturur; sıcacık programları dinleriz
Üç-beş değil tek yürek olmuş binleriz
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

Bazen tebessüm, bazen hüzün
Bahara dönüşür yüreğindeki güzün
Dinlerken asla asılmaz yüzün
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

Yürek sevdası ile uzakları yakın eden
Barış, kardeşlik, dostluk ilkesi güden
Sizleri seviyoruz, biliyormusunuz neden
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

Sevgi, saygı, hoş görü yürek bütünlüğü
Dillere destan programların özgünlüğü
Samimi duygular, diğerlerinden üstünlüğü
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

Bunca güzellik yürek sevgisinin izleri
Adeta sanal aleme kilitlediniz bizleri
Ağabey, bacı, gardaş kabul ettik sizleri
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

Yalnız Kurt’um hangi birinizi sayayım
Yüreğimin en müstesna yerine koyayım
Elçiniz olup namınızı diyar, diyar yayayım
Biz bir aileyiz çünkü nostalji1’deyiz

02.10.2008/perşembe saat:18:15
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Bizim İlkemiz Önce Ülkemiz

Bu ülkenin aydınlık geleceği için her yerde her ortamda gerektiğinde ölümü göze alarak
çalışmış ve çalışmakta olan vefakar,cefakar ve fedakar  öğretmenlere Özelliklede
emekli öğretmen eniştem Süleyman IRKILATA'ya ithafımdır. Ölenlere ALLAH’tan rahmet
dilerim.Ruhları şad mekanları cennet olsun

Atamızın çizdiği, gösterdiği yoldan
Güneş gibi aydınlattık ülkeyi dört bir koldan
Bıkmadık... yılmadık... yıkılmadık... zordan
Bizim ilkemiz ………… Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz

Bir kalem, bir tebeşir, birde kara tahta
Köy, kasaba, şehir ne çıkarsa ….. bahta
Dikenli uzun yollar var bu güzergahta
Bizim ilkemiz …………  Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz

Yürüdük dağ, tepe yürüdük ova, dere
Bizler ulaştık en ulaşılmaz denen yere
Karanlıkları yok ettik göğsümüzü gere-gere
Bizim ilkemiz ………… Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz

Biz varız; tekerleğin değmediği yerlerde
Umutlarımızı taşıdık akıttığımız terlerde
İlim-fen olduk, sevgi olduk genç beyinlerde
Bizim ilkemiz............ Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz

Gittiğimiz yere sevgi tohumları ektik
İmkansızlık mücadelesinde hep tektik
Bu uğurda; nice acılar, nice çileler çektik
Bizim ilkemiz ………… Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz

Ektiğimiz tohumlar bire bin verdi
En güzeline layıktır bu milletin her ferdi
Aydınlık bir TÜRKİYE bizlerin bitmez derdi
Bizim ilkemiz ………… Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz

Okumanın, yazmanın, bilmenin
Cehaleti ilim-irfanla silmenin
Onurunu yaşıyoruz bu uğurda ölmenin
Bizim ilkemiz ………… Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz

Sevgi vardır……. Söylediğimiz sözlerde
Kardeşliği, barışı taşırız,  ışıl-ışıl gözlerde
ATATÜRK’ün fikirleri var nede olsa özlerde
Bizim ilkemiz ………… Önce ülkemiz
İnsan sevgisiyle çarpar kalplerimiz
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Bukalemun

Kendini yönetici zanneden o zatı muhtereme(!)     ithafımdır

Bir gün öyle, bir gün böyle; bu ne bozuk bir denge
Kutsal, namehram olan ne varsa onunla girer cenge
Amaç belli,  şan-şöhret; bunun için girer her renge
Adı insan, bedeni insan, RUHU BUKALEMUN

Melek gözükür; edrafına sahte sevgi tohumları eker
Sahte sevgi gösterisiyle, hemen dikkat çeker
Çekirge misali; oradan-oraya durmadan seker
Adı insan, bedeni insan, RUHU BUKALEMUN

Sahte yürek sevda gösterisi bir yana
Eziyet çektirir; yürekten tertemiz seven her cana
Başka ne denilebilir ki her telde oynayan bu insana
Adı insan, bedeni insan, RUHU BUKALEMUN

Duygu sömürüsü yapar, kim olduğunu belli etmez
Şöhrettir emeli; mütevazi bir yaşam asla yetmez
Bilmez ki………… bu devran hep böyle gitmez
Adı insan, bedeni insan, RUHU BUKALEMUN

Sözün söylenmesi önemlidir; sonucuna bakmaz
Amaç gündemde kalmak …….. gerisini takmaz
Söz ve davranışları hep çelişir; asla bıkmaz
Adı insan, bedeni insan, RUHU BUKALEMUN

Üç-beş tane kendisi gibi şak-şakçısı vardır
Bir-iki cicili-bicili söz; onun için en büyük kardır
Kendisi dışında; herkese,her şeye ufku dardır
Adı insan, bedeni insan, RUHU BUKALEMUN
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Bulamadım

Yalan dünyada dertler deryasına daldım
El attım, tutunacak bir dal BULAMADIM
Aşkın esiri oldum, gurbette kaldım
Aşkımı anlayan bir kul BULAMADIM

Yanma deli gönül derdine yanma
Her seviyorum diyenin sözüne kanma
Yıllardır dolaştım aradım amma
Yürekten seven bir seven BULAMADIM

Diyar, diyar dolaştım mutluluk için
Gerçek bir seven bulamadım acaba niçin
Dostluklar bile yok olmuş, askı geçin
Derdimi dinleyecek bir dost BULAMADIM

Çile çekmek, kaderin bir oyunudur galiba bana
Bak inatla direniyorum kahpe felek sana
Yetmedi mi, bu kadar azap yürekten seven bu cana
Kaderimi değiştirecek bir kul BULAMADIM

ALLAH’ım yardım et derdi, kederi sileyim
Suçum, günahım varsa bende af dileyim
Çilem ne şekildir, ne zaman biter nasıl bileyim
Günahımı, sevabımı söyleyecek bir kul BULAMADIM

Yalnız Kurt’um temiz sevgini yüreğinden atma
Yan aşkının uğruna özünü asla satma
Kader bir gün sana da gülecektir sakın unutma
Yürekten tertemiz seven bir kul BULAMADIM

17.08.2008/pazar saat:14:10
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Bulamıyacaksın Asla Bir Başka Beni

yürekten, sıcacık ve tertemiz sevgiyi bilmeyenlere ithafımdır

Ne kadarda yürekten ve çok sevmiştim seni
Sende diğerleri gibi yürekten yaraladın beni
Artık inanmıyorum; masal anlatıp yorma çeneni
Arasan da bulamıyacaksın asla bir başka beni

Seni tanıdığımda; diğerlerinden farklı sandım
Sıcak, temiz yüreğimle karşılıksız sevdalandım
Anladım ki; sahte yalan sözlerine kandım
Arasan da bulamıyacaksın asla bir başka beni

Bir daha değmeyecek ellerim ellerine
Bakmayacak gözlerim, o yalan gözlerine
Artık inanmayacak yüreğim sahte sözlerine
Arasan da bulamıyacaksın asla bir başka beni

İnanmıyorum; boşuna akıtma o timsah gözyaşını
Sen değimlisin? bana hazırlayan musalla taşını
Bir gün pişman olacak, taşlara vuracaksın başını
Arasan da bulamıyacaksın asla bir başka beni

Çıkarsız sevgi değil midir? mutluluğun temel direği
Yürek sevdam; inanmamın, insan olmamın gereği
Hep arayacaksın; bu sıcak, saf aşık yüreği
Arasan da bulamıyacaksın asla bir başka beni

Vazgeçtim bu dünyadan ölüm paklar ancak beni
Zaten yaşarken öldürmedin mi? bu sevgi dolu bedeni
Tüm yaptıklarınla  ALLAH’a havale ediyorum seni
Arasan da bulamıyacaksın asla bir başka beni
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Ceyhan’ı Kurtardık

Düşmanın her yanı yakıp da, yıktı
Yükseldi alevler tüm semaya çıktı
Siper ettiğin göğüs çelikten pekti
 İnana-inana kurtardık

Ceyhanlım yurt için aktıysa kanın
Şehitlik namına, yükselmiş şanın
Yedi düvelin dilindedir bak namın
Nam sala-sala kurtardık

Sadece yiğit olanlar yapardı bu işi
Çarpıştı ölümle; mert, er olan kişi
Dünyada; var mıdır ki benzeri-eşi
Tarih yaza-yaza kurtardık

Her yandan düşman toplar atıyor
Durmayın arkadaşlar vatan batıyor
Bakın bulutlar bile matem tutuyor
Yaratana güvene-güvene kurtardık

Kadın, erkek demedi koşarak geldi
Adeta fırtınalı, tipili azgın bir yeldi
Önünde durulmayan bulanık seldi
Düşmanları boğa-boğa kurtardık

Toplar, tüfekler yoktu elimiz boşta
İhtiyarı, genci, toyu hep aynı yaşta
1922 yılında; soğuk, ayaz bir kışta
Ölüme koşa-koşa kurtardık

Silah yoksa baltayla, oduna n’oldu
İnancım kurtuluşa giden tek yoldu
Çok şükür Ceyhanlım muzaffer oldu
Kazma-kürekle vura-vura kurtardık

Bu günü yaşarken sakın unutma dünü
Galibin, haklının tarihte yükselir ünü
Bulutlu bir Ocak ayının; altıncı günü
Al bayrakları asa-asa kurtardık

Senin eserin oldu bu iş tarihte durur
İnsanoğlu fanidir; eni sonunda ölür
Haksızlıklar sonunda belasını bulur
Binlerce şehit vere-vere kurtardık

Sorun hele bir bu yiğitler kim-nereli
Yürekler çelikten; yüzler yara-bereli
Hadi kalk; ilk hedef Akdeniz’dir ileri
Domuzları süre-süre kurtardık
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Civciv Ve Kaplumbağa

Ailemizin yaşama ve mutluluk kaynağı canlarımız, yavrularımız Aybike’me ve
Ayyüce’me ithafımdır

Evimiz de; tatlı mı, tatlı iki kaçık
Biri hayalperest, diğeri ise uçuk
İstekleri; son derece net ve açık
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Ne görseler hemen gelirler aşka
Şartlarımız müsait olsada keşke
Bu sefer; düşledikleri bambaşka
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Bilmez misiniz evimiz apartman
Boşu-boşuna sinirleri yıpratman
Oktay..; bunlar senin şımartman
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Bunlar; nasıl ve nerede beslenir
Komşular; rahatsız olur seslenir
Bu hayvan sevgilerine pes denir
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Biri sevgi dedi, biri bizleri yerdi
Israrlar herkesin sinirlerini gerdi
Üç günlük hevestir sizlerin derdi
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Çocuğun fendi ebeveynleri yendi
Bu seferde isteklerine evet dendi
Şimdi gözleri ışıl, ışıl yüzleri şendi
Biri civciv ister biri kaplumbağa

İki civciv, bir kaplumbağa alındı
Kimi odaya kimi balkona salındı
Daha ilk günden kapımız çalındı
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Komşu çıktı; açılınca çalan kapı
Dedi; apartmandır oturulan yapı
Daha ilk günden yutmuştuk hapı
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Çocuklar da; yürekler pare, pare
Şikayetler bende bırakmadı nare
En kısa zamanda bulunmalı çare
Biri civciv ister biri kaplumbağa

Heves; bitirilmeli ya da bitmeli
Hayvanlar hemen evden gitmeli
Üzmeden iyi bir politika gütmeli
Biri civciv ister biri kaplumbağa
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Çanakkale Vatandır, Vatandan Vazgeçilmez

'Çanakkale'de bir destan yaratan aziz şehitlerimin anısına'

Yıl; bin dokuz yüz on beş, on sekiziydi, aylardan martın
İman dolu ruhun ve bedenindi; diğerlerin en büyük artın
Ya istiklal ya ölümdü cepheye koşarken koşulsuz şartın
Çanakkale; imanlı yüreklerin imkânsızı başarmasıdır

Cehennemi andırıyordu adeta; o gün cennet Çanakkale
Bütün cephelerde kurulmuştu çelik gibi yürekten bir kale
Yılmadılar yıkılmadılar bakıp da aç-susuz, imkânsız hale
Çanakkale; haçlıya cehennemi yaşatmaktır

Koca Çimen-Conk Bayırı dökülen kanlarla dönmüştü sele
Son bir Türk, son damla kana kadar sürecektir mücadele
Bu millet dün olduğu gibi bu günde elbet olmayacaktı köle
Çanakkale; esarete baş kaldırmaktır

Aynı cephede omuz omuza Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Laz’ı
Vatan için ölmek onların ortak değişmeyen manevi hazzı
Bu manevi güçle haçlılara mezar oldu Çanakkale Boğazı
Çanakkale; vatan topraklarını kanla sulamaktır

Cepheden, cepheye koşuyor genci-yaşlısı, kadını, askeri
Her biri kutsal vatan toprakları için adeta birer ölüm neferi
Sanki düğüne gidiyor oysa biliyor ki bu onların son seferi
Çanakkale; vatan toprakları için ölüme koşmaktır

Cephedeydi neferler, mermi taşıyordu; Ayşeler, Fatmalar
Ellerini açmışlar dua ediyorlar cephe gerisindeki hastalar
Ay yok yıldızlarsa gözükmüyor eminim ki onlarda yastalar
Çanakkale; ay-yıldızlı bayrağa can vermektir

Sırtına yüklemiş kahraman Seyit 276 kiloluk koca mermiyi
Denize gömecekler Elizabeth-Buvet gibi daha nice gemiyi
Mertliği bilmek için görmek gerek cephede İbrahim emmiyi
Çanakkale; isimsiz kahramanların yiğitlik destanıdır

İhramıyla, cüppesiyle değil kefenini daha yaşarken giyerek
Cephedeyim ya şehit olurum ya da gazi olurum ben diyerek
Tek yumruk olmuş; vatan sevdası ile dolu on binlerce yürek
Çanakkale; kefeni giyip cepheye koşmaktır

Vatanımın kapkaranlık günlerine; güneş gibi doğdu siraç’ın
Ne mutlu ki size; Hazreti Muhammed’in yanı oldu miraç’ın
Tarih Çanakkale’de yazılmıştır bu zafere yeni bir sayfa açın
Çanakkale; vatanın makûs kaderine dur demektir

Bu bir kurtuluşun değil yeniden var olmanın, dirilişin destanı
Elif ana; mermiyi korumak için kullanıyordu sırtındaki fistanı
Ancak bu inanmışlıkla fedakârlık kurtarırdı bu cennet vatanı
Çanakkale; Yüce Türk Milletinin inancının zaferidir
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Çile Ve Gururum

Yetmedi mi çektiğim bunca cefalar
Yok etmek istedin beni binlerce defalar
Bana acı …. başkalarına zevk-ü sefalar
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

Türlü-türlü dertleri hep bana getirdin
Soysuz adam gibi beni yiyip, bitirdin
Yüreğimdeki tüm sevgiyi alıp götürdün
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

Fani dünyada beni dertlerle gezdirdin
Dertlerimin üstüne dertleri dizdirdin
Duygusuz insanlara beni kahpece ezdirdin
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

Sayende cehenneme döndü günlerim
Gün be gün aranır oldu dünlerim
Hadi kalk hesaplaşmak için seni ünlerim
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

Tertemiz yürek sevgimle yürüdüm
Ceviz ağacı gibi içten-içe çürürüm
Neler, neler hayal ettim neyle kurudum
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

Sıcacık bir sevgi için gece-gündüz inlerim
Gün geçtikçe artıyor sana olan kinlerim
Şimdi sıra bende çünkü yıllardır seni dinlerim
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

Nedir … yıllardır bana beslediğin kinin
Buldunuz ….bir garip hemen sırtına binin
Düş artık yakamdan, bak seninde hazır sin’in
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

Hiç bahar yaşamadım yüreğimdeki hüzünden
Saçlarıma ak düştü bak … senin yüzünden
Yalnız Kurt yemin etti dönmez asla sözünden
Çile … bir gün seni yerden yere vururum
Mağlup olmayacak sana onurum ve gururum

05.12.2008/Cuma
Saat:20:02
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Çocukluğumu Özledim

Hani nerelerdeler o mutlu-bahtiyar çocukluk günlerim
Bu günlerimi aratmakta, sevgi-saygıyla dolu dünlerim
Biz büyüdükçe birer-birer yok olup gitti tüm hayallerim
Çocukluğumdaki sevgi dolu günlerimi ÖZLEDİM

 Menfaatsiz ve kalpten sımsıcacık dostluklarımız vardı
Sadakatli sevgiler; bizler için her zaman namustu-ardı
Yüreğimi çocukluğum da ki o sevgi-saygı özlemi sardı
Çocukluğum da ki çıkarsız dostlukları ÖZLEDİM

Fırsatını bulunca; kaygısız, korkusuz sokağa koşardık
Saklambaç, uzuneşek, körebe oynar zevkten coşardık
Zamanın nasıl hızlı geçtiğine bakıp, bakıp da şaşardık
Çocukluğum da ki güvenli sokakları ÖZLEDİM

Özlemle, heyecanla beklediğimiz bayramlarımız vardı
Daha arifeden bütün gözler yeni alınan urbaları arardı
Bizleri sadece akrabaların, dostların ziyaretleri yorardı
Çocukluğum da ki bayram ziyaretlerini ÖZLEDİM

İnsan olmayı yüce rabbimin lütfü sayıp hep şeref bildik
Katıksız, saf, ölümüne sevgileri anlatan en güzel dildik
Sevgilerimizi; menfaatler üzerine kurup sonra silmedik
Çocukluğum da ki ölümüne sevgileri ÖZLEDİM

Yokluk -yoksulluk yaşadık hiç bitmedi ülkemize güven
Hiçbir vakit olmadık; yaşadığımız bu topraklara söven
Hani neredeler; o çocukluğumdaki gibi ülkesini seven
Çocukluğum da ki vatan-millet sevgisini ÖZLEDİM

Ölümler getirmiyordu hiçbir zaman; oynadığımız oyun
Özgürlükler adına öldürülüyorlarmış(!)  insanları duyun
Ne kötülüklere, nede çirkinliklere; asla eğmedik boyun
Çocukluğumdaki dik duruşlu insanları ÖZLEDİM

Yalnız Kurt zaman mı bizlere, bizler mi zamana uyduk
Çıkarları uğruna; sevgisini satanları da gördük-duyduk
Özlerimizde birdi, sözlerimizde birdi; işte bizler buyduk
Çocukluğumdaki özü, sözü bir insanları ÖZLEDİM

Yazım tarihi                     :03.09.2008
Yeniden düzenleme tarihi:11.02.2016/Perşembe Saat:23.20
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Desinler

Gün gelir ansızın ölürsem eğer
Başka çaresi yoktu DESİNLER
Tertemiz sevgisi görmedi değer
Ölüm sebebi çoktu DESİNLER

Sevgiyi eker; acıyı, çileyi biçerdi
Kan kusup, kızılcık şerbeti içerdi
Mutluluk; nedense hep es geçerdi
Kaderine boyun eğdi DESİNLER

Gerçek sevgi aradı ışıl-ışıl iki göz
Buzulları eritirdi yüreğindeki köz
Dilinden çıkmadı bir tek kötü söz
Kimsenin ahını almadı DESİNLER

Yaşı hiç eksik olmadı ki gözden
Hainlikler gördü severken özden
İki yüzlülük, riya, yalan sözden
Tiksindi, bıktı, gitti DESİNLER

Yüreğindeydi;  garibanın yarası
Yutkunur da duyulmazdı narası
Elde rakı kadehi, ağızda sigarası
Bile-bile ölüme gitti DESİNLER

Güvendiği dağlarda kar-tipi vardı
Bahar mevsiminde gülleri solardı
Kahpe felek tüm dertleri ona sardı
Şimdi muradına erdi DESİNLER

Derdi ne şöhret ne de para-puldu
Mutluluğu arayan garip bir kuldu
Huzur ararken gamı, kederi buldu
Yaşarken hiç gülmedi DESİNLER

Haramı katmadı ekmeğine, aşına
Doğruluktan geldi her şey başına
Bedeni konulunca musalla taşına
Yaşamaktan bıkmıştı DESİNLER

Hoşgörü taşırdı yüreğinde ki nuru
Onurlu bir yaşamdı dünyayla zoru
Nasıl bilirdiniz diye sorulunca soru
Yalnız Kurt’un başı dikti DESİNLER

12.08.2010 Saat:00:05
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Duygu Radyo

Neler var, neler bilseniz adı gibi duygu yüklü bu radyoda
Sıcacık, içten dostlukların en güzelini yaşarsınız burada
Sıcaklığı yüreğinizde hissedersiniz; binlerce kilometrede olsa arada
Sıcak duyguların yürekten yaşandığı yerdir DUYGU RADYO

Ayakta alkışlanır, bu kadar adam gibi adamı bir araya getiren çaba
Yürekten sevgiyle yola çıkmışlar, emekleri olur mu hiç? heba
Sevgim önce sanadır; bu temiz yürek birlikteliğini sağlayan Ayfer YABA
Yürekli adam gibi adamların bir arada olduğu yerdir DUYGU RADYO

Hepsinin de yürekleri mangal, duyguları samimi ve sıcak
Sıcak içten duygular burada paylaşılır kucak, kucak
Gerçek ve tertemiz duygu paylaşımını burada bulursunuz ancak
Mangal gibi yüreklerin sıcak duyguları paylaştığı yerdir DUYGU RADYO

Ne fark eder; İstanbul, Gaziantep yada Adana’da olmak
Maksat; sanal alemde olsa … sıcak muhabbetlerden tat almak
Muhabbet bahane, sıcak dostluklar kurup, bunu baki kılmak
Sıcak dostlukların kurulup, baki kılındığı yerdir DUYGU RADYO

KOCA KURT’umu anlatmaya kelimeler yetmez
Sevgi adamıdır, yüreğindeki sevgisi hiç bitmez
Adam gibi adamdır asla eğilmez ve bükülmez
Sevgi insanlarının sevgilerini paylaştığı yerdir DUYGU RADYO

Mehmet NACAR hocamla doyumsuzdur yıldızlı semalar
Sesiyle anlam kazanır, sıcak duygu dolu tüm temalar
Burada yaşanır; abartısız yürekten dostluk dolu sevdalar
Yürekten dostluk dolu sevdaları yaşandığı yerdir DUYGU RADYO

Bakmayın adının “bazen neşe bazen keder “ olduğuna
Burada görürsünüz; kederlerin yok olup yüreklerin neşeyle dolduğuna
Ancak şapka çıkarılır; sevgili ÜMRAN’ın neşeli, sıcacık dostluğuna
Kederlerin bile neşeye dönüştürüldüğü yerdir DUYGU RADYO

Leyla İNAN’la yaşanır; dostluk dolu sevdalı saatlerin en güzeli
Yorumları, sohbetleri içten yürek duygularıyla bezeli
Belli ki yüreğinde ki insan sevgisi taşıyor ezeli
Yüreğinde ezelden beri insan sevgisi taşıyanların yeridir DUYGU RADYO

Amaç; sımsıcak yüreklerde, içten, duygusal bir gezinti
Sıcak dostluklar bakidir burada;  asla olmaz kesinti
Nerede mi? İşte size DEFİDE ile gün ışığında esinti
Sıcak dostlukların asla kesintiye uğramadığı yerdir DUYGU RADYO

Aradığın her şey; Moon light’la müzikli dakikalarda var
Yoruma, sohbete o sıcak yürek sevdasını katar
İnsanları sıcacık, içten yürek sevdası ile yayında tutar
Sohbete sıcak yürek sevdasını katanların yeridir DUYGU RADYO

Ay ışığında esintilerde olur duyguların sıcak ve içten ifadesi
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Yorumu, sohbeti yüreğindeki sıcacık duygunun değişmez kaidesi
Bu kadar sevgi; belli ki sevgili Ayfer YABA’nın sevecenliğinin neticesi
Sevecen, dürüst insanların sevgisini paylaştığı yerdir DUYGU RADYO

YALNIZ KURT’um der; nasıl vazgeçerim? tiryakiniz oldum bir kere
Yürekten sevdalandım, görmeden hissettiğim gözlerinizdeki fere
Dilerim ALLAH’tan her şeyi sımsıcak, içten yürek sevginize göre vere
Gözlerdeki sevgi ışıltısının görülmese de hissedildiği yerdir DUYGU RADYO

Oktay Doğan
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Ebulhayır’ı Yaz

İçimdeki bitmez özlem dinmez çağlayan
Baba ocağım, köyüm Ebulhayır’ımı yaz
Hasretliği; yüreğimi durmadan dağlayan
Yiyip-içtiğin senin olsun gördüğünü yaz

Çok uzun zaman oldu köyüme varamam
Gelip de eşten dosttan haberini soramam
İçim-içimi yiyor artık habersiz duramam
Düğün, dernek, bayram, töresini de yaz

Kurban Pınarından Alemdarın başından
Belaca, ininönü, çayır tarlanın taşından
Ocaklarda kaynayan düğürcük aşından
Dağlarını, ovalarını, ocaklarını da yaz

Yine yolların kapanıyormu karlı kışında
Otobüsler; kalır mı Kara özü yokuşunda
Çevre köyleri de anlat köyümün dışında
Gadılı’yı, Alamadın’ı, Gızılcini de yaz

Kışın yüzümüzü bıçak gibi kesen yelleri
Derelerden azgın akan bahardaki selleri
Çalışmaktan yorulmuş nasırlaşmış elleri
Yürekleri çelik gibi pek insanları da yaz

Tandır başındadır ana, bibi, hala bacımız
Yufka ekmek, bazlama pişirirmi sacımız
Onlar bizim onurumuz bizim baş tacımız
Elleri hamurlu, unlu kadınları da yaz

Huzurlu bir yaşam olmalıdır çabalarımız
Uzak değiliz; akrabadır ana-babalarımız
Ebulhayır’lıyız; farklı olsa da obalarımız
Püllüleri, Memişleri, Sadıkları da yaz

Uzun yol büyümezdi gençlerin gözünde
Yürürlerdi, baharında, yazında, güzünde
Çemen, ekmek yemek için Karaözü’nde
Dağ-bayır yürüyen genci yaşlısını da yaz

Yokluklara inat ışıl, ışıl gözlerindeki fer
Köy-kasaba-şehir önemlimi çalıştığı yer
Onurlu bir yaşam içindi akıtılan tüm ter
Köyümün yoksul, onurlu insanını da yaz

Doyulmazdı; yaşlıların küfürlü sohbetine
Kaç kişi kimler kavuştu hakkın rahmetine
Lütfedip de; katlanırsan yazma zahmetine
Ahrete göç eden insanlarımı da yaz

Baharda bahçeler rengârenk çiçek açar mı?
Pınar gözleri yine dolgun-dolgun akar mı?
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Kadınlar hala tokaçlarla yünleri yıkar mı?
Hacelinin pınarını, avgunun suyunu da yaz

Yokluk-yoksulluktan terki diyar edenler
Tan ağarırken tarlaya çalışmaya gidenler
Bitap düşen yorgunluğa direnen bedenler
Yorulunca söğüt gölgesinde yatanı da yaz

Sayısı hakkında kimse yapmıyor yorum
Herkes gibi en çok merak ettiğim sorum
Kaç tane oldular; nedir acaba son durum
Abdıl’ı da, Abdıl’ın çocuklarını da yaz

Emekliliğin tadını; doyasıya tatmış mı?
Tembellik edip de; yan gelip yatmış mı?
Şekerleri katıp da balını ucuza satmış mı?
Halil AYDOĞDU’nun arılarını da yaz

Uykuya çok düşkündür durmadan uyur
Sen; yapacaklarını son saniye de duyur
Tembelin gamsızın birini ararsan buyur
Hala oğlum Mustafa DEMİR’ide yaz

Kolay değildi olmadı başarısının hazmı
Takdire şayan değilmidir onun bu azmi
Mert-kara yağız, Saddam kılıklı Nazmi
Köyümün muhtarını, azalarını da yaz

Yıllarca durmadan gidip, gelirdi dışarı
Ailesinin destekleri ile geldi bu başarı
Canı gönülden kutlamak gerek Yaşar’ı
Yaşar ERTAKUŞ’un rakı-balığını yaz

Oyunda, çayda, kahvede hepsi bahane
Sohbetlerin gırgırı, şamatası da şahane
Akşamları uğrak mekânıdır kahvehane
Veyis’in kahvesindeki sohbetleride yaz

Yaşamımı; gök kuşağı misali renkleyen
Ruhuma bedenime acıyı-hasreti ekleyen
Anam, babam var; benden dua bekleyen
Mezarlıkta Fatiha bekleyenleri de yaz

Daha nice güzelliklerin var sayamadığım
Kalbimden başka yerlerime koyamadığım
Yalnız Kurt’um hasretliğine doyamadığım
Baba ocağımdaki tüm özlemlerimide yaz

 01.02.2011 saat:00:01
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Elveda Dostlar Ben Gidiyorum

Yeşermedim hiç gonca bağında
Baharlar kışa döndü gençlik çağında
Anladım ki…yaşamım kötü kaderin ağında
Elveda dostlar elveda ben gidiyorum
Şimdi tertemiz sevgimin bedelini ödüyorum

Özgürce mavi göklerde uçmadım
Seven bir gönülde güneş olup açmadım
Oysa…sevip-sevilmekten asla kaçmadım
Elveda dostlar elveda ben gidiyorum
Şimdi tertemiz sevgimin bedelini ödüyorum

Gördüğüm çeşmeler suyunu kesti
Hep ben oldum su yolunda kırılan testi
İstediğim… gülen bir yüz, sevecen bir sesti
Elveda dostlar elveda ben gidiyorum
Şimdi tertemiz sevgimin bedelini ödüyorum

Sevdiğim insanlar emdi hep kanımı
Çürüttüler … yok ettiler sol yanımı
Ömrümce hiç hatırlamam iyi anımı
Elveda dostlar elveda ben gidiyorum
Şimdi tertemiz sevgimin bedelini ödüyorum

Dünya gündüz değil… bana gece
Sevip de, sevilmemek gidiyor güce
Hiç kimse sormadı … halin nice
Elveda dostlar elveda ben gidiyorum
Şimdi tertemiz sevgimin bedelini ödüyorum

Kar beyaz  kefen sarsın beni
Yağmur yağıp yıkasın bu teni
Azrail ruhuma vursun hançerini
Elveda dostlar elveda ben gidiyorum
Şimdi tertemiz sevgimin bedelini ödüyorum

Yalnız Kurt’um bitsin artık dünyadaki çilen
Ne mutlu sana … sevgide olmadı asla hilen
Unutma ….sen olacaksın ahirette gülen
Elveda dostlar elveda ben gidiyorum
Şimdi tertemiz sevgimin bedelini ödüyorum

14.12.20008/Pazar saat:21:05

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

emel-im

Çok uzun zamandır göremediğim yaşamını Almanyada sürdüren canım kadar çok
sevdigim yeğenim Emel'e...EMEL'ime ithaf edilmiştir.

Kara dutum çatal karam
Hasretliğin yürek yaram
Gel de; kollarıma saram
Canım biricik EMEL’im
Özleminle dolu günlerim

Hasretin yüreğimde acı
Sensin bu yaranın ilacı
Amcasının başının tacı
Canım biricik EMEL’im
Özleminle dolu günlerim

Hep ismini söyler bu dil
Sevgin yüreğimdedir bil
Gel de.. gözyaşlarımı sil
Canım biricik EMEL’im
Özleminle dolu günlerim

Gelir diye yollarda gözler
Sevgimi anlatamaz sözler
Bu yürek; hep seni özler
Canım biricik EMEL’im
Özleminle dolu günlerim

Gözleri kara yanakları al
Sanki dünyalar tatlısı bal
Hiç olmazsa bir selam sal
Canım biricik EMEL’im
Özleminle dolu günlerim

Unutmam-unutamam asla
Ne gerek yazılı-sözlü fasla
Gel; başını omzuma yasla
Canım biricik EMEL’im
Özleminle dolu günlerim

Yalnız Kurt ne söylesen az
Varlığın bana en büyük haz
Ölürsem mezarımı sen kaz
Canım biricik EMEL’im
Özleminle dolu günlerim

20.03.2010/Cumartesi Saat:03:00
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Eyle Duanı

Gönlünü yaratana açmak istersen
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı
Bitecek sıkıntılar, biraz çaba göstersen
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı

Tövbe eden şeytana kanmaz
Haram lokmaya asla banmaz
ALLAH’a açılan eller ateşte yanmaz
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı

Ey! İnsanoğlu her an doğruyu ara
Yaratanın sevgisiyle iyileşir yüreğindeki yara
ALLAH diyen diller asla düşmez dara
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı

Bu güne bak; unut artık dünü
Dün olduğu gibi, bu günde boşa geçirme günü
Huzuru bulmak için ALLAH’a çevir yönü
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı

Geçmişe bırak ta kalbin özü ağlasın
Yaratanın aşkı yürekleri dağlasın
Diller ALLAH-ALLAH diye çağlasın
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı

Gün geçtikçe kötüye gidiyor hallar
Zaman varken yaratana açılmalı kollar
Günahtan sıyrıl, bak o zaman düzelir yollar
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı

YALNIZ KURT’um dertler art-arda düzülür
Gün geçtikçe ruhun ve bedenin süzülür
Unutma; sıkıntın üç kulhü, bir elhamla çözülür
Vakit geçirmeden; kalk eyle duanı
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Görmedim

Yaşamımın bir parçası acı ve keder
Beni insanların kahpeliği perişan eder
Bu nasıl bir oluş,  bu nasıl bir kader
Hep acı-hep eza mutluluğu görmedim

Kaderin çelik elleri  hep yakamda
İnsanların gözü  şan-şöhret, makamda
Ben gidersem onurum kalacak arkamda
Kaderin bir kez es geçtiğini görmedim

Küçücük bir çocukken sığır peşinde
Çökelekli şepit gördüm düşümde
Yürek sevgim eksik olmadı işimde
Sütü Sagan bendim ayranı görmedim

Büyüdüm ben-benle küçük yaştayken
Suç bende değildi; sevdam baştayken
İnsan nasıl güler …. yüreği kıştayken
Nice kışlar yaşadım baharları görmedim

Gülleri dermeye bahçeye girdim
Gülün kokusuna goncayken erdim
Bir avuç mutluluk için ömrümü verdim
Güller yetiştirdim kokusunu görmedim

Karanlık sokakları mesken ettim kendime
Bir ışık görsem, taşarım sığmam bendime
Çok aradım ama çare bulamadım derdime
Karanlık gecelerin sonunda ışığı görmedim

Temiz sevgim için girdim türlü-türlü derde
Dimdik yürüyorum …. ölüm olsa da serde
Kul olmadım, olmayacağım asla namerde
Ölümüne seven bendim sevenimi görmedim

12.04.2009/Pazar Saat:02:02
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Hanımefendi

İstedin de … sana ömrümü vermedim mi
Gonca bir gül gibi yüreğimde dermedim mi
Senin için; ne acılara katlandım görmedin mi
Söyle … susma söyle … HANIMEFENDİ

Ben sevdim mi ….  ölümüne severim
Sevip de sevilmemek yeni olmayan kaderim
Mangal gibi yürek senin bilmediğin cevherim
Seversem; taparcasına severim HANIMEFENDİ

Arılar gibi; çiçek-çiçek  dolaşmam
Yaradan dan korkarım harama bulaşmam
Bilesin ki… onurum içindir bu savaşmam
Bal arayan arı değilim HANIMEFENDİ

Her gördüğüme yürek sevgimi vermedim
Gurursuzca yaklaşıp, hoyratça öpmedim
Yalanlarla kandırıp; sinsice sevmedim
Onurlu bir sevgi taşır yüreğim HANIMEFENDİ

Mazim gururumdur; anılarını atmam
Resimlere bakıp da alayla yırtmam
Mektupları toplayıp ateşte yakmam
Külleri kalsa da saklarım HANIMEFENDİ

Yalnızım … yıldızlarla viran tahtım
Anladım ki; gündüzleri yaşayamayacak bahtım
Yine de … yine de sana asla olmayacak ahtım
Sevgim için sana ahdetmeye korkarım HANIMEFENDİ

Yüreğimdeki sevgiyi ızdırapların inletir
Tertemiz sevgimi acımasız iftiraların kirletir
Bu sözleri beynin mi yoksa yüreğin mi söyletir
Tertemiz aşkımı kirletiyorsun HANIMEFENDİ

17.12.2008/Çarşamba
Saat:17:20

Oktay Doğan
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Hayır mıdır? , Şer midir?

Maneviyatımız tam felaket
Hayır mıdır? .. şer midir? ...
Sofralarda kalmadı bereket
Hayır mıdır? .. şer midir? ...

Evlat tanımıyor ana-babayı
Gün be, gün açıyoruz arayı
Çıban ettik küçücük yarayı
Hayır mıdır? .. şer midir? ....

Her şeyimiz şimdi para-pul
İnsanlar; üç, beş kuruşa kul
Aymazlıkarın adı olmuş zul
Hayır mıdır? .. şer midir? .....

Ruhlar yalan; bedenler yalan
Ne var manadan geriye kalan
Bak; seni örnek alıyor bala’n
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

Ne ahlak, ne hukuk, nede hak
Yaşamda neyimiz kaldıki pak
Kedi fareye boyun eğmiş bak
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

Her taraf göz yaşı, kan, ölüm
Sıkışınca dildedir hep.hürüm
Ya; hoyratça işlediğin cürüm
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

İkiyüzlülük değil mi art niyet
İyilik yerine kötülüğü yeğ et
Suç işleyen ödemiyorsa diyet
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

Bu dünya kime olmuşki beka
Gerçeği gör diye verildi zeka
Üç günlük ömür için bu caka
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

Evde-işte,……her yerde itap
Korkular bizleri düşürür bitap
Bitmiş; sevgi-saygı dolu hitap
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

Başkasına yapılana sevinmek
Olmayan meziyetle övünmek
İş işten geçince de dövünmek
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

Dürüstlüğe verilmiyor kıymet
Hayatımızın parçasıdır gıybet
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Nedir..bu düzenbazlığa rağbet
Hayır mıdır? .. şer midir? .....

Gaflet uykusundayız hepimiz
Batmakta olan bizim gemimiz
Aklı selim ile  dertleri yeneriz
Hayır mıdır? .. şer midir? .......

22.03.2010/Pazartesi saat:17:50

Oktay Doğan
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Her İnsanın …..

Bunca kötülükleri biz yarattık
Her gün bir önceki günü arattık
Dünyamızı; bizler neden kararttık
Her insanın söyleyecek sözü vardır
Söyleyebilse ……..

İki yüzlülük, riyakarlık diz boyu
Herkes bir birine kazıyor kuyu
İnsanlık yok oluyor sen hala uyu
Her insanın iki gözü vardır
Görebilse ……..

Sanki kaderimiz oldu acı ve çile
Yürek yangınlarımız vurmuş dile
Feryatları duymuyoruz bile-bile
Her insanın iki kulağı vardır
Duyabilse ……..

Kinle, nefretle dolmuş özler
Tilki gibi sinsice bakıyor gözler
Sahte gülücükler dağıtıyor yüzler
Her insanın bir yüreği vardır
Sevebilse ……..

İnsanlar şeytanla kıyasıya yarışta
Gözü yok; ne dostluk nede barışta
Unutma; gerçek ilahi huzura varışta
Her insanın başı, içinde beyni vardır
Düşünebilse ……..

Kimler iyi, kimler kötü belli değil
Kahpe düzene ayak uydurmuş çoğul
Bakın; anayı-babayı tanımıyor oğul
Her insanın; dostu, düşmanı vardır
Dost kim, düşman kim bilebilse…

Başı dik, onurumla yürüyorum ben
Acılarla bitap düşse de ruh ve ten
Asla eğilmem ilacım olsan da sen
Yalnız Kurt’un acıları vardır
Dindirebilse ……..

14.05.2009/perşembe Saat:16:33

Oktay Doğan
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Hoşçakal 2010

Kocaman bir yıl yüreğimdeki yarayla
Bütün dertlerini; bana yaşattın sırayla
Aşk alınmazki onuda alaydım parayla
Hoşça kal 2010 sana güle, güle
2011 mutlulukla, sevgiyle gele

Her kahpeliğinin bana dokundu uçları
Üzerimden hiç eksik etmedin ki kışlar
Kurumaz olmuştu; gözlerimin yaşları
Hoşça kal 2010 sana güle, güle
2011 mutlulukla, sevgiyle gele

Nice büyük umutlar bağlamıştım sana
Ne verdin ki; almadım sevgiden yana
Oysa sadece cehennemi yaşattın bana
Hoşça kal 2010 sana güle, güle
2011 mutlulukla, sevgiyle gele

Hülyalarım vardı senle başlayıp-biten
Tertemiz Sevdalarımdı yok olup yiten
Durmadan beni ölümün kucağına iten
 Hoşça kal 2010 sana güle, güle
2011 mutlulukla, sevgiyle gele

Dilimizden düşmez duaydın, hayırdın
Ben ağladıkça sen ağlatanları kayırdın
Acaba; kaç seveni birbirinden ayırdın
Hoşça kal 2010 sana güle, güle
2011 mutlulukla, sevgiyle gele

Bir anda uydun diğerleri gibi düzene
Prim verdin yürekten sevenleri üzene
Al götür yapraklarını, kaldır müzene
Hoşça kal 2010 sana güle, güle
2011 mutlulukla, sevgiyle gele

Yeni heyecan, yeni umut, yeni bir yıl
Yarab tüm sevenlere sevilmeyi de kıl
Bir kez gülsün Yalnız Kurt denen kul
Hoşça kal 2010 sana güle, güle
2011 mutlulukla, sevgiyle gele

01.01.2011/Cumartesi Saat:00:55

Oktay Doğan
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İçerde-Dışarda

Bilirim ki aile kutsal bir kurum
Bu sefer aile ilgili şiirdeki turum
Yazacaklarım tamamen kişisel yorum
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Hayat arkadaşını seçerken iyi araştır sor
Sonra pişman olursun yüreğine düşer kor
Dertlerle boğuşsan da artık geriye dönüş zor
 Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

İyi düşün ………. Yuvanı öyle kur
Bir şüphen var ise hemen orada dur
Sonra karabuluta dönüşür yüreğindeki nur
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Eşin, çocukların nasıl alamet
İyi huylu ise dosta-düşmana kelam et
Kötü ise; işte o zaman Allah versin selamet
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Eve geldin; her şey yerli yerinde
Seni bekliyorsa; eşin, çocukların berinde
Oturunca tüm dertlerin kalıyorsa gerinde
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Evde sözün dinlenmiyorsa eğer
Bilmelisin ……. Asla verilmiyor değer
Dudaklarından hiç düşmez; yanılmışım meğer
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Eve geldiğinde; eşin çatıyorsa kaşı
Kızın naz yapıp; önüne koymazsa aşı
Oğlun problemleriyle şişiriyorsa başı
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Eşin iyi olmaz; eve gelmezse
Aile kavramının önemini bilmezse
Kötü gününde gözyaşını silmezse
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Ortak kararla yapılıyorsa evin her işi
Her şeye sevgi ile yaklaşıyorsa eşi
Olursun dünyada en bahtiyar kişi
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
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Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

Yalnız Kurt’um adıma bakıp çıkarmayın bir mana
O çocukluğumdan kalan onurlu bir mirastır bana
Mutluyum; Allah’a şükürler ediyorum ailemden yana
Mutlu isen içerde gül, çık dışarıda gül
Huzurun yok ise içerde ağla, çık dışarıda gül

19.09.2008/Cuma Saat:20:10

Oktay Doğan
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İçi Beni … Dışı El Alemi Yakar

Beyni hainlik tohumları atıyor
Yüreğinde şeytanlıklar yatıyor
Galiba sevip-sevilmek batıyor
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Yakasına bahar gülleri takar
Yalan sözlerle yüreklere akar
Dünyaya at gözlüğüyle bakar
 İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Her şeyin önünde egoları var
Tertemiz sevgilere ufku dar
İşte yaşama bakışı bu kadar
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Duygu sömürüsü yapar öyle
Ne kadar sürecek ki bu böyle
Derdin neyse açık-açık söyle
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Söyledikleri kalbinin karaları
Gündem içindir attığı naraları
İyileşmez bende açtığı yaraları
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Hep güzelliklerden dem vurur
Kini-nefreti yüreğinde durur
Girdiği kalp de sevgiler kurur
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Şan-şöhret için her yolu dener
Sürekli kene gibi kanımı emer
Bunlar ondaki en büyük hüner
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Kendini dev aynasında görür
Kutsal değerleri yanında sürür
Dünyada kervanı böyle yürür
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Yaptıklarına şöyle bak ta utan
Gör artık kimler yalanını yutan
Dost değil sana alkışlar tutan
İçi beni … dışı el-alemi yakar
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Bir gün gerçekler ortaya çıkar

Yalnız Kurt kaderim deyip sustu
Acısını duymadı düşmanı-dostu
Bıçak kemiğe dayanınca coştu
İçi beni … dışı el-alemi yakar
Bir gün gerçekler ortaya çıkar

25.01.2009/pazar Saat:21:35

Oktay Doğan
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İnan İnsanoğlu

Gaflet uykusundan uyan
ALLAH birdir, iman ayan
Dille, özle hakka dayan
Gel sen inan insanoğlu

Vakit varken uzat eli
Peygamberlerin hepsi veli
Hak kitaba bağla beli
Gel sen inan insanoğlu

Kötülük den daima kaçın
Yaptıkların ahirette taçın
Gönlünüzü ALLAH’a açın
Gel sen inan insanoğlu

Asra göre bunlar olur
Zaman biter… ecel bulur
Birileri gider, birileri kalır
Gel sen inan insanoğlu

Musevi, İsevi ayırma bak
Gelen dinlerin hepsi hak
Gönlünde İslam ateşini yak
Gel sen inan insanoğlu

Kiliseyi hiçe atmayın
İnançlara küfrü katmayın
Cami; niyaz evi yatmayın
Gel sen inan insanoğlu

Sen, ben kalksın aradan
Bütün insanlık sıradan
Bu dünyayı bir yaradan
Gel sen inan insanoğlu

Dünya fani bir handır
Ruhların hepsi bir candır
İslam hak, yol kur’an dır
Gel sen inan insanoğlu

Süre-i a’raf bildirdi
Küfre dalanı sildirdi
Tövbe edeni güldürdü
Gel sen inan insanoğlu

İnsan olan ilim yapar
Gördüğünden hisse kapar
İnanan ALLAH’a tapar
Gel sen inan insanoğlu

18.04.2009/Cumartesi Saat:21:09
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İnşallah,.... Amin

Bak da gör ne hallere getirdin
Bütün hayallerimi sen bitirdin
Artık; son şansını bile yitirdin
Seninde umudun söner inşallah
Amin…………………………

Sanma ki yinede sana susarım
Kanattığın yaraya tuz basarım
İçimdeki acıyı, öfkeyi kusarım
Acılarda boğulursun inşallah
Amin……………………….

Saçların köklerinden dökülsün
Otuz iki dişin birden sökülsün
O narin incecik belin bükülsün
İki büklüm olursun inşallah
Amin……………………...

Başını döndürsün sevginin hızı
Eksik olmasın kalbinde ki sızı
Seni gidi seni…. gavurun kızı
Cehennemde yanarsın inşallah
Amin…………………………

Senden gitmesin belalar, şerler
Haline gülsün görmeyen körler
Mekânın olsun; uğursuz yerler
Sığınacak yer bulaman inşallah
Amin………………………….

Dert düşsün, kurt işlesin özüne
Kataraktlar insin; o, iki gözüne
Kimse inanmasın sevgi sözüne
Sevip de sevilmezsin inşallah
Amin…………………………

Hiçbir an sevgili nasip olmasın
Hep bekâr kalıp kimse almasın
Kısmetine erkek sinek kalmasın
Doğuracak döl bulaman inşallah
Amin…………………………..

Bembeyaz tüyler bitsin döşünde
Şeytanı hiç eksik olmasın işinde
Avcı gibi Azrail dolaşsın peşinde
Ölüm korkusuyla yaşan inşallah
Amin………………………….

Anlamaz Yalnız Kurt’un halından
Melek olsa daha gitmem yolundan
Açan gül gibi koparsınlar dalından
Benden önce ölürsün inşallah

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Amin…………………

11.12.2010 Saat:00:08

Oktay Doğan
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İstedi Benden

Gül yüzlü yâre; gideyim derim
Yollar kira istedi benden
Biraz hoş sohbet edeyim derim
Diller kira istedi benden

Sevgini anlayanı bulacaksan ara
Kime gönül versen; açıyor yara
Bakıp içimdeki sevgi dolu har’a
Yüreğim kira istedi benden

Şu yalan dünyada yandırmadan
Sevgimi anlatırım kandırmadan
Küçücük bir buse kondurmadan
Dudaklar kira istedi benden

Sebepsizce; olur olmaz çıkışları
Gerdan kırıp, yüreğimi yakışları
Beni, benden alır hep o bakışları
Gözler kira istedi benden

Kötülüğe bulaşmadan, batmadan
Rabbe kaldırır dua eder yatmadan
Bir kerecik dahi olsa da tutmadan
Eller kira istedi benden

Adını sayıklarım; hiç durmadan
Hasret bitermi yanına varmadan
Kucaklayıp da sımsıkı sarmadan
Kollar kira istedi benden

Kâh hüzün, kâh gülücükler saçar
Vurdumduymazlığı bıraktı naçar
Peşinden koşarım o durmaz kaçar
Ayaklar kira istedi benden

Yalnız Kurt’um gençliği bitirdim
Nice fırsatlar buldum da yitirdim
Günlerimi hep beyhude geçirdim
Seneler kira istedi benden

28.12.2010/Salı Saat:20:05

Oktay Doğan
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İzdivaç Deyip Durmazlar mı Adına

Evlilik işine soyundu, bir çok kanal
Yaptıkları banal, söyledikleri banal
Gerçek rafa kalkmış her şey sanal
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

Ar-namus dışında ne ararsan gani
İnsanlık onuru, gururu nere de hani
Evlilik programı; böyle mi olur yani
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

Sürekli; gazeller okur sunucu sayın
Şecereleri dökülür; bayan ile bayın
Mahremiyetlerimizi, bitirir bu yayın
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin: okuyorlar canına

Onlarca kız, erkek, nine, dede, dul
Kimisi ev ister kimisi ise para, pul
Evlilik bahane şan, şöhret arar kul
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

Kimi şen-şakrak kimi gözleri yaşlı
İkinci, üçüncü eş arar en ağır başlı
Bunların yürekleri; sevgiyle savaşlı
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

Fiziksel güzellik sürekli açtığı kartı
Ararsan bulamazsın başka bir artı
Zenginlik; talibinde aradığı ilk şartı
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

Yüz, yüze gelmek için açılır paravan
Uçuk istekler sıralanırken kan revan
Gerçekler; diller de başlatır feveran
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

Talibi: beğenmeyenin başlıyor nazı
O an şak, şakçıları eline alıyor sazı
Uzmanmış edasıyla veriyorlar gazı
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

Yalnız Kurtum ahlaksızlıklar yerdiğim
Birbirlerinden farkları yok gördüğüm
Para-pul yoksa çözülmez kördüğüm
İzdivaç deyip durmazlar mı adına
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Örf ve adetlerin; okuyorlar canına

03.04.2010/Cumartesi Saat:02:50

Oktay Doğan
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Kaç Kere

Nice uzun ince yollardan geçtim
Sırat köprüsünden döndüm KAÇ KERE
İki yüzlülüğü değil onurlu yaşamı seçtim
Maskeli insan yüzleri gördüm KAÇ KERE

Neler yaşadım, neler-neler çıktı karşıma
Ne geldiyse doğruluktan geldi başıma
Dost bildiklerim sebep akan gözyaşıma
İyi gün dostları gördüm KAÇ KERE

İnsanların hepsi kötü olamaz dedim
Bir parça ekmeğimi paylaşıp ta yedim
Daha sadık çıktı nankör dediğim kedim
Dost sandığım düşman çıktı KAÇ KERE

Haramı sokmadım asla aşıma işime
Yürek sevgimi verdim dostuma eşime
Melek sandım, şeytan düştü peşime
İnsan sandığım şeytan çıktı KAÇ KERE

Kirli gördüm yudum-yudum akladım
Aç-açık gördüm kana-kana tokladım
Nankör çıktılar; yüreklerini yokladım
Ak sandığım kara çıktı KAÇ KERE

Bu dünyanın kervanı yalanla yürür
Sahte sevgi insanları arkasından sürür
Camide dua, meyhanede küfür
Müslüman sandığım put çıktı KAÇ KERE

Bu nasıl onur, bu nasıl haya
Sevgi değil mi yaratılışımızdaki maya
Ömrümce kardeş oldum vahlara, vaya
Mayası bozuklara rastladım KAÇ KERE

Derdi dertlerin üstüne katladım
Düzenbazların gamını, kederini sırtladım
Her yüzüme güleni dost bilip atladım
Tutarsız insanlara rastladım KAÇ KERE

Yalnız Kurt’um çektiklerin yüreğinin eseri
Değmez ….. bırak artık kırgınlığı küseri
ALLAH’a sığınmaktır, acıların tek keseri
Adı insan alçaklara rastladım KAÇ KERE

16/10/2008-Perşembe Saat:05:30

Oktay Doğan
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Kaderi Zorlama

Sevgin için esiri olmuşsan kaprisin-nazın
Gülerken için-için ağlıyorsa alın yazın
Tükenmiş, yok olmuşsa yaşama hazın
Gülemezsin dostum KADERİ ZORLAMA

Baharlarda güllerin bir-bir soluyorsa
Yüreğin ılgın-ılgın, gözlerin doluyorsa
Acılar hayatının bir parçası oluyorsa
Çekeceksin dostum KADERİ ZORLAMA

Duyguların şaha kalkmış çağlıyorsa
Sahte sevgiler yüreğini dağlıyorsa
Yüzün gülerken için kan ağlıyorsa
Güçlü ol dostum KADERİ ZORLAMA

Boğazında hıçkırıklar bitmiyorsa
Kötü kader yaşamından gitmiyorsa
Tertemiz sevgin mutluluğa yetmiyorsa
Sabret dostum KADERİ ZORLAMA

Başını taşlara vurma sormuyorsa
Feryatları bırak, sesini duymuyorsa
Sen düzene, düzen sana uymuyorsa
İnadı bırak dostum KADERİ ZORLAMA

Tertemiz sevgiler yaşanıp tarihte kalmış
Saf duyguları zaman değil insanlar çalmış
Şimdi; sevginin yerini iki yüzlülük almış
Oyun bu oyun dostum KADERİ ZORLAMA

Yaşamadan kaderini, yazını bilemezsin
Yaşanacakları önceden bilip silemezsin
Yıkılmadan kalk; düşersen gülemezsin
Yaşamalısın dostum KADERİ ZORLAMA

15.01.2009/Perşembe Saat:23:15
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Kadının Adı Yok

Yavuzları, Kanunileri, Atatürkleri dünyaya getirip, yetiştiren onları unutulmaz yapan
ama maalesef günbe gün değeri düşürülen horlanan,küçümsenen anamız, bacımız,
kadınımız olan TÜRK kadınlarına ithafımdır

Ayşe, Fatma ya da Hatice fark eder mi adın
Evde, işte tarla da hiçbir yerde yoktur tadın
Toplumda daima ikinci sınıf insandır kadın
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok

Gece demez, gündüz demez durmaz çalışır
Hasbelkader; yoruldum dese ortalık karışır
Zamanla; dayaklara, hakaretlere bile alışır
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok

Daima en büyük korkuları olmuştur şiddet
Neden, niçin bedenlerinde son bulur hiddet
İçinde fırtınalar kopsa da; susar bir müddet
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok

Kah evlat sayılmaz kah eşya gibi pazarlanır
Ar-namus deyip öldürülür sonra hızarlanır
Yaşamın en güzel çağında kefeni hazırlanır
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok

Yüreğine; mutluluk, huzur tohumlarını eker
Çektiği acılarını ya sabır deyip sineye çeker
Gün be gün yok ederler umutları teker-teker
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok

Saçları uzun, akılları kısa diyerek horlanır
Hep küçümsenir ama cevap vermeye arlanır
Gelen vurur, giden vurur anlamakta zorlanır
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok

Hem döver hem severmiş erkek dediğin kişi
Sus, sus ve biat et yoksa böğrüne yersin şişi
Tarlalarda ırgat, evde işçi, yatakta sekstir işi
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok

Her durumda sığınmalıdır erkeğinin affına
Haklı-haksız asla bakılmaz söylediği lafına
Sakın bakmayın üç-beş tanesinin cafcafına
Anamın, bacımın, kadının ülkemde adı yok
La Fonten masalları anlatanlar ne kadar çok
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Kalmadı

Bire yalancı dünya; unutma ki şunu
Üstüne yokki kahpelik olunca konu
İçimdekilerin dışa vurumu bil bunu
Malında, mülkünde gözüm kalmadı

Bir parça sevgi için gürledim, estim
Sevgiyi bilmeyenlere; bütün restim
Dakikadan, saniyeden ümidi kestim
Derdime çare, yarama ilaç kalmadı

Sevgilerinde yalan, aşklarında yalan
Ömrümü her saniye durmadan çalan
Hakka ödeyeceğim can geriye kalan
Ne inancım nede güvenim kalmadı

Bilerek; asla kimseye olmadı kastım
Sevilmekten yana hiç gitmedi rastım
Unumu eleyip; eleğimi duvara astım
Mutluluktan yana ümidim kalmadı

Acılarla, çilelerle yok ettin yıllarımı
Karla, tipiyle kapattın tüm yollarımı
Bahar mevsiminde kuruttun dallarımı
Yaşamam için bir sebebim kalmadı

İnim-inim inlerken; ruhlar, bedenler
Yürekten dile vurur niçin, nedenler
İkiyüzlülerse; gülmeyi hak edenler
Söyleyecek tek bir sözüm kalmadı

Yalanlar üzerine kurulmuşun meğer
Oysa onurlu yaşam her şeye değer
Söyle; niyetin beni öldürmekse eğer
Zaten yaşamak arzum bile kalmadı

Sevgiye gözü esirgemem budaktan
Güzellikler; hiç düşmedi dudaktan
Bozuksun sen temelinden, odaktan
Karşılıksız, temiz sevgiler kalmadı

Doğruları haykırıp söyleyen sestim
Yürekten yaraladında sesimi kestim
Denedim; amma iyi çıkmadı testim
Senden zevk almaya haz kalmadı

Ölümüne sevenler; birbirine uzakta
Lüğatında yok; üzülmek de, yazıkta
Ne bulursun insanlara attığın kazıkta
Şeytanlıklarına inanacak hal kalmadı

Yalnız Kurt’um  hainliklerine ne deyim
Acı-keder mi bana bahşettiğin peyim
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Söyle bana; sana göre kimim, neyim
Seni anlatmaya kelimelerde kalmadı

25.01.2011/Salı Saat:00:33
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Kim Bilir

Hayalmiş yaşamım birden uyandım
Hayal nerede, gerçek nerede KİM BİLİR
Sabır, sabır derken sınıra dayandım
Sabır KİMDE, sınır nerede KİM BİLİR

Anladım ki kaderim kötü çizilmiş baştan
Hep bana rastladı kalpleri taştan
Gülmeyi unuttum, yüreğimdeki kıştan
Taş kalpli KİM, kötü kader nerede KİM BİLİR

Acı çektirmek için zalimler yazmış fermanı
Mevlam; ancak sen veririsin derdime dermanı
Sabırla bekliyorum, zalimlerden hesap sormanı
Zalim KİM, derman kimde KİM BİLİR

Çile bende mekan tuttu gitmez
Anladım artık yürek yaram bitmez
Acaba; şans neden hiç bana yardım etmez
Çile KİMDE, yara nerede KİM BİLİR

Çileli hayat her gün ölümden beter
Sıcacık, sevecen yürekler hep acımı çeker
Usandım dertlerim, ALLAH aşkına dur yeter
Acılar KİMDE, acı çektirenler nerede KİM BİLİR

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kimlerim Gelir

Gurbet ilde yalnız kaldım
Çaresiz dertlere daldım
Dostlarıma haber saldım
Görmeye KİMLERİM GELİR

Talih benden neden kaçar
Dertler içinde kaldım naçar
Her yeni gün, yeni yara açar
Yaramı sarmaya KİMLERİM GELİR

Zehir kattılar; ekmeğe, aşa
Gelmeyen kalmadı başa
Gözlerimden akan yaşa
Silmeye KİMLERİM GELİR

Çileleri üst üste sardım
Çare için yatırlara vardım
Allah’ım bana etsin yardım
Dua için KİMLERİM GELİR

Gülmek artık bana haram
İyileşmez sızlar yaram
Yeri-göğü inletiyor naram
Sesimi duyup KİMLERİM GELİR

Acılarla dolu her anım
İyileşmez ağrır sol yanım
Biliyorum ölümdür sonum
Naaşımı almaya KİMLERİM GELİR

Çile çekmede herkesi sollarım
Dua için; bak açık kollarım
Yalnız mevlaya bağlı yollarım
Geçmeye KİMLERİM GELİR

Ne ana, ne baba, nede yar
Dertlerimi anlayacak kimim var
Bu iller YALNIZ KURT’a artık dar
Beni alıp götürecek KİMLERİM GELİR

25.11.2008/PAZARTESİ
SAAT:18:05
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Mehmetcik

Davullar, zurnalar ile gönderdik askere
Bu kutsal vatanı emanet ettik sizlere
Layıksınız bu dünyadaki tüm övgülere
TÜRK milletinin övüncüsün MEHMETCİK

Vatan, millet sevgisi ile doludur özü
Ne ana, ne baba, nede sevgilidedir gözü
Ölürken bile VATAN olur son sözü
TÜRK milletinin sevdasısın MEHMETCİK

Atalarından almışsın belli ki bu yüce heybetini
Bu topraklar için gözünü kırpmaz içersin şehadet şerbetini
Kim inkar edebilir ki? ...... bu cennet vatana hizmetini
TÜRK milletinin onurusun MEHMETCİK

Kuş uçmaz, kervan geçmez dağların kartalı
Kimi Yozgat, kimi Erzurum, kimi Isparta’lı
Hepside bu cennet vatana gerçek sevdalı
TÜRK milletinin yiğit evladısın MEHMETCİK

Vatan savunmasında hep ön safta yer aldın
Çakallara, soysuzlara en büyük korkuyu sen saldın
Bazen şehit oldun, bazen gazi olup sakat kaldın
TÜRK milletinin yiğit kahramanısın MEHMETCİK

Yiğidim ….. kutsal vatan görevini yapıyor
Bu toprakların bütünlüğünü, namusunu koruyor
Soysuzlardan, hainlerden tek, tek hesap soruyor
TÜRK milletinin namususun MEHMETCİK

Bu topraklar uğrunda öldün; ama hiç ağlamadın
Hain, kalleşçe tuzaklardan, pusulardan yılmadın
Vatan savunmasını asla zaafa uğratmadın
TÜRK milletinin koruyucususun MEHMETCİK

Yalnız Kurt’um der sizi anlatmaya kelimeler yetmez
Kahramanlıklarınız, yiğitlikleriniz anlatmakla bitmez
Sevginiz TÜRK milletinin yüreğinde asla tükenmez
TÜRK milletinin canı, kanısınız MEHMETCİK

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mutlu Olmayı Bekleme

Göz görmüyor, kulak duymuyorsa
Yüreğin …. delicesine sevmiyorsa
Yüzler gülmüyor, dil söylemiyorsa
Mutlu olmayı bekleme boşu-boşuna
Gerçekleri gör gitmese de hoşuna

Hak deyip, haksızlık çıkarsa karşına
Doğruluktan gelmişse her şey başına
Hala inanıyorsan timsah gözyaşına
Mutlu olmayı bekleme boşu-boşuna
Gerçekleri gör gitmese de hoşuna

Baharların hep hazan olacaksa
Has bahçende güllerin solacaksa
Yüreğin kötülüklere sessiz kalacaksa
Mutlu olmayı bekleme boşu-boşuna
Gerçekleri gör gitmese de hoşuna

Dönüp duruyorsa boşlukta bir ses
Çirkinliklere susup etmişsen pes
Şikayet etmeyi bırak artık kes
Mutlu olmayı bekleme boşu-boşuna
Gerçekleri gör gitmese de hoşuna

Korku, acı, tasa …. Daha ne varsa
Bütün kötülükler yüreklerde yaşarsa
İnsan; gerçekle yüzleşmeden kaçarsa
Mutlu olmayı bekleme boşu-boşuna
Gerçekleri gör gitmese de hoşuna

Canlılardan farkın taşıdığın genden
Sevgi-saygı eksik olmamalı tenden
Korkmaya başlamışsan gölgenden
Mutlu olmayı bekleme boşu-boşuna
Gerçekleri gör gitmese de hoşuna

Yaşam tutarsız, sevgiler tutarsız
Susarak düzene uyman yararsız
Neden, niçinlerle kalırsan kararsız
Mutlu olmayı bekleme boşu-boşuna
Gerçekleri gör gitmese de hoşuna

18.05.2009/Pazartesi Saat:03:50
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Mutluyum Çatlasın Sevmeyen Beni

Dünyanın kahrına düğümü attım
Bütün acılarımı kökünden sattım
Bak şimdi; yaşamın zevkini tattım
Mutluyum çatlasın sevmeyen beni
Acılara inat yaşama tutundum yeni

Artık gamı, kederi takmayacağım
Sevmeye sırt çevirdim bakmayacağım
Bir pire için yorganı yakmayacağım
 Mutluyum çatlasın sevmeyen beni
 Düzene inat yaşama tutundum yeni

Göklere uçtu özlemlerimin yeli
Bitti …. yüreğimde ki vuslatın seli
Elime değmeyecek hiç kimsenin eli
Mutluyum çatlasın sevmeyen beni
 Kadere inat hayata tutundum yeni

İki yüzlüler yürek sevgimi yok etti
Kime sevgimi verdimse bırakıp gitti
Bozuldu oyun; gülmeye hasretim bitti
Mutluyum çatlasın sevmeyen beni
İki yüzlülere inat hayata tutundum yeni

Acı, çile yüreğimde kalan ünleri
Untmayacağım elem dolu dünleri
Yaşatacağım …., yaşadığım günleri
Mutluyum çatlasın sevmeyen Beni
Yeminim uğruna hayata tutundum yeni

Şiirler yazacağım mutluluk adına
Yeniden varacağım hayatın tadına
Artık inanmayacağım hiçbir kadına
Mutluyum çatlasın sevmeyen beni
Yürek yarama inat yaşama tutundum yeni

16.01.2009/Cuma Saat:20:40
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Nağme.........Eğme

Sevgili canlar canı hemşerim Nağme Hanımefendiye ithafımdır

Ay gibi…melek gibi... yüzlü
Işıl-ışıl sevgiyle bakan gözlü
Hem mert, hem de dobra sözlü
Canlar canı hemşerim NAĞME
Çirkinliklere asla boyun EĞME

Ne ararsan var; güzellik adına
Doyamazsın sohbetinin tadına
Mevla hurilik vermiş bu kadına
Canlar canı hemşerim NAĞME
İkiyüzlülere asla boyun EĞME

Sağa-sola eğilmez diktir duruşu
Doyulmaz güzelliğe dem vuruşu
Hele riyakarlara hesap soruşu
Canlar canı hemşerim NAĞME
Sahte sevgiye asla boyun EĞME

Yiğidin harman olduğu yerdir ili
Yüreği çelikten, şeker gibidir dili
Sanki Toroslardan esen sevgi yeli
Canlar canı hemşerim NAĞME
Kahpeliklere asla boyun EĞME

Gün be gün kötü olsa da durumlar
Kahretse de belden aşağı vurumlar
Sana vız gelir en keskin uçurumlar
Canlar canı hemşerim NAĞME
Kahpe dünyaya asla boyun EĞME

Gözyaşları yağmur olup aksa da
Kahpelikler yüreğini yaksa da
Ruhunda şimşekler çaksa da
Canlar canı hemşerim NAĞME
Hainliklere asla boyun EĞME

Hep kardeşi olmuş elem ve acı
ALLAH’tan geleni başının tacı
Yalnız Kurt’un gönlündeki bacı
Canlar canı hemşerim NAĞME
Kadere asla-asla boyun EĞME

16.11.2010/Saat:22:55
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Ne Çare

Sana hasret bu yaşlı gözlerim
Her şeye isyan eder sözlerim
İçin-için yanar yürek közlerim
Sen orada mutlusun NE ÇARE

Papatyalardan fallara baktım
Gelmez deyince ağıtlar yaktım
Yinede.., kapımı açık bıraktım
Taş kalpliye kapıldım NE ÇARE

Hep senin hayalinle yaşıyorum
Sevgini yüreğimde taşıyorum
Bunca tutku nedir şaşıyorum
Beni kahrediyorsun NE ÇARE

Yüreğim titriyor seni andıkça
Acım bitmez sözlerine kandıkça
 Mutlu ol ben aşkınla yandıkça
Acının müptelası oldum NE ÇARE

Uzun gecelerimi sensizlik sarıyor
Dilim sussa da kalbim seni arıyor
Bütün yollarımın sonu sana varıyor
Gel desem de gelmezsin NE ÇARE

Kasırgalar gibi es-vur camıma
Yağmur ol kar olda yağ damıma
Çare sensin kederime-gamıma
Yarama merhem olmazsın NE ÇARE

Özlemlerim var hiç bitmeyen
Aşkın var kalbimden gitmeyen
Bir şeyler var yolunda gitmeyen
Seven ben sevmeyen sen NE ÇARE

19.01.2009/Pazartesi saat:21:45
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Ne Olursun Zor Bulursun

Şiirime katkılarından dolayı sevgili Emine GENÇ(Dil-Ruba)      Hanımefendiye sonsuz
sevgilerimi sunarım

Düşünce gücümü yitirdiğim an
Sen... düşüncem oluyorsun can
Gör artık; sensiz hayat bana zindan
Senin esirinim anla artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN

Sana koşuyorum, senden kaçarken
Adil değilsin sevgini etrafına saçarken
Solduruyorsun beni gül gibi açarken
Sana olan sevgimi anla artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN

Hem yakınsın bana hem de çok ırak
Sana göre nedir.... sevgide ki son durak
Sensiz yüreğim çöldeki toprak kadar kurak
Ruhuma işlemiş seni anla artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN

Neden…. şeytanca oyunlar içindesin
Bir gün sever, bir gün sevmez biçimdesin
Oysa sen…..sen ölünceye kadar içimdesin
İçimdeki ilmik-ilmik seni gör artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN

Çelişki içindeyim; biliyor, bilmiyorsun
Anlamıyorum neyi seviyor, kimi sevmiyorsun
Oysa..oysa seni sevdiğimi çok iyi biliyorsun
Çelişkilerim senin eserin anla artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN

Soyutlayamıyorum kendimden seni
Ama hep, niçinler içinde bırakıyorsun beni
Sana olan yürek sevgim susmamın nedeni
Sustukça öldürüyorsun anla artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN

Yanardağ gibi beynim ve yüreğim
Acı, sıkıntı oldu artık seninle süreğim
Çürüdü, kırılmaya başladı gönül direğim
Umutlarımı tüketiyorsun anla artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN

Yalnız Kurt’um yine nedir bu gam, bu çile
Yinemi…yeniden mi acıların vurdu dile
Uslanmıyor, insanlara güveniyorsun bile-bile
Bu acıların sebebi sensin anla artık NE OLURSUN
Bir daha bu seven yüreği ZOR BULURSUN
/
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Ben sevdan ile yanarken,görüyorum çok mutlusun ................EMİNE GENÇ
Bu kaprisin bu tafranla sanma çabuk unutulursun
Aşkın ile yanar gönlüm bilmem ki başkasında ne bulursun
Canın can olmuş yoluma anla artık NE OLURSUN
Birdaha bu seven yüreği ZOR BULURSUN
30.11.2008/Pazar  Saat:03:50
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Ne Yapardın

Bir gün çok ama çok uzaklara gitsen
Dönmenin imkansız olduğunu bilsen
Hasret ve özlemden bunalıma girsen
Biran aniden karşında sevgilini görsen
                                       NE YAPARDIN

Gurbet elde tek başına yalnız kalınca
Yaşlı gözler uzun-uzun maziye dalınca
Dostlarının yerine Azrail kapını çalınca
İşte o an yarinin geldiğini haber alınca
                                       NE YAPARDIN

Yaşamın zindan olmuş tipiden-kardan
Cehennemi yaşıyorsun yürekteki hardan
Susup konuşmuyorsun namustan-ardan
Birde ansızın ayrı düşersen vefasız yardan
                                             NE YAPARDIN

Ne geliyor ………ne de çağırıyor yanına
Bir günde rastlamadınsa mutluluk anına
Azrail’in olmak düşmüşse yarinin şanına
Anladın ki; kıymak istiyor o senin canına
                                        NE YAPARDIN

Mutluluklar ele hüzünler hep sana kalsa
Gönül bahçendeki güllerin sararıp-solsa
Vefasıza kavuşmak umudun sadece falsa
Yarin “benim için öldün” diye haber salsa
                                            NE YAPARDIN

Mutlu olma hayallerin birer-birer yiterse
Kavuşma umutların gün gelirde biterse
Bu yürek yaran ayrılığın verdiği kederse
Hele birde  vefasız olanlara kader derse
                                           NE YAPARDIN

Acı, elem, ızdıraptan inim-inim inlerken
Elde rakı kadehi hasret şarkıları dinlerken
Sen ağlarken o haline bakıp da gülerken
Bir gün Yalnız Kurt ölüp ahrete göç ederken
Acaba o vefasız  ……...N-E  Y-A-P-A-R-D-I

29.09.2009/Pazartesi Saat:03:50

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Oktay DOĞAN

Şiirlerinde, vatan, bayrak, millet, bölünmez bütünlük temalarını işleyen, yüreği vatan
sevdası ile atan Oktay DOĞAN’ı birde kendinden dinlemek istermisiniz.Aslında çok zor
olan bir iştir insanın kendi kendini anlatması.Bakın Oktay DOĞAN, Oktay DOĞAN’ı nasıl
anlatmış

Zor iştir insanın kendi kendini anlatması
Yüreği sevgi dolu yok asla ne kibir nede gururlanması
Yazdıkları içten sıcacık duyguların dışa yansıması
Yüreği sıcacık sevgi ile dolu insandır Oktay DOĞAN

İnsan sevgisi ile doludur, içten samimi yüreği
Yaratılanı Yaradan’dan dolayı sever bu yaşamının bir gereği
Nefretin değil, sevginin eğemen olduğu bir dünyadır tek dileği
Yüreği insan sevgisi ile dolu insandır Oktay DOĞAN

Hizmet aşkıyla çalışan idealist bir eğitim neferi
Karanlıkları ilimle aydınlatan sevgi feneri
Karış, karış dolaşır yurdunu hiç bitmez seferi
 Hizmet aşkıyla çalışan bir  öğretmen’dir Oktay DOĞAN

Sadık ve sevecen  bir aile babası
Çocuklarına iyi bir gelecek, hayatının en önemli çabası
Vatana hizmeti şiar edinmiş bir gençliktir yürek sevdası
Yüreği aile sevgisi ile dolu bir insandır Oktay DOĞAN

Candan ve içten dostluklar önemlidir, asla vazgeçmez
Dostunu; insanın rengine, ırkına, fikrine bakarak seçmez
Sahte sevgiler mi? .... işte ona yüreğinde asla yer vermez
Yüreği candan dostluk sevgisi ile dolu insandır Oktay DOĞAN

Vatandır asla vazgeçemediği sevdası
Birlik, beraberlik, kardeşlik hiç dilinden düşürmediği duası
Güçlü, huzurlu bir TÜRKİYE yarınlardaki bitmeyen rüyası
Yüreği vatan sevdası ile dolu insandır Oktay DOĞAN

Vatan, bayrak sevgisi vardır her yürek atışında
TÜRKİYE sevdası yatar, yürekten sevgi ilkesinin başında
İnsanlara sevgi ile bakar, vatan hainleri dışında
Yüreği bayrak sevdası ile atan insandır Oktay DOĞAN

İnandığı yolda başı daima diktir, asla eğilmez
Vatan sevdalısı yüreğini hiç bir şeye değişmez
Bilir ki hain ve soysuzlar tarafından sevilmez
Hain ve soysuzların sevmediği insandır Oktay DOĞAN

Yalnız Kurt’um der; sözlerimde yoktur asla yalan ve dolan
Yürek sevdası değimlidir? insanı  diğer canlılardan farklı kılan
Dürüst ve onurlu bir yaşamdır, bu dünyada tek baki kalan
Onurlu yaşamı hiçbir şeye değişmeyen insandır Oktay DOĞAN

Oktay Doğan
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Olabilirim

Bolluğa, berekete açık ellerim
Mevlana gibidir, insanlara gellerim
Sevgiyi anlatır; sürekli dillerim
Yunus’ça insanları seven OLABİLİRİM

Baharda güllerim solsa da
Yüreğim, acılarla, çilelerle dolsa da
Gözlerim kör, kulağım sağır olsa da
Gönül gözüyle gören göz OLABİLİRİM

Kini, nefreti ekip büyüten kulsa
İnsan … barışı getirecek tek yolsa
Elimde sihirli bir değneğim olsa
Yüreklere barışı getiren OLABİLRİM

Dostluklar varken, düşmanlık neden
Kırmadan sevgiyle beslenmeli beden
Ne götürmüş ki yanında ahirete giden
Dostluk tohumları eken kul OLABİLRİM

Neleri değiştirmez; bir cümle güzel söz
Çok şeyler anlatır; sevgi ile bakan göz
Güzellikler değil mi yaratılışımızdaki öz
Güzellikleri anlatan dil OLABİLİRİM

Gizemli bir güç; insanların aklını çelse
Düşmanlık yerine; sevgi, hoşgörü gelse
Yalnız Kurt mutluluktan ölürdü o günü görse
Sevgi için sırra kadem basan OLABİLİRİM

21.09.2008/Pazar Saat:22:25
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Olurum

İkiyüzlüler neden hakim düzene
İtibar; yalan deryasında yüzene
Asla fırsat vermem seveni üzene
Temiz sevgi için ölen OLURUM

Ne çıkar; ikiyüzlüler bolsa
Güzellikleri de yaşatan kulsa
Sevgi iksirinden ilacım olsa
Sevgisizliğe sevgi OLURUM

Hainler dünyayı yakıp-yıksa
İnsanlar yaşananlardan bıksa
Sevgiyi aşılayan bir alet çıksa
Zalimlere merhamet OLURUM

Gündüzler geceden korkup sinse
Bedenlerde sevgiler bir-bir sönse
Yüreğimdeki inancım ışığa dönse
Karanlıklara ışık OLURUM

Her kötülükte insandan bir iz
Olanlara kör, sağır, dilsiziz biz
Bir gün derlerse kötülükleri çiz
Dünyamıza huzur OLURUM

İnsanlar; hep bana-hep bana derse
Garibin, gurebanın hakkını yerse
Yaradan; sihirli bir değnek verse
Dünyaya cennet OLURUM

Mutluluğun yolu para, pulsa
Komşuları açken tok yatan kulsa
Yalnız kurt piyangodan para bulsa
Açlara; aş-ekmek OLURUM

17.05.2009/Pazar Saat:04:15
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Ondokuz  Mayıs 1919 Destanı

19 Mayıs 1919; şeref dolu gün bu gün
Ey! Türk genci; unutma neler oldu dün
Dünya döndükçe hiç unutulur mu bu ün
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Şanlı al bayrağımın; bükülmüştü boynu
Vatanımı parçalamaktı haçlıların oyunu
Kimin haddine yok etmek Türk soyunu
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Fransızlar Akdeniz'e Adana’ya girmiş
Urfa, Maraş, Antep’i İngilizlere vermiş
Türk’ün onurunu ayakları altına sermiş
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Yunan ordusu; Ege’den İzmir'e çıkmış
Türkün kutsal değerlerini yakıp-yıkmış
Masum halka; kahpece kurşun sıkmış
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Samsun'umda İngiliz ajanlar cirit atıyor
İçimizdeki hain soysuzlar vatanı satıyor
Yönetenlerse; gaflet uykusunda yatıyor
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

İngiliz bayrakları; yüreklerimizi dağlıyor
Suskunluğun haçlılara cesaret sağlıyor
Mehmet Hanın İstanbul'u; kan ağlıyor
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Ermeni çeteleri milletime kan kusturdu
Masum insanları süngüleriyle susturdu
Köpekler gibi hırlayıp suçlarını bastırdı
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Sus, pus olmuşlardı; içimizdeki hainler
Soysuzlara bülbül iken; Türk'e şahinler
Çareyi nerede arar ki beyinsiz kahinler
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Ulu önder işte bu şartlarda ortaya çıktı
Hayalleri tüketip, tabuları tek, tek yıktı
Kurtuluşun, var oluşun ilk ateşini yaktı
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
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Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Atam Bandırma vapuruyla çıkınca yola
Umut olup; insanlarım ile girdi kol-kola
Önce vatan dedi eğilmeden sağa-sola
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Işık olup doğdu; Samsun’un ocağında
Ümit oldu ülkenin şehir-köy-bucağında
Yürüdü Sivas'ın karı, İzmir’in sıcağında
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Haini, bölücüsü; yurdun her yöresinde
Esaret ölümdür; Türkün ana töresinde
Ya istiklal ya şehitlik bir adım ötesinde
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Atatürk’ün emriyle halk haykırdı, coştu
Genci-ihtiyarı, kadını ile cepheye koştu
Ya hürriyet ya da ölüm; gerisi ise boştu
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Cephede; ön saflarda kara yağız erler
Yarab: bir hilal uğruna feda edilir serler
Ataların kanıyla sulandı bu kutsal yerler
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Allah-Allah nidasıyla koştu yaşlısı, toyu
Porsuk çayında; tersine akıtmıştı suyu
Zoru başarmak değil mi? Türkün huyu
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

İzmirli koşuyor, kimin haddine ki tutmak
Kan ağlanırken Efeliğe sığar mı yatmak
Onuru; yunan ordusunu Ege’den atmak
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

Atam emanetine sıkı sarıldı Türk genci
Coşku ile kutlanıyor kurtuluşun sevinci
Bu zafer; ulusun gururu, halkın övüncü
Gün; Türklüğün yeniden varoluş günü
Başın dik yürümelisin unutmadan dünü

07.05.2009 Saat:12:17(Yazılma Tarihi)
17.05.2013 Saat:19:50 (Yeniden düzenleme Tarihi)
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Öğün Oğuz’um Öğün

Çok degerli gardaşım Oguz DOĞANa ithafımdır

Seni anlatmak için tanımak gerek
Adam gibi adamlarda olur mangal gibi yürek
Kahpelere inat; yenilmez çelikten bilek
Öğün Oğuz’um öğün hakkın bu senin
Türklük onurunu yaşıyor genin

Yüreği vatan sevdası ile dolu
Türk-İslam ülküsü hak bildiği yolu
Asla eğip, bükemez Allah’ın bir kulu
Öğün Oğuz’um öğün hakkın bu senin
Türklük onurunu yaşıyor genin

Kahpeyle-hainle asla çıkmaz yola
Dimdik yürür… sapmaz sağa-sola
Mangal yüreğinle gazan mübarek ola
Öğün Oğuz’um öğün hakkın bu senin
Türklük onurunu yaşıyor genin

Ekmek parası için gurbet ellerde
Vatan sevgisi arar esen  yellerde
Yiğitliği … cümle alem dillerde
Öğün Oğuz’um öğün hakkın bu senin
Türklük onurunu yaşıyor genin

Yalnız Kurt ağabeyin gurur duyar seninle
Düşmanı ürpertirsin kara yağız teninle
 dostlarına sevgi, vatan hainlerine kininle
Öğün Oğuz’um öğün hakkın bu senin
Türklük onurunu yaşıyor genin

18.04.2009/Cumartesi saat:01:06

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öldürseler de, Ölmeyeceğim

Masmavi denizler, yemyeşil dağlar
Çiçeklerle bezenmiş ovalar, bağlar
Bunca güzellik içinde insanlar niçin ağlar
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Doğayla insan arasında bitmez zıtlık
Güzelliklere inat nedir sevgideki kıtlık
Özümüzdeki sevgileri bile söküp attık
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Sevgi yerine nefret tohumu ektiler evrene
Nice hainler, hainlikler görürsün bak çevrene
Gördüklerimi söyleyeceğim ki insanlar öğrene
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Kötülükler, çirkinlikler dünyada diz boyu
İnsanlar: birbirlerine niçin kazarlar kuyu
Kimler, nereden, nasıl kazandı bu huyu
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Doğru nedir, yanlış nedir görüp bilmedik
Yüreklerimizden kini nefreti silmedik
Susmamalıyız; çünkü insanız henüz ölmedik
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Güzellikleri bırakıp, çirkinliklere el attık
Yürek sevgilerimizi para-pul uğruna sattık
Haksızlıklara susup, ölüm uykusuna yattık
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Yalan dünya yürekten sevgilere dar
Arama bulamazsın ölümüne seven yar
Düşünen başım, söyleyen bir dilim var
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Gelen ağam, giden paşam dersen eğer
Bir gün kötülük senin yüreğine de değer
İşte o an… beş para etmez sendeki ciğer
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Kahpe iki yüzlü düzen yüreğimi dağlar
Hayata yüce yaratanın inancı bağlar
Ölenler ölür …. Kalanlar bizim sağlar
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
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Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Korkum yok, çekincem yok sizlerden pusacak
Bu yürek son nefesine kadar hainliğinizi kusacak
Dilim; ancak yüce ALLAH’ın taktiri ile susacak
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Dilim sussa da yazdıklarım kalacak geride
Yaşarken yazacağım güzellikleride, şeride
Okuyup ders çıkaracaklar haini de, eride
 Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Hüsranlar bana kalınca her zaman
Yaşama yürek sevgimle sarılmak pek yaman
Nefes aldıkça sahte sevgilere vermem aman
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

İnadına; göreceğim, duyacağım, seveceğim
Varsa….gördüğüm güzellikleri de öveceğim
Boynumda ip olsa da çirkinliklere söveceğim
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Sahte yürek sevgilerinizi artık biliyorum
Yüreğimdeki son kırıntılarınızı da siliyorum
Yinede sizler adına ALLAH’tan af diliyorum
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

Yalnız Kurt’um bunca hainliğe dayanır mı takatlar
Bir gün gelecek dillerinizden düşmeyecek fakatlar
İşte o gün yok olmaya mahkum beyin özürlü sakatlar
Doğru bildiğimi haykırıp söyleyeceğim
Ama, asla …… öldürseler de ölmeyeceğim

13.11.2008/perşembe Saat:16:05

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölüm; Seni Arıyorum, Nerdesin

Dünyanın kahrıyla tıka basa doldum
Dalından koparılan çiçek gibi soldum
Artık; yalan dünyadan tiksinir oldum
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin…….

O zalimi sevmekmiş benim kaderim
Hep temiz sevgimin diyetini öderim
Yüce Yaradan’a her gün dua ederim
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin……

Çıkarsız tertemiz severken özümden
Akan yaş eksik olmadı ki gözümden
Kati kararım geri dönmem sözümden
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin…….

İlaçlarla hiç iyileşir mi gönül yarası
Kezzapla bile silinmez sevda karası
Akan gözyaşımsa sevgimin faturası
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin……

Adeta kardeşi oldum; belanın, şerin
İyileşmez yaralarım çünkü çok derin
Çektiklerime bakıp; öyle karar verin
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin…….

Bendemi ikiyüzlü düzende mi sorun
Hep çile, acı gelin bunu hayra yorun
Nasılsa gideceğim, hadi sizde vurun
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin……

Bir küçücük buse; yakın ederdi ırağı
Acı patlıcan tutmasa da buzlu kırağı
Garibin gerçek mekânı huzur durağı
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin……

Gururda, kibirde kışlamadı başımda
Kul hakkı yoktur ekmeğimde aşımda
Ölüm yakışmıyorsa da genç yaşımda
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin……

Felek beni sen düşürdün bunca gama
Hiç merhem olmadınki yürek yarama
Kararı sana bıraktım sen bilirsin ama
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin…….

Canımdan başka neyim kaldı alacak
Temiz sevgim yarınlara baki kalacak
Yaşadıkça ömrümden ömür çalacak
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin…….

Acılar değil sensiz yaşamak yoruyor
Dudağıma; senin sessizliğin vuruyor
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Yürüdüğüm tüm yollar sana varıyor
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin…….

Suçum varsa söylesinler de bileyim
Yürekten sevgilere kulum, köleyim
Bırakmadılar bir gün olsun güleyim
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin……

Kulu hakir görmedim hak nazarında
Hoş görülü oldum hep aşk pazarında
Yalnız Kurt huzuru bulur mezarında
Ölüm; seni arıyorum, nerdesin…….

23.01.2011/Pazar Saat: 00:03
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Özledim Ebulhayır

Gözlerimi dünyaya açtığım yersin
Her zaman gönlümün ta derinliklerindesin
Sana olan sevdamı asla bilemezsin
Doğduğum Yeri Özledim EBULHAYIR

Cennetten bir parçasın gözümde
İnan taht kurmuşsun kalbimde
Asla yalan yok sözlerimde
Bu Dünyadaki Cennetimi Özledim EBULHAYIR

Püllüler,Sadıklar,Memişler
Her birine köyümün obaları demişler
Ne fark eder hepsi birbirleriyle akraba,kardeşler
Obalarını Özledim EBULHAYIR

Memişlerin köprüsünden geçsem
Oradan yürüyerek Kadılıya gitsem
Yorulunca bir tas soğuk suyunu içsem
Soğuk Sularını İçmeyi özledim EBULHAYIR

Sadıkların obasında gezsem
Oradan bir ara ilk okuluma geçsem
Ağaçların altında biraz nefeslensem
Okulunun Ağaçları Altında Dinlenmeyi Özledim EBULHAYIR

Püllüler obası benim baba ocağım
Ne mümkün unutmak…asla unutmayacağım
Bu gün olmasada bir gün sana mutlaka kavuşacağım
Baba Ocağını Özledim EBULHAYIR

Derelerde,göllerde çimmeyi
Çimerken milekli suda eğlenmeyi
Hele birde donla suya girmeyi
Derelerini,Göllerini Özledim EBULHAYIR

Harmanda insanların o hoş sohbetlerini
İhtiyarların şaka yollu birbirlerine küfürlerini
Hele birde akşamları gittiğimiz köy kahvelerini
O Güzel İnsanlarını Özledim EBULHAYIR

İninönünü,alemdarın başını
Sularının buz gibi akışını
Sana oralardan kuş bakışını
Sana Uzaklardan Bakmayı Özledim EBULHAYIR

Belacanın başına çıksam
Sonra dönüp tekrar,tekrar sana baksam
Vallahi bakmaya doymaz,doyamaz insan
Belacanın Başından Sana Bakmayı özledim EBULHAYIR

Alamettin yolunda volta atan gençler
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Yürürken kim bilir akıllarından neler geçer
Mertlikler ise dünyanın her şeyine değer
Mert Gençlerini özledim EBULHAYIR

Yaylanı anlatmaya kelimeler cümleler yetmez
Yeşil ile maviyin ahengine akıl sır ermez
Bir kez giden bir daha dönmek istemez
Yaylayın Yeşilini-Mavisini Özledim EBULHAYIR
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Para

Anlamadım gitti nasıl bir şeysin
İnsanı; kendine taptıransın para
Dinsin-imansın, paşasın-beysin
Kötülere boyun eğdirensin para

Hiç yar olmadın evsiz, barksıza
Peşkeş çektin namussuza arsıza
Ağa dedirtirsin sahtekâra hırsıza
Kanunsuzluğu kanun yapan para

Garibi gurbet illerinde gezdirdin
Aç açık bırakıp candan bezdirdin
Aslanları bile; çakallara ezdirdin
İnsanları insana boğazlatan para

Fakir fukaranın içindeki kedersin
Sahiplerini koyun misali güdersin
Kimini vezir, kimini rezil edersin
İnsanları sürü haline getiren para

Bir tarafta aç-susuz, sefaletten ölen
Kimileri etiketleri için daima kölen
İnsanları; sınıf, sınıf ayırıp da bölen
Fakirin umudu, zenginin gücü para

Yalnız Kurt’unda hallerini bilmedin
Çok yalvardım gel diye de gelmedin
Bir gün dahi olsa misafirim olmadın
İyi gün dostu kötü günde acıdır para

13.12.2010/Pazartesi Saat:22:20
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Sadece Benim mi

Kadir mevlam sana bağladım benliğimi, özümü
Ancak sen söndürürsün yüreğimde yanan közümü
Bak; sana açtım ellerimi kabul buyur sözümü
Duaları kabul edilmeyen diller sadece BENİM Mİ?

Bakın … hele şu kahpe feleğin işine
Musallat oldu, düşürdü beni peşine
Çok az rastlanır bendeki kötü kaderin eşine
Bir ömür eşine rastlanmayan kötü kader sadece BENİM Mİ?

Kötü ben mi,yoksa kaderim mi hep sorguladım kendimi
Hep acılar çektim, kimselere anlatamadım derdimi
Kahpe felek bir kez olsun mutluluğu bu bedene verdimi
Hep acı çekmeye mahkum beden sadece BENİM Mİ?

Ömrünce sevinçleri değil, hüzünleri tatmak kaldı bana
Sıcak yürek sevgimle oynayanları havale ettim sana
Yetmez mi? Bu kadar ızdırap; yürekten seven bu cana
Ömrünce hüzünleri yaşayan yürek sadece BENİM Mİ?

Huzuru bulduğumu zannediyorum bazı
Çok geçmeden bıktırıyor iki yüzlülerin kaprisi, cazı
Bir kez olsun yaşamak istiyorum mutluluğun verdiği hazzı
Mutluluğun hazzını yaşayamayan can sadece BENİM Mİ?

Çile çekmem için zalimler yazmış fermanı
Yüreğimdeki sızının sendedir dermanı
Umutla bekliyorum, iki yüzlülerden hesap sormanı
Yüreğindeki sızısı hiç bitmeyen can sadece BENİM Mİ?

YALNIZ KURT’um gözüm yaşı hiç durmuyor
Hiç kimse, akan göz yaşımın sebebini sormuyor
Mutlu olmaya çalışıyorum, bir türlü olmuyor
Ömrünce yaşı dinmeyen göz sadece BENİM Mİ?
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Sağ Olsun

Gülmeyen gözlerime ıslaklık verip
Beni  ağlatan nazların sağ olsun
Şu yalan dünyada dertlerle gerip
Baharda kışı yaşatan huyun sağ olsun

Geçer günlerim neden bilemem
Gözyaşım pınardır; bende silemem
Yollarım karanlık yol bulamam
Yolumu ışıtmayan gözlerin sağ olsun

Uğruna güller gibi sararıp solduğum
Kaprislerinden hep saç baş yolduğum
Niyetin öldürmek mi kurban olduğum
Sevgiyi bilmeyen yüreğin sağ olsun

Güllerin dallarına kuşlar konacak
Bahar geldi; bülbül güle yanacak
Bilmeyenler deli-divane sanacak
Beni dertlere salan hallerin sağ olsun

Mecnun oldum düştüm çöllere
Bir duvar olurum coşkun sellere
Kaptırmam asla seni yaban ellere
Aşkıma alkış tutmayan ellerin sağ olsun

Aşkının zinciri bağladı beni
Sen huzura kavuşturursun bu zayıf teni
Gönlümden çıkarmak mümkün mü seni
Aşkını benden esirgeyen gönlün sağ olsun

Hep gönül pencerem açıktır sana
Varlığın yaşamımda  en önemli mana
Ben sana tutkunum….sen ise bana
Seviyorum demeyen dillerin sağ olsun

24.04.2009/Cuma  Saat:15:50
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Sakın

Gelin size özlü bir nasihat vereyim
Sakın dost görünen düşmandan sakın
Bütün gerçekleri gün yüzüne sereyim
Sakın bukalemun ruhlu insanlardan sakın

İnsanlar hakkında hemen karar vermeyin
Yürek sevginizi ayakları altına sermeyin
Sonra üzülüp de; boşuna kendinizi germeyin
Sakın yürek sevginizi anlamayanlardan sakın

Yüreğinizi içten, tertemiz sevgilere açın
Sevgi tohumunu samimi, sıcak gönüllere saçın
Sahte sevgi mi? En yakınınızdan bile kaçın
Sakın maskeli sahte sevgilerden sakın

Asla paylaşma sofranı münafık ile
Sonra pişman olursun düşersin dile
Yaşadıkça gardaş olur sana hep çile
Sakın müşfik görünen münafıklardan sakın

İşine gelmeyeni unutmaz, bir kenara yazar
İnsanı çileden çıkarmak için azarda azar
Arkandan da sana da kuyular kazar
Sakın melek yüzlü şeytanlardan sakın

Şan, şöhret uğruna sevgini satar
Yüreğinde sevgi değil, hainlik yatar
Utanmadan kalkar birde haklıya çatar
Sakın şöhret uğruna sevgiyi satanlardan sakın

En yakın dostundan bile sakın sen seni
Açılır aran; yakar sevgi dolu bedeni
Anlatma, anlamaz boşuna yorma çeneni
Sakın sırlarını satan dostlardan(!)     sakın
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Sana, Sevgine Hasretim CANIM ANNEM

Daha sekiz yaşındayken kaybettim seni
Sevgine en çok ihtiyacım olduğunda bırakıp gittin beni
Doya, doya yaşayamadım o kutsal annelik sevgini
Sana, Sevgine hasretim CANIM ANNEM

Beni bırakıp gittiğinde; bu bir oyun sanmıştım
Sesimi duyarda gelirsin diye günlerce ağlamıştım
Ölüm acısını henüz çocukken tatmıştım
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM

Hayal, meyal hatırlıyorum o nurlu gül yüzünü
Bana senden kalan eskimiş resminle dindiriyorum hüzünü
Hiç olmasa rüyalarıma gel; bir kez sevindir şu öksüzünü
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM

Bir gülüşün vardı ki güller bile kıskanırdı
O gül yüzün adeta çiçek tarlasını andırırdı
Sana her sarılışımda o güzel gözlerin ıslanırdı
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM

Öksürsem yatağından fırlar kalkardın
Sıkı, sıkı sarılıp benimle yatardın
Bilmem kaç gece benim için uykusuz kaldın
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM

Yaramazlık yapardım; üzerdim hep seni
Bazen kızıp, dayanamaz döverdin beni
Hiçbir zaman esirgemedin, doyamadığım sevgini
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM

Söz vermiştin hani hiç ayrılmayacaktık
Tüm sıkıntılara beraberce çare bulacaktık
Seninle beraber mutlu bir hayat yaşayacaktık
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM

Çok erken bırakmadın mı? … beni öksüz
Böyle yapayalnız, böyle çaresiz
Ben bu dünyada ne yaparım? .... sensiz
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM

Sen gittiğinden beri içimde fırtınalar kopuyor
İnan bana kalbimdeki yerin hiç dolmuyor
Anne sevgisi başka sevgilere hiç benzemiyor
Sana, sevgine hasretim CANIM ANNEM
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sanadır SENEM

Biricik bacım Senem DOĞAN'a ithafımdır

Dürüst... mert… sözünün eri
İyilik timsali…sanki bir peri
Gönlümde hep başkadır yeri
Bu sözlerim sanadır SENEM
Özündür sana verdiğim önem

Ailesi dilde düşmeyen şarkı
Huzuru mutluluğu evi-barkı
İşte budur birçoğundan farkı
Bu sözlerim sanadır SENEM
Aile bağındır verdiğim önem

Ne hile, ne riya, ne de oyun
Haksızlığa asla olmaz koyun
Menfaat için eğilmez boyun
Bu sözlerim sanadır SENEM
Dik duruşun verdiğim önem

Tutkusudur ar- namus-haya
Tavizi yoktur kalsa da yaya
Adı gibi adamlık taşır maya
Bu sözlerim sanadır SENEM
Adamlığındır verdiğim önem

Yürek sevgisi sönmeyen kor
Ölümüne sevgileri ondan sor
İki yüzlüleri sevmesi ise zor
Bu sözlerim sanadır SENEM
Dürüst sevgin verdiğim önem

Hem güler yüz; hem tatlı dil
Bu sözler laf olsun diye değil
Senin gibi bacıya can feda bil
Bu sözlerim sanadır SENEM
Bacım olman verdiğim önem

20.03.2010 Saat:17:30
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Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET'im

Hayat arkadaşım, can yoldaşım
Hayatımdaki en büyük sırdaşım
Bu dünyadaki yarim, anam, babam, gardaşım
Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET’im

Karanlık dünyama bir güneş gibi doğdun
Kalbimdeki umutsuzluğu sevgin ile boğdun
Yaşama yeniden tutunmamın sebebi oldun
Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET’im

Nur topu gibi iki çocuk verdin bana
Üçünüzle birlikte yaşamım kazandı bir mana
Ne kadar mutluyum; kelimelerle anlatamam asla sana
Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET’im

Aybike’min, Ayyüce’min biricik annesisin sen
Dünyanın en güzel annesinin eşiyim ben
İnan seni çok ama çok seviyoruz, üzsek de bazen
Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET’im

Bak; sayende inadına şair bile oldum
Sen; imge, simge dedikçe, ben vatan deyip durdum
Dünyanın öbür ucunda da olsan yine gelir seni bulurdum
Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET’im

Hep dürüstsün kimseye olmaz dalaveren, hilen
Dostluğun, sevginin değerini daima bilen
Hep mutlu ol, hiç olmasın bu dünyada çilen
Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET’im

Dünyanın en güzel çiçeklerinin DEMET’isin sen
Seni koklamaya doymam, doyamam ben
Yüce ALLAH’ım daima korusun seni tüm kötülüklerden
Sen Benim Biricik Eşimsin DEMET’im
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Sen Benim Can Dostumsun Niyazi TUNCER

Can dostum, yiğit gardaşım, dünya tatlısı ağabeyim Niyazi TUNCER’e ithafımdır.İyi ki
varsın, iyi ki seni tanıdım can ağabeyim

Nereden başlasam, nasıl anlatsam ki bilmem
Sevgimi anlatmak için şatafatlı cümleler seçmem
Herkese dostum demem, dost dediğimden de asla vazgeçmem
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER

KURTBEY’le şiir saatlerinin adeta tiryakisi oldum
Şiir, muhabbet bahane, gerçek bir dost buldum
Seni yüreğimin en müstesna yerine koydum
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER

Haftanın iki gününü dört gözle beklerim
Seninle gecelerimi gündüzüme eklerim
İnan yüreğimden geliyor bu içten, samimi sözlerim
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER

Okurken duygu yüklüyorsun şiirlere
Sıcacık duygular estiriyorsun, sesinle girdiğin evlere
Seninle yelken açıyoruz tüm güzellik ve sevgilere
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER

Buram, buram vatan sevdası dolu o sıcak yüreğin
Sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik içerir her dileğin
Seni geç tanımam oyunudur galiba feleğin
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER

Duygularını çekinmeden sözcüklere döküyorsun direk
Adam gibi adam olmak bu olsa gerek
Sana olan sevgim, sendeki bu mangal gibi yürek
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER

Senin dostluğun benim için dünyalara değer
Yürekten sevmek için, gardaş olmaya gerek yokmuş meğer
Uzaklarda bir dost, bir gardaş ararsan eğer
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER

Yüreğindeki sevgin güneşi kıskandıracak kadar sıcak
Bu sevgi sıcaklığını mutlaka anlamayanlarda çıkacak
YALNIZKURT’un yüreğine girdin, bu yürek asla seni unutmayacak
Sen benim can dostumsun Niyazi TUNCER
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Sen Neymişsin Be Televizyon

Bin bir umutla girdin yaşama
Kaptırdın bizi parıltılı şaşaana
Duygular; bitti aşama-aşama
Sen; neymişsin be televizyon

Elde kumanda gözler camda
Korku dehşet var programda
Hinlikleri gezdiriyor kafamda
Sen; neymişsin be televizyon

Pembe; pembe renkli diziler
İnsanlar saatlerce oturur izler
Sana; adeta köle olduk bizler
Sen; neymişsin be televizyon

Dizi karakterli yaratıklar üret
Toplumun ta kendisidir suret
İnsanlığa karşı nedir bu cüret
Sen; neymişsin be televizyon

Ne sevgi, saygı ne etik değer
Zehirlemekmiş görevi meğer
İnsanlar sus-pus..boyun eğer
Sen; neymişsin be televizyon

Amacı insanlara ulaşma ergi
Zihinleri; dolduruyor kirli bilgi
Bilmem nedir sana bunca ilgi
Sen; neymişsin be televizyon

Doğru-yanlış seyreder millet
Gel; çoluk-çocuğa söz dinlet
İnsanların; kanına girmiş illet
Sen; neymişsin be televizyon

Aile bağlarını parçaladı yıktı
Hislerimizi limon misali sıktı
Çağa iletişim aracı olup çıktı
Sen; neymişsin be televizyon

Boşa zaman harcatmada ahi
Zihinleri; bulandırma da dahi
Sen.; in misin, cin misin sahi
Sen; neymişsin be televizyon

Yalnız Kurt’um inanma sakın
İnsani değerleri yitirdik bakın
Bu gidişle sonumuz çok yakın
Sen; neymişsin be televizyon

25.03.2010/Perşembe saat:23:10
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Sen Ol Yiğidim

Geçmişi şan, şerefle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve onun bir mensubu
olmasından hep gurur duyduğum canım yeğenim Mehmet Önder IRKILATA’ya ithafımdır

Göz tetikte sürekli
Aslan gibi yürekli
Çelikten bilekli
Sen, sen ol yiğidim

Yiğitlikte yok dengi
Kazanan her cengi
Al bayrağımın rengi
Sen, sen ol yiğidim

İhanetleri görenimiz
Hainlere sövenimiz
İlelebet güvenimiz
Sen, sen ol yiğidim

Gönül sarayında han
Yüreklerimiz de can
Damarlarımızda kan
Sen, sen ol yiğidim

Ecdadını bilenimiz
Zaferlerin şölenimiz
Vatan için ölenimiz
Sen, sen ol yiğidim

Güçlüğe göğüs geren
onurla mücadele veren
Şehit mertebesine eren
Sen, sen ol yiğidim

Köşe bucak ayak izi
Şan-şerefle dolu mazi
Bu topraklar için gazi
Sen, sen ol yiğidim

Zor anda gümanımız
Sığınacak limanımız
Göğüslerde imanımız
Sen, sen ol yiğidim

Kahpeliklere gücümüz
Düşmanlarımıza öcümüz
Hak yolunda  sözümüz
Sen, sen ol yiğidim

Sade hakka boyun eğen
İflak olmaz sana değen
Gurur duyduğum yeğen
Sen, sen ol yiğidim
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GÜMAN:Umut, ümit
12.08.2010 Perşembe Saat:20:25
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Sevdam Vatanımdır

Sevdam Vatan

Sevda; her insanda farklı, bambaşka duyguları ifade eder
Kimi için bir tutkudur, kimi için bom boş, anlamsız keder
Öyle sevdalar var ki; nice koç yiğit uğrunda ölüme gider
Sevda benim için sadece VATANI ifade eder

Sevdamı anlatmaya ne kelebeği, nede gökkuşağını seçerim
Bu ülkenin uğruna; anadan-babadan, yardanda vazgeçerim
Ölümüm yeter ki vatan için olsun uğruna zehir bile içerim
Sevda benim için sadece VATANI ifade eder

Ne imgelerde, ne simgelerde mana aramadım asla aramam
Sevdamı anlatabilmek için türlü, türlü yollara da sapamam
Allah, Vatan, Bayrak sevgisinden başka sevgileri tanımam
Sevda benim için sadece VATANI ifade eder

Ne bir cisimde mana aramak, nede hayali bir varlığı sevmek
Bana göre değildir boş-anlamsız ve hayali bir varlığı övmek
Tek sevdam var; bu toprakları ilelebet TÜRK yurdu görmek
Sevda benim için sadece VATANI ifade eder

Gökyüzünde ki yıldızların ne tek başlarına ışığı, nede kayışı
Bom boş ve de anlamsızdır hilalin tek başına dünyaya bakışı
Gerçek sevdamdır ay ile yıldızın birlikte heybetli dalgalanışı
Sevda benim için sadece VATANI ifade eder

Yalnız Kurt’um der ne bir mevki, nede şan-şöhrettir sevdam
Bu kutsal toprakların ilelebet bütünlüğüdür en büyük davam
Sevdayı gülün üstündeki arılarda arayanlarladır tüm kavgam
Sevda benim için sadece VATANI ifade eder
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Sevgil Öğretmenim Binnur TÜMEN

Bakışları hoş, dili hoş, sohbeti hoş
Gerçek bir dost ararsan durma koş
Tanımanız gerek, ne anlatsam boş
Sevgili öğretmenim Binnur Tümen
Sevgisine güven dostluğuna güven

Dostluğa ışıl-ışıl umut saçan iki göz
Sımsıcak sevgi taşır yüreğindeki köz
Sevgi-saygı seni anlatan en güzel söz
Sevgili öğretmenim Binnur Tümen
Sevgisine güven dostluğuna güven

Hem dobra-dobra sözlü hemde mert
İkiyüzlüye, haine çelikten bile sert
Tam da adam gibi adam denilen fert
Sevgili öğretmenim Binnur Tümen
Sevgisine güven dostluğuna güven

Şen-şakrak olur dostlarının yanında
Haksızlıklara tepkisini koyar anında
Delikanlılık var bu kadının kanında
Sevgili öğretmenim Binnur Tümen
Sevgisine güven dostluğuna güven

Kalbinin güzellikleri vurmuş diline
Kötülükler biterdi fırsat verilse eline
Yalnız Kurt’un can bacısısın biline
Sevgili öğretmenim Binnur Tümen
Sevgisine güven dostluğuna güven

04.12.2010/Cumartesi Saat:01:14
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Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin1

Dünyanın tüm acıları beni de bulsa
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin
Sevgimin bedeli kara toprak da olsa
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Kirpiklerimden eksik olmayan nem
Senin acılarına kefalet olur her dem
Dile vurulsa kalbe vurulmuyor gem
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Beni zifiri karanlıklar içine itsen de
Bazen görünüp, bazen yitsen de
Benden; bir ömür uzağa gitsen de
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Yüreğime ayrılık tohumları eksende
Bülbül misali daldan dala seksende
Darağacına çıkarıp ipimi çeksen de
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Gözlerimde hep kanla yıkanmış yaş
Gece-gündüz seni düşünen bir baş
Sensizlikten bağrıma bassam da taş
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Sesini duymasam varlığına yaslanır
Gece, gündüz hep gözlerim puslanır
Senin sevginle bu deli gönül uslanır
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

İlmik, ilmik yüreğime işledim seni
Arama avuç içinde bulamazsın beni
Lime, lime parçalasan da bu bedeni
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Yollarım; kar, tipi, sana gelinmez
Çektiğim kahır mı, acı mı bilinmez
Ne yapsan etsen de bu aşk silinmez
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Yaşıyorum yüreğimdeki sensizlik ile
Sona yaklaştırsa da çektirdiğin çile
Seni sevmenin bedeli ölüm olsa bile
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Geleceğini bilsem yollarına çıkarım
Umuda gebe sabahlara kurşun sıkarım
Ferhat’ın olur dağları bir-bir yıkarım
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Sevgine adadım bak ben bu canı
Uğruna yakıp, yıkarım her bir yanı
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Dur, dinle de Yalnız Kurt’u iyi tanı
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

03.12.2010 Cuma Saat:22:28
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Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin2

Hep sana kavuşmak için koşturdum
Kalbimi bitmez sevgimle coşturdum
Sensizliği rakı kadehlerinde susturdum
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Sev, öyle sev ki kalmasın sende gurur
Gururun başladığı yerde sevgi son bulur
Ben seviyorum ya, sen sevmesen de olur
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Sen sevda ırmağı gittin hep ellere aktın
Sen kalbimi yaktın, sen dünyamı yıktın
Ben sevdikçe sen sevgimden mi bıktın
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Alsalar yaşla dolu gözlerimi yerlerinden
Çalsalar da haberim olmadan kalbimden
Unutacaksa bu can çıkmasın bedenimden
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Kırgınım sana bin parçaya bölsem yetmez
Kaybolacak bir parçana da gönül elvermez
Bu beden, can verir de, sevgisini vermez
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Su gibiydin, gidip boş bardaklara doldun
Ben seni beklerken, sen bir içim su oldun
Yaşama, yaşamaya tutunduğum tek yoldun
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Gözlerimle sevdim, kalbimle aşka döndüm
Mutluluğa, sevgiye götürecek tek yöndüm
Umutlarıma; kar vurdu, tipi vurdu söndüm
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

Bir ben miyim kahpe dünyada gülmeyen
Namerttir; senin aşkının uğruna ölmeyen
Mezarıma gelmese de sevmesini bilmeyen
Sözün Bittiği Yerde; yüreğimdesin

04.12.2010/Cumartesi Saat:21:19
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Suçlu Bulundum Sevmekten

Önümde durur dağ gibi örülmüş duvarlar
Kaderim; bir o yana-bir bu yana yuvarlar
Daha ölmeden diri-diri mezara koyarlar
Suçluyum ….. suçlu bulundum sevmekten
Bıktım-usandım artık kaderime sövmekten

Yüreğim umutsuz, yüreğim pare-pare
İnançlarımı yitirdim; söyleyin zalim yare
Mahkum oldum sahte mutluluğa ne çare
Suçluyum ….. suçlu bulundum sevmekten
Bıktım-usandım artık kaderime sövmekten

Çöldeki güller gibi yudum-yudum susuzum
Ölümüne severken, ona göre duygusuzum
Bak da eserinle övün günlerdir uykusuzum
Suçluyum ….. suçlu bulundum sevmekten
Bıktım-usandım artık kaderime sövmekten

Saçlarıma aklar düştü gençlik çağımda
Baykuşlar yuva kurdu; bahçemde-bağımda
Baharlar hiç yaşanmaz oldu gönül dağımda
Suçluyum ….. suçlu bulundum sevmekten
Bıktım-usandım artık kaderime sövmekten

Öylesine hasretim ki kapanmaz gözlerim
Ben severken; sevilmeyi yürekten özlerim
Gerçek seveni aramaktan yoruldu dizlerim
Suçluyum ….. suçlu bulundum sevmekten
Bıktım-usandım artık kaderime sövmekten

Yalnız Kurt tüm özlemleriyle şafağı bekler
Yüreğine her yeni gün  yeni acıları ekler
Felek çile çektirmek için peşinden sürükler
Suçluyum ….. suçlu bulundum sevmekten
Bıktım-usandım artık kaderime sövmekten
27.01.2009/Salı   Saat:21:10
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Suçu, Günahı Benim Değil

Dünyamızı güzellikler yerine, çirkinlikleri getirmek için uğraşan, bu konuda birbirleriyle
yarışan insancıklara(!)    ithafımdır.

Nedir? Üç günlük yalancı dünyada ikiyüzlü-kirli düzen
İkiyüzlü kirli düzenin; suçu da, günahı da benim değil
Demokrasi diyerek, yok ediyor insanları silahın, füzen
Yalancı dilin, yok eden elin; suçu-günahı benim değil

Yediden yetmişe bütün yürekler; kin ve nefretle dolu
Susuyorlar; bir türlü konuşmuyor Allah’ın hiç bir kulu
Düğmeye basmakla yok oluyorsa insanın bacağı, kolu
Düğmeye basan elin suçu da, günahı da benim değil

İkiyüzlü, riyakâr, vatan hainleri sarmış; dört bir yanı
Fırsat buldukça; egosunu tatmin için akıtıyorlar kanı
Ey insanoğlu bunu sana hak görenleri unutma iyi tanı
Akıtılan gözyaşlarının suçu da, günahı da benim değil

İnsan sınıflandırılıyor; dil-din-ırk, düşüncelerine göre
Bu yüce Rabbin değil, kullarının oluşturduğu bir töre
Sevmek için, önemlimi ki yaşanılan bölge ya da yöre
İnsanı sınıflara ayıranların suçu, günahı benim değil

Kalbinde Allah sevgisi olmayan, insanlıktan ne anlar
Neden, kimin için akıtılıyor; oluk-oluk bunca kanlar
Uyanın artık Allah aşkı insanlık adına çalıyor çanlar
Akan kanların, çalan çanın suçu günahı benim değil

Bir gün, ansızın gerçekleşirse hiç olmaz dediklerimiz
Yok olmaya başlarsa birer, birer bütün sevdiklerimiz
Burnumuzdan fitil, fitil gelirse; bütün yeyip içtiklerimiz
Mazlumun lokmasını yutanın suçu günahı benim değil

Yok olursa bir gün hoyratça kullandığın bu dünya eğer
Değmez deyip de hep sustuğun kötülük sana da değer
O an, anlarsın ki son pişmanlık fayda etmezmiş meğer
Haksızlığa tepki vermeyenin suçu, günahı benim değil

Yalnız kurt'um der; sevgi bir çiçektir, türlü-türlü dalı var
Nefretleri değil; dostluk ve barışı taşımalı yürekteki har
Eğer insan isek; bize hep insanca sevip, sevilmek uyar
Yüreklerdeki kinin, nefretin suçu günahı benim değil

Yazım Tarihi                    : 31.08.2008  Saat: 14:39
Yeniden Düzenleme Tarihi: 20.05.2016  Saat:  23:28
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Tövbeni Bozsan da Gel**

Riyakarlık kalksın artık aradan
Akrabayız Adem ile Havva’dan
Unutma; affedicidir daima yaradan
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

Vakit çok geç olmadan
Pişman olup saç-baş yolmadan
Azrail kapımızı çalmadan
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

Mal-mülk, şan-şöhret fani şeyler
Götüreceğiniz üç metre bezdir beyler
Eylerse mevlam güzel şeyler eyler
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

Bak; kainata ne var sıradan
Bu ahenk çıkmadı yazı-turadan
Kullan diye akıl vermiş yaradan
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

İnsandır insana acılar veren
Üç günlük dünyada yaşamı geren
Huzuru bulur varlığına eren
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

İnsan ölür, yaptıkları kalır
Günahı, sevabı ile huzura varır
Mükafatını ahirette alır
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

Ben ağayım, ben paşayım deme
Hele kul hakkını asla yeme
Bunca kibir; niçin? Ne ye? Kime?
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

Yarın ölecek gibi çıkılmalı yola
Hiç ölmeyecek gibi girmeli kol-kola
Şeytana uyup vermeyelim mola
Bin kez tövbeni bozsan da gel
Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel

Yalnız Kurt’um; dünyada bitmez çile
Neden birbirimizi yiyoruz bile-bile
Kin, nefret yerleşmiş yüreğe, dile
Bin kez tövbeni bozsan da gel
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Yalnızca ALLAH’a bağlanmalı bel
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Umudusunuz Çocuklar

Niçin doğdunuz çocuklar biliyor musunuz niçin
Gereklisiniz güzellikleri yaşatıp sürdürmek için
Yaşanılacak bir dünyada kendinize bir rol seçin
Huzur dolu bir dünyanın umudusunuz çocuklar

Sizi dünyaya getirenlere sakın ola ki bakmayın
Bir pirenin uğruna; koca yorganı asla yakmayın
Güzellikleri yaşayın-yaşatın ama asla yıkmayın
Yaşatılacak güzelliklerin umudusunuz çocuklar

Ne olur; daima yaşanacak bir dünya için çalışın
Türlü engeller çıkacak vazgeçmeyin buna alışın
Geleceği siz olun; dünyadaki dostluğun-barışın
İnsan gibi yaşamanın tek umudusunuz çocuklar

Kardeşlik-dostluk, insanca yaşam; ilkeniz olsun
Yüreğiniz; kin-nefret değil sıcak sevgiyle dolsun
Kalbinize nifak tohumu eken Allah’ından bulsun
Ter-tertemiz sevgilerin umudusunuz çocuklar

Her zaman bir olsun, olmalı özünüz ile sözünüz
Uyanık olun; bütün kötülükleri görmeli gözünüz
Yürek sevginiz hiç bitmesin gülsün hep yüzünüz
Dünyadaki gülen yüzlerin umudusunuz çocuklar

 Yazım tarihi                    :04.09.2008
Yeniden düzenleme tarihi:11.02.2016/Perşembe Saat:20.33
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Umutları Taşıdık Büyük Kentlere

Bir parça ekmek, sıcak bir aş için çıktık yola
Onurlu, şerefli bir yaşam için; girdik kol-kola
Özümüzü kaybetmedik sapmadık sağa-sola
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Bir dalımızda heybe, ayağımızda yırtık çarık
Kimimizin başında şapka kimimizdeyse sarık
Ellerimiz mi? Onlarda nasırlardan yarık-yarık
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Ayaklarımız idi her daim arabamız ve atımız
Kışlarıda su alırdı topraktan yapılmış çatımız
Hiç olmadı ki milyon dolarlık yatımız-katımız
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Baklava, börek yoktu, olmadı da çıkınımızda
Ne barlar, nede diskolar olmadı yakınımızda
İnsan gibi yaşamak vardı kentlere akınımızda
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Kin-nefret, iki yüzlülük nedir asla hiç bilmedik
Özümüzdeki sevgiyi menfaat uğruna silmedik
Bizler saraylardan da köşklerden de gelmedik
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Yürüdük-yorulduk, ölüp-dirildik; hep kaç kere
Küçük gördünüz bizleri göğsünüzü gere-gere
Saygıyı da hep çok gördünüz akıttığımız tere
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Tüm güzellik ve sevgilere açık gönül kapımız
Allah inancıyla doludur ruh ve beden yapımız
Hiç olmadı ne para nede şan-şöhret tabumuz
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Yalnız Kurt’um der; milletin efendisiyiz bizler
Üç-beş çapulcudan kibirli bakışlar neyi gizler
Yokluktan yoksulluktan kırış-kırış eller-yüzler
Yürüdük gündüz-gece, yürüdük dağ-dere…
Güneş gibi umutları taşıdık büyük kentlere

Yazım tarihi                     :09.11.2008/Pazar Saat:14.50
Yeniden düzenleme tarihi:11.02.2016/Perşembe Saat:19.35

Oktay Doğan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uyan ATATÜRK’üm

Bak; ne hale geldi emanetin TÜRKİYE
Cennet vatanım ikiye bölündü; laik, Müslüman diye
Düzelmesi için; senin gibi yiğit gerek bu ülkeye
Uyan ATATÜRK’üm uyan …………..
Şart oldu Kuva-i Milliye’yi yeniden kurman

Bu vatanı böyle emanet edip gitmedin
Ölürken, bizlere vasiyeti böyle etmedin
Ömrünce hain, soysuza asla taviz vermedin
 Uyan ATATÜRK’üm uyan …………..
Başı ezilmeyi bekliyor hain, soysuz bir çok yılan

Bu kutsal topraklar tehdit altında
Hain bölücüler cirit atıyor vatanın her sathında
Yeni bir ATATÜRK gözükmüyor vatanın bahtında
Uyan ATATÜRK’üm uyan …………..
Şaşkına dönsün ATATÜRK adını duyan

Haçlı emelleri bitmedi; artarak sürüyor
Dahili, harici bedhahlar kol, kola köpekler gibi ürüyor
Öz vatanında TÜRK evlatları ceza görüyor
Uyan ATATÜRK’üm uyan …………..
Şart oldu yeniden Samsun’a çıkman

Kimi AB, kimi ABD sözcülüğü yapıyor
Kimileri şan, şöhret uğruna vatanı satıyor
Yönetenler gaflet uykusuna dalmış yatıyor
Uyan ATATÜRK’üm uyan …………..
Şart oldu Sivas’ta yeniden kongreyi toplaman

Sen gittin gideli değişen  bir şey yok
O gün olduğu gibi, bu günde vatan hainleri çok
Vatan severlerin artık boş laflara karnı tok
Uyan ATATÜRK’üm uyan …………..
Akdeniz’e dökülmeli yeniden düşman
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Uyan Yiğit Şehitim Uyan

Vatan dedik……bölünmez dedin
Bayrak dedik……,,,,,inmez dedin
Bu kutsal değerler için can verdin
Uyan Vatanımın gerçek sahibi uyan
Uyan yiğit şehitim uyan

Sen ulaşılmaz dağların yiğit yolcusu
Soysuzların,namertlerin en büyük korkusu
Tek sıkıntısı var; oda unutulmak kaygusu
Uyan vatanımın gerçek sahibi uyan
Uyan yiğit şehitim uyan

Al bayrağım kanından almış rengini
Vatansızlar ne bilir,senin değerini
Sana dil uzatan soysuz hazırlasın kefenini
Uyan Vatanımın gerçek sahibi uyan
Uyan yiğit şehitim uyan

Köhne dağlarda sökerken şafak
Yiğidime olmuş otlar,çalılar,taşlar yatak
Sen dalından düşen bir yaprak
Uyan Vatanımın gerçek sahibi uyan
Uyan yiğit şehitim uyan

Ölüm uykusunu revamı gördüler sana
Vatanseverler minnettar tüm yaptıklarına
Ne olur hakkını helal et bu cennet vatana
Uyan Vatanımın gerçek sahibi uyan
Uyan yiğit şehitim uyan

Sen gideli hiç bir şey degişmedi
Soysuzlar emellerinden asla vazgeçmedi
Daha nice yiğitler şehadet şerbeti içti
Uyan Vatanımın gerçek sahibi uyan
Uyan yiğit şehitim uyan

Hadi kalk…Vatanına yeniden sevdalan
Bayrak olda yurdumun her yerinde dalgalan
Seninle gurur duyuyor bak… bu cennet vatan
Uyan Vatanımın gerçek sahibi uyan
Uyan yiğit şehitim uyan
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Var mı Benim Gibi

Öyle güzelsin ki; gözleri karam
Seni göremez isem azıyor yaram
Sensiz saadet haram sevda haram
Diyen var mı benim gibi

Yüreğimin koru, gözlerimin nuru
Sensiz ruhum kuru, bedenim kuru
Yık yüreğinden aşka çekilen suru
Diyen var mı benim gibi

Hasretin baldan da tatlıymış meğer
Özlemin; dünyalara bin kere değer
Namerdim uğrunda ölmezsem eğer
Diyen var mı benim gibi

Mahkum et sevdamı kalbine koyda
Sevmek neymiş gör; yüreğimi oyda
İstersen kınalar yak; canıma kıy da
Diyen var mı benim gibi

Belki gelir diye yollarına bakar gözler
Bin kere yalan olsa da verdiğin sözler
Dirensem de bu yürek hep seni özler
Diyen var mı benim gibi

Dertlerime hep yeni dertler eklerim
Gelirsin diye; baharı-yazı beklerim
Ayrılığın acısı oldu yeni zevklerim
Diyen var mı benim gibi

Canımdan, kanımdan adak adadım
Ölüme yakınlaşsam da adım-adım
Aşkın olmadan olur mu hiç tadım
Diyen var mı benim gibi

Usanmaz bıkmaz izlerinde yürürüm
Gözlerim kör olsa da yine görürüm
Yeter ki sen iste; canımı da veririm
Diyen var mı benim gibi

Arkana koşmaktan düşsem yorgun
Sana bu can nasıl olabilir ki  kırgın
Kahrını, zulmünü çekerim her gün
 Diyen var mı benim gibi

Yüreğim yaralıdır, çatılır kaşlarım
Gecelerde; karma karışık düşlerim
Dokunsalar bir ağlamaya başlarım
Diyen var mı benim gibi

Çok uzun seneler geçse de aradan
Kurtulması çok zor; böyle yaradan
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Öl de öleyim ama git deme buradan
Diyen var mı benim gibi

Soğuk gecelerimde versem de ahlar
Olmuyor sensiz uyandığım sabahlar
Yetmedi mi bunca aldığın günahlar
Diyen var mı benim gibi

Sahte, yalancı sevgilere etme meyil
Varsa benden çok seven önünde eğil
Herkes sever ama benim kadar değil
Diyen var mı benim gibi

Anlayın halimden biraz kafa yorunda
Yanıyor bu deli gönül aşkın korunda
Yalnız Kurt ölse de sevmek zorunda
Diyen var mı benim gibi

10.12.2010/Cuma Saat:00:05
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Yakışır

Yürekli bir âşığın eline
Çalmasa da saz yakışır
Kalpden sevenin diline
Konuşunca söz yakışır

Abonesi olsa tüm derde
Bıkmaz hayır arar şerde
Aşkı-sevgiyi bilen ferde
Çektikleri acılar yakışır

Güvendi; zalimin birine
Hainin sahtekârın pirine
Yine de; bir gönül erine
Sevgisinde; vefa yakışır

Sevgi dolu gönül dergisi
Dürüstlüğü Allah vergisi
Yedi düveli sarsa yergisi
Sana yine sevmek yakışır

Sevgi insanın namus-arı
Umutları; yüreğinin harı
Heveslerin kalsa da yarı
Ah etmemek sana yakışır

Yan… Mecnun gibi olda
Acı var çile var bu yolda
Bitti dese de sağda-solda
Umutlar hep sana yakışır

Bitmez yüreğinde ki ağrı
Elem, kederle dolu bağrı
Aşkına gelmese de çağrı
Hep dik duruşlar yakışır

Durmadan hep aşkı arar
Tüm hüzünler onu sarar
Ölüm olsa da; son karar
Aşk için; ölmek yakışır

Yalnız Kurt bitmez yara
Dertlerin mi var sıra-sıra
Kem talihin olsa da kara
Sevda yarası sana yakışır

19.12.2010/Pazar Saat:14:28
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Yapılır

Âşıklık özel mi Erzurum’a, Kars’a
Söylesinler de; bilelim bu bir sırsa
Gönülde kırgınlık gözde yaş varsa
Her köşede destelerce beste yapılır

İlham bir coşkudur; dinler mi naz
İster hüznü istersen mutluluğu yaz
Alev gibi yanan kalp elde kırık saz
Dilden dökülen şarkı-türkü yapılır

Yitirme; sevgiyle dolu gönül perini
Sabırla inatla def eyle nefsin şerrini
Görüp sarılmak istersen gönül erini
Unutma ki; ziyaretler dosta yapılır

Bedenlerde değil yürekte olur kalite
Sevgi insanın yaradılışındaki realite
Kâğıt-kalem nedir ki onlar formalite
Tüm sevgiler; kalplerde liste yapılır

O’nun sevdasından o’nun yüzünden
Yüreğin kan ağlıyorsa da hüzünden
Sen-sen ol; sevgiyi yitirme özünden
Sevgide de toplama, çıkarma yapılır

Ben Yörük, sen Avşar o ise; varsak
Ne olur; sevgiyle birbirimizi sarsak
Çirkinlikler biter; biraz kafa yorsak
Hainlikler beyinlerde sevgi yapılır

Git; denir mi kendiliğinden gelene
Canımı; feda ederim halden bilene
Muhabbetlerin haz bulduğu şölene
Yürekler gül, diller bülbül yapılır

Bu deli gönül sevdanla gürledi-esti
Bu yol da; kırılsın kırılacaksa testi
Yalnız Kurt unuturmu yapılan jesti
Sıcacık sevgiler başlarda taç yapılır

22.12.2010/Çarşamba Saat:21:01
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Yıkılmadım, Ayaktayım

Hayat devam ediyor; biraz hüzün, biraz çileli
Hep sahte sevgiler tanıdım, kendimi bildim, bileli
Anladım ki …… insanlar iki yüzlü, sevgileri hileli
Sendeledim …….. ama yıkılmadım, ayaktayım

Hep ağladım, hiç gülmedim doğduğumdan bu yana
Zalimler hep acı çektirdi; bu yürekten seven cana
Bukalemunlar tanıdım; sevgimi tercih ettiler şöhrete, şana
Sendeledim …….. ama yıkılmadım, ayaktayım

İki yüzlü insanlar sahip çıkmış düzene
Tüm acılar; neden acaba? sahte sevgileri çözene
İnadına yaşıyorum; yüreğimdeki sıcak sevgimi ezene
Sendeledim …….. ama yıkılmadım, ayaktayım

Hain, maskeli yüzler gördüm; üzüldüm
Yürekten severken, hep suçlu ben görüldüm
Bahar mevsiminde kışları yaşadım üşüdüm
Sendeledim …….. ama yıkılmadım, ayaktayım

Doğruya doğru derken, eğriye çıktı adım
Şu dünyada yürekten seveni bulmaktı muradım
Yürekten yaralandım, kırıldı kolum kanadım
Sendeledim …….. ama yıkılmadım, ayaktayım

Şu yalancı dünyada sevgiler hep yalanmış öğrendim
Sahte sevgilerle, hainlerle mücadele ettim, direndim
Yılmadım; zalimlere karşı yürek sevgimle bilendim
Sendeledim …….. ama yıkılmadım, ayaktayım

Vazgeçtim; ……. sevgiden, sevmekten ama …
İki yüzlülük, sahte sevgiler yakışır mı? nama
Zalimlerle aynı kefeye konmak ….. işte o koyuyor adama
Sendeledim …….. ama yıkılmadım, ayaktayım
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Yiğit Polisim

Kardeşim Bekir DOĞAN'a ithafımdır

Vatan, bayrak, millet sevgisine dayanır temelin
Bu kutsal topraklarda düzeni korumaktır; görevin
TÜRK milletine güven, haine korku verir kemalin
Vatanımın güven kaynağısın YİĞİT POLİSİM

Adalet hep ilken olmuştur düşürmezsin dilinden
Hırsızı-arsızı, haini asla kurtulmaz elinden
Seni  tanımayan ne anlar senin duygu selinden
Vatanımın sevdasısın YİĞİT POLİSİM

Bizler uyuruz, sen hep dimdik ayakta
Sana uzaktır, herkes gibi yatmak sıcak yatakta
İnsanlar güven içinde her köşe başı, cadde ve sokakta
Vatanımın huzurusun YİĞİT POLİSİM

Düğün, bayram gelmiş senin neyine
Yılmadan, bıkmadan devam edersin onurlu görevine
Göğsünü siper edersin; hainin, bölücünün şerrine
Vatanımın onurlu yüreğisin YİĞİT POLİSİM

Nerede kanun ihlal edilmişse, karşısında hep sen varsın
Darda-zorda kalanın imdadına ilk sen koşarsın
Söz konusu; vatanın huzuruysa, bendine sığmaz taşarsın
Vatanımın insanının dostusun YİĞİT POLİSİM

Fırsat arar; haini, bölücüsü huzur bozmaya
Sen engel olursun; soysuza vatanımın kuyusunu kazmaya
Ne kalem, ne de kağıt yeter kahramanlıklarını yazmaya
Vatanımın yiğitlik timsalisin YİĞİT POLİSİM

Hak yolunda kırılır fakat eğilmez
Zorda kalmadıkça varlığın, değerin bilinmez
Sen var oldukça asla:”Bayrak inmez, vatan bölünmez”
Vatanımın al bayrağısın YİĞİT POLİSİM

Zalime YAVUZ, mazluma YUNUS’sun
Bu vatan uğruna bazen gazi, bazen şehit olursun
Yüce ALLAH’ım sizleri kem gözlerden korusun
Vatanımın isimsiz kahramanısın YİĞİT POLİSİM
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Yolun Açık Olsun Sevgili(!) …

Bu şiirim, şöhret uğruna her şeyi mübah görenlere ithafımdır

Şöhret uğruna her şeyi mübah gören bir şahsiyet(!)
Üç-beş kişinin şak, şakı için önemli degildir onur ve halsiyet
Bilmelisin ki; duygu sömürün bukalemun ruhlu bir zihniyet
Doğru yoldasın, yolun açık olsun sevgili(!)     ……………….

Merak ediyorum; aile kavramının önemi nedir senin için
Şöhret uğruna; namehram bilgileri kullanmak niçin
Öğren artık; insanlar, onuru ve namusu için yaşar gerisini geçin
 Doğru yoldasın, yolun açık olsun sevgili(!)     ……………….

Öğrendim artık şöhret senin için her şeyden önemli
Anlamadığım; düşüncen: kişi, zaman ve mekana göre dönem dönemli
Ya …..; aynı şeyi bakası yapınca, sinirlenip kızmana ne demeli
Doğru yoldasın, yolun açık olsun sevgili(!)     ……………….

Onurum, namusun için susan hep ben oldum
Ben sustukça; şöhretin için kullandığın hep yol oldum
Artık yeter; son yaptığınla boğazıma kadar tıka basa doldum
Doğru yoldasın, yolun açık olsun sevgili(!)     ……………….

Yüce Yaradan’ın huzurudur, her insanın sonu
Orada; ipe seremiyeceksin asla  unu
Ancak; yalancı dünyada kandırısın onu, bunu
Doğru yoldasın, yolun açık olsun sevgili(!)     ……………….
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Yüreğim

Dile vurmuş; yanık türkü
Yoksa ağır mı gelir yükü
Gerçek sevgin olsun ülkü
Aşk acın ise çek yüreğim

Bazen küskün yaşıyorsun
Hainliklere mi şaşıyorsun
İçin dolu sevgi taşıyorsun
Aşk çilen ise çek yüreğim

Baharlarında yağsa da kar
Yüce yaratan hep sana yar
Tükenmesin ter-temiz har
Aşk ateş ise yan yüreğim

Sarmışsa; büyük bir tutku
Tutulmuştur birden nutku
Yakınlarda beklenen utku
Aşk zaferse bekle yüreğim

Yaşam boyu bitmez yaran
Yeri-göğü inletse de naran
Yine sen ol sevgiyle saran
Aşk naraysa, at yüreğim

Sevgilere hasret zatı aliniz
Umutsuzluğu; taşır haliniz
Bu dünyaya dar mahal’iniz
Aşk ölümse öl, öl yüreğim

04.04.2010/Pazar Saat:12:50
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Yüreğimin Sesi

Bak hele şu aşkın sen işine
Sevgin uğruna düşürdü peşine
Az rastlanır senin benzeri eşine
Sorma bana; buda neyin nesi
Sevgiyi arayan yüreğimin sesi

Sevgin … divane etti beni
Artık; unutamam güzel seni
Gerçek aşkı; buldum bak yeni
Sorma bana; buda neyin nesi
Sevgiyi arayan yüreğimin sesi

Şimdi; ikinci baharımın anı
İstanbul’da buldum ben canı
Neyleyim parayı şöhreti-şanı
Sorma bana; buda neyin nesi
Sevgiyi arayan yüreğimin sesi

Hep …. gözlerim seni arar
Senin sevginde kıldım karar
Aşkın; durmaz yüreğimi sarar
Sorma bana; buda neyin nesi
Sevgiyi arayan yüreğimin sesi

Kaşların yay, kirpiklerin ok
Bana söyleyecek hiç mi sözün yok
Yoksa sana gönül verenin mi çok
Sorma bana; buda neyin nesi
Sevgiyi arayan yüreğimin sesi

Yalnız Kurt’um ağrır sol yanım
Sensiz hayat olmaz be… canım
Dünyada sensiz olmasın bir anım
Sorma bana; buda neyin nesi
Sevgiyi arayan yüreğimin sesi

28.11.2008/Cuma
Saat:22:10
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Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim

Derdim, hasretle dolu sevdam
Gözyaşlarımın isyanıdır dünyam
Oysa;  sana kavuşmaktı hülyam
Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim…..

Akan gözyaşlarım döndü sele
Sayende kardeş oldu bana çile
Derdin öldürmek mi söyle hele
Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim……

Gözlerde maske yürekte karalar
Beni vurdumduymazlığın yaralar
Dilerim ki çok mutlusun bu aralar
Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim……….

Baharlarımı döndürürsün kışa
Hep zehir kattın soframdaki aşa
Gün gelir başını vurursun taşa
Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim……

Aşkınla düştüm sonsuz bir derde
Kader bağı yüreğe çekince perde
Sevipte, sevilmemek varmış serde
Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim……

Gülmek haram bana, kan ağlar içim
Bu gidişle dünyadan yakındır göçüm
Ölürsem; ahrette ağır olacak öcüm
Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim……

 Yalnız Kurt’u kaprislerine ezdirdin
Şu dünyada yaşamımdan bezdirdin
 Mecnun gibi diyar-diyar gezdirdin
Yüreksiz, Sevgisiz Sevdiğim……

30.09.2009/Çarşamba Saat:01:45
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Zalim Dünya

Bir kız doğdu
Ağladı durdu
Talihi yoktu
Dedi..ZALİM DÜNYA

Kötülük bilmezdi
İhaneti sevmezdi
Nankörü görmezdi
Dedi..ZALİM DÜNYA

Sevdi gizlice
Ağladı sessizce
Darbe yedikçe
Dedi..ZALİM DÜNYA

Hainliği tatmadı
Yazısına kızmadı
Kalbini bozmadı
Dedi..ZALİM DÜNYA

Bazen kahretti hayatına
Kararan dünyasına
Yeşermeyen hülyasına
Dedi..ZALİM DÜNYA
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