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**Baba

Ruhundan bir esinti sanki.
Mezarlıktaki ağaçlar sen gibi.
Yaprakları şırıl şırıl sevinçten;
Alkış tutar gibi.
Geldiğime sevinmiş gibisin baba.
Başımı okşayan rüzgar sen gibi.

Rabbim kaldırsa gözlerimden,
Aramızdaki perdeler kalksa da;
Son sefer sarılıp sıcaklığını,
Saklasam göğsümde mahşere kadar.

Dünya da iyi bir aile olamadık!
Ama dilerim Rabbimden;
Seni altın dan nehirler akan;
Köşklerde ağırlasın;
Ruhun tüm cennet nimetlerinden;
Faydalansın.
Ben cehennemde kalsam da.
Göz yaşlarımla yıkadı seni melekler günahlarını.
Şimdi onlardan da paksın.
Tıpkı sevdiğin çocuklar gibi.
Şu baslı avuçlarıma,uzat artık ellerini;
Bugün bayram öpeyim baba!
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**Ben cennet çocuğuyum..

Ben cennet çocuğuyum,
Sürgünde Adem.
Yıldızlar benim tacımdır,
Şelaleler yüreğimden akar,
Bulutlar başımın gölgesi,
Yıldırımlar hicranımdır,
Dağlar heybetime imrenir,
Çizmemin altında titrer,
Mücevherlerin hayali,
Tacımda yer etmektir,
Ben cennet çocuğuyum,
Dünyaya burun kırarım,
Özlerim cennetimi memleketimi,
Onun için ağlardım,
Anamdan doğarken,
Ben cennet çocuğuyum,
Huri kızlarının özlediği.
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**Bilirim..

Bilirim; küsmüşsün muhakkak bana.
Yüreğin sızlar da, sitem edersin.
Düştün de; bir omuz vermedim sana.
Vefasız,hayırsız, unuttu dersin.

Gönlümü gönderdim, sarıldı sana.
Desem de; serzeniş eder gülersin.
Hani o turnalar ötmüştü sana.
Onlardı yüreğim; desem gülersin.

Bilirim; küsmüşsün muhakkak bana.
Düştüm de, bir omuz vermedi dersin.
Dualar gönderdim, hep yaratana.
Canımı böldürttüm,desem gülersin...
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**Bilmem

Bilmem; özledin mi benim kadar sen.
Öyle özledim ki, bir bilebilsen.
Rüzgarlar getirse, kokunu duysam.
Allah’tan dileğim, bir sensin, bir sen.

İç geçirdiğimde, gönlüme dolsan.
Ciğerim çürüdü, şifası´sın sen.
Hep seni ararım, bir bulabilsem.
Sen bende dirilsen,ben sende ölsem.

Seni bulduğumda, sevinip gülsen.
Acep bu sevgimi, bilir miydin sen.
Öldüysen; sevgimle dirilirsin sen.
Sen bende dirilsen, ben sende ölsem.
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**Çanakkale yürektir..

Çanakkale yürektir,
Göğsümde taşıdığım.
Alnından düşen kandım,
Topraktan yeşerdiğim.

Çanakkale yürektir,
Göğsünde taşıdığın,
Seni yaşamaz sandı,
Yok muştu geleceğin.

Türkü öven Kurandır,
Övmüştü Peygamberim,
Çanakkale’de bendim;
Şehit,ölür dediğin..

Çanakkale yürektir,
Kalası yerin göğün,
Vatan ve namus için,
Ölümle dernek düğün.

Misak-i Milli’dir ki;
Gırtlağımda bir düğüm,
Hey on beşli er oldun;
Canın çekmez mi düğün?
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**Doğmakmı ölmekmi..

Doğarken ağlardık çığlık çığlığa,
Martılar balıklara üşüşürken.
Neydi o korku doğmak mı karanlığa,
Yoksa kovalayandan kaçışırken.

Doğarken ağlardık çığlık çığlığa,
Ceylanlar aslanlardan kaçışırken.
Doğmak mı yoksa batmak mıydı ışığa,
Yılanlar deliğinde sevişirken.

Doğarken ağladık çığlık çığlığa,
Arılar çiçekler üşüşürken,
Yoksa mı gülseydik çığlık çığlığa,
Mezarlarda kandiller tutuşurken.

Doğarken kapıldık bir hıçkırığa,
Cümbüşlerle ağıtlar yarışırken,
Doğmaktı gayemiz başka ışığa,
Adem ile Havva affedilmişken.
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**Doyumsuz rüyasın..

Sen cennet hurisi gönlüm bahçesi,
Gözlerin güneştir köhnelerimde,
Doyumsuz rüyasın sevgi huzmesi,
Dolanır durursun hücrelerimde..

Can kalmaz olmazsan hücrelerimde,
Kıvranır dururum pençelerinde,
Tavus kuşlarını çatlatacakken,
Sen kartal misali bende bir serce.

Sen cennet hurisi bende bahçesi,
Billurdan köşklerim ikametinde,
Aşk bahçelerimin kraliçesi,
Cehennem olursun buselerinle.

Kan akar olmazsan pınarlarımdan,
Bal vermez ot bitmez bahçelerimde,
Kalemler yetersiz seni övmeye,
Cehennem misali nihayetinde…
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**Irakta..

Bir çocuk çığlık çığlığa,
Kulaklarımın duvarlarında,
Hicran tırmalamakta canımı,
Hüzün savurmakta hücrelerimi,
İçimdeki okyanuslarda;
Çocuklar çığlık çığlığa,
Analar ağıtlar yakmakta,
Nallarından şimşekler çakan;
Atlılarda yok
Zincire vurulmuşlar,
Tarih sayfalarında...
Erkekler karılar gibi ağlamakta,
Asırlarca medeniyet tohumu,
Ektiğimiz topraklarda,
Halbuki erkekliğimizi bırakıp da,
Dönmüştük o topraklardan,
Filistin’de Irak’ta....
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**Kafdağının kıralı

Denizin dalgasında bir cöp misaliyim ben.
Yapıştı can evimden umutsuzluk girdabı,
cöldeki susuzluğa serap emsaliyim ben.
Dağlar bile cekemez bendeki ızdırabı.

Dertlerime bürünüp mecnun olurum bazı,
gök kuşaklı semada rakseder duygularım.
Benim gittiğim yollar hep özlemler cıkmazı,
okyanuslar menbas,ı şu benim göz yaşlarım..

Sevdaların tahtından kovulmuş bir deliyim,
periler diyarında kaf dağının kıralı.
Yükselen ayakların, tozlu merdiveniyim,
yazık değirmen gibi ezmek yaşam kuralı.

Uzaklardan okşadım ben hep sevdiklerimi,
sevdaların tahtından kovuldum kovulalı.
Rahmet kapılarından kovulmuş dilenciyim,
İKİ ELİ BÖĞRÜNDE KAF DAĞININ KIRALI..
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*Ölünmezmiş

Ölünmezmiş ölen ile,
şimdi ben mi yaşıyorum?
Yalınız bu beden ile,
şidi can mı taşıyorum.

Sen gittin yüreğim ile,
ağıtları yaşıyorum,
ağlarım ben gülen ile,
sensizmi ben; yaşıyorum..

Ölünmezmiş,ölen ile,
canda naaş taşıyorum,
sensiz bensiz beden ile;
kim demiş ben yaşıyorum..

Ölünmezmiş ölen ile,
hatıranla yaşıyorum,
kanlı yaşlı dualarla,
ben sana can taşıyorum..
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29 Ekim

Herkes kral olursa,
padişah olmalı kim?
Krallar arasından,
yapılmalıydı secim.
Halkı kral ulusa,
en ideal yönetim,
bindokuzyüz yirmi üc,
gün yirmidokuz ekim,
cumhuriyeti yaptık,
kral halka yönetim.
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5 Lİ çete

5 li çete kan peşinde
Anadolu rüyasında
İllaki diyorlar ki ol
haçı kırma sevdasında

Gözümüz yok it leşinde
biziz İnsan sevdasında
Ya ademin layığı ol
Har oluruz hülyanızda

Ulan yakarım romayı
papazları hahamları
İnancınız sizin olsun
Tapının şeytanınızla

Şehitlere ölmez dedik
Ölüm bizim hınçımızda
5 li cete haddini bil
eceliniz yumruğumda

Hem ALLAHA  şirk koşmakta
Hem şeytana çalışmakta
son söz benden söylemesi
Türkler iş başı yapmakta
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Abıhayat

Namluya sürülü ölüm;
bir barut atımı hayat,
gel sevelim sevilelim,
aşka konmuş abıhayat.
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Ademe düşman.

Kaldırın perdeyi gözlerinizden,
Çizmesiz yürünmez kan gölü her yer.
Bitmedi zıtların savaşı hala,
Kaldırın perdeyi gözlerinizden!

Güzel ile çirkin artıyla eksi,
Adem ile melun,günah ve sevap.
Bitmedi zıtların savaşı hala,
Kaldırın perdeyi gözlerinizden!

Zapt edilmiş aydın şeytan kalesi,
Bin bir sanatçısı kalemşorları,
Hepsi de şeytanın has neferleri,
Kaldırın perdeyi gözlerinizden!

Ademe ademin soyuna düşman,
Ayırmak istiyor güzelliğinden.
Şehidi şüheda dönmedi çenkten,
Kaldırın perdeyi gözlerinizden!

Kıskanır çıldırır ordular kurar,
Şeytanı huzurdan Mevla kovalı,
Ademi Ademin eliyle kırar,
Kaldırın perdeyi gözlerinizden.
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Affet.

Şimdi sensiz ölüyorum,
dizlerimi dövüyorum,
nası yaptım bilmiyorum,
sensiz bensiz ölüyorum..

şimdi seni özlüyorum,
Adım adım ölüyorum,
beklettim çok biliyorum,
sensiz bensiz ölüyorum.

Deseydim ki bekliyorum,
inanmazdın biliyorum,
Hayalinle yaşıyorum,
inanmazsın biliyorum.

Azraili diliyorum,
cehennemi yaşıyorum,
kanla damla eriyorum,
sensiz de ölemiyorum..

Artık çok eziliyorum,
kendi kendimi yiyorum,
ölüyüm yaşamıyorum,
sensizde ölemiyorum.

özür dileyemiyorum,
artık konuşamıyorum,
sensiz de ölemi yorum,
ben affını bekliyorum..
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Ağladım

Köşe bucak aradım,
Dokundum izlerine.
Yüreğimi giydirdim,
Baktım giysilerine.

Titredi nefesimden,
Uçup düştü elime,
Yıllar sonra rastladım,
Sacının bir teline.

Anladım hislerinden,
Ağladın gözlerime.
Dokunamam sanmıştım,
Saçının bir teline.

İşte elimdesin sen,
Dokundun ellerime,
Hıçkırarak ağladım,
Sürdüm seni yüzüme.
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Ağlamıyorum

Akşamın közleri canıma düştü,
Kor düştü bağrıma dağlanıyorum.
Geceler örtmüyor karanlığımı,
Çiy düşen gözlerde kayboluyorum.

Zemheri ateşler sineme düştü,
Ne rakı ne şarap istemiyorum.
Nağmeler kaşısın yaralarımı,
Hasrete narını saramıyorum.

Gecenin gözleri gözüme düştü,
Kör oldu gözlerim göremiyorum,
Yıldızlar taşlıyor hayallerimi,
Yüreğim titriyor ağlamıyorum.
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Ah genclik..

Gene hüzün fırtınası döşümde,
Gene efkar kasırgası içimde.
Gene hazan rüzgarları esiyor,
Tepinir bir yandan gençlik içimde.

Nice Koçyiğitler düşer mezara,
Kaybolmuş niceler hey üçer beşer,
Görürken mevtalar dağlardan aşar,
Gene de tepinir gençlik içimde.

Gündüz yüreğimde karanlık çağlar,
Dipsiz derininde,bir çocuk ağlar,
Kutlu bir soruya, titrerken dağlar,
Tepinir gene de gençlik içimde.

Aklara bürünmüş başım aynada,
Yarım kısık güneşin de gözleri,
Dinler kabristandan gelen sözleri,
Tepinir bir yandan gençlik içimde.

Mezar taşlarında şiirler ağlar,
Sağa sola bakar şairler ağlar,
Ovaya inerken secdeye dağlar,
Gene mi tepinir gençlik içinde.
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Ahir zaman..

Sokaklar tıklım tıklım,
Ruhsuz gezer bedenler.
Meyhaneler doldurmuş,
Bahtına kahredenler.

Koca çınarlar şaşkın,
Gölgesinden geçenler,
Yoktur bin yılı aşkın,
İsyankar derbederler.

Zaman ahir zamanı,
Akrabalık dostluk yok,
Manalar tozlu rafta,
Maddiyata rağbet çok.

Güller vitrinler süsler,
Ortalık kokar şehvet.
Ocaklar duman değil,
Tüttürüyorlar kasvet!

Gönlüme fiyat biçer,
Cambazı utanmazı.
Malı götürmek ister,
Tanımaz çoğu azı.

Eğer böyle giderse,
Pınarlar akmayacak!
İyiler dur demezse,
Kötüler susmayacak!

Ağzından düşürmez,
Yaratanın adını,
Lakin taklit ehlidir,
Kaybetmiş fıtratını!

Ceyhun ceyhun ağlasam,
Gecenin şafağında,
Gözyaşım dolu olsa,
Beytullah’ın damında.

Gözünden perde kalksa;
İrkilecek ciğeri.
Anam yavrum diyecek,
Lazım değil diğeri!

O zaman ceyhun ceyhun,
Melaike ağlardı,
Güneş değil doğudan,
Beytullah’tan doğardı...
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Aklım almıyor

Düşmüşte  üstüne mısır sapının, dünyaya basmaya korkan bir adam:
                                                   Suratsız nursuz imansız ukala; hala uğrunda
ölmekteler hala;
                                                   manalar alemler manasız değil uğrunda ölenler
bullmuş ki mana
                                                     bağırsaktan düşen kurtlara sorsak lanet olsun
derler su ya sabuna

                                                    aklına turp sürsem sabunu boşver erkek kılığında
değilmi madam
                                                    ey ümmet hey himmet akıllansana aslında
cehennem size pek ala
                                                        Fetoyu zorlasak bağırsaktan çık dışkılar küserler
kızarlar bana
                                                     Alemler manalar ıztırabını; halep ishal olmuş
kusacak sana

                                                  Lanetler lanetler lanetler sana kılıncın kör diye
hiddetlen bana
                                                Hic akılm almıyor tapan var sana ırzını ruhunu satan
var hala
                                                  Allah lafzı yakışmaz hiç ağzına Şeytan ölürde dirilir
uğruna
                                                Lanetler lanetler lanetler sana kılıncın kör diye
hiddetlen bana..
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Al bayrak

Serhat boylarında gaza sonunda;
mazlumun burclarda kahramanısın.
Dermansız guruhun musun elinde;
bilmenmi kahbenin bustun yasısın..

Garibin elinde değil dilekçe;
sen köhne bizansın anahtarısın;
insanlık tarihi dururken yasta,
güneşin şavkının mihmandarısın..

Sulh dedik cihanda,hoş kalsak yurtta,
eyy bayrak cettimin kutsal kanısın;
mademki bu dünya değil mirasta,
ALBAYRAK ŞAHİTTİR TÜRKÜN MALISIN...
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Allah dan..

Nerden geldi bu alem?
Nasıl varım bilmem ben.
Usum almıyor hala
Yoktan var oldum nerden.

Rey ha çıkartır gülden,
Elçi gönderir nurdan,
Şüpheliyim beynimden,
Maddesiz ışık nerden?

Usum ermedi bilmem,
Nasıl yaratıldın sen?
Dokunuyorum sana;
Demek ki varsın sen ben.

Her taraf ışık nurdan,
Ben varım varsam nerden?
Akılsız baş anla sen,
Biz varız bir Allah’tan…
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Anadolu merti..

Anadolu merdinin bitmez çilesi,
Gurbet kuşu hepsinde var ahuzar,
Sılasından dua okur ninesi,
Gurbet eller olmuş hepsine mezar…

Her övgüler bu mertlere yaraşır,
Memleket derdini sırtında taşır.
Gün olur düşmana karşı savaşır,
Düşman yiter gurbet gurbet dolaşır.

Yaşam için gece gündüz didinir,
Durgun göller gibi gelmez gülesi,
Bulduğuyla şükür eder yetinir,
Anadolu merdinin bitmez çilesi…
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Anam

Toprağın küllense de,
Yüreğim kor kor anam.
Tık nefes ciğerimde,
Semaya durdun anam…

Nur ışık gözlerimde,
Canıma cennet anam,
Susasam düşlerinde,
Ruhumu emzir anam…

Seni son nefesinde,
Kalbime yumdum anam,
Rabbimin gölgesinde,
Cennete sundum anam
…
Müminlerin tahtında,
Kudret kurulu anam.
Ol kudret izin verdi,
Cennette cennet anam...
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Anılar dirilecek...

Nezaman ulu bir dağ görsem içime düşerim.
Alır beni yaylalar yaşarım hatıraları.
Cennetin avuçlarından dökülürdü ırmakları,
yüreğinden pınarlar.
Sabahları gözleri mahmurdu güneşi,
akşama doğru öperek giderdi dağı taşı.
Şükrün bereketiyle lezzet doluydu ambarları.
Türkülerin tadıydı sevdaları.
çiçeklerin gelinliğiydi reyhaları.
Dağları taşları ağlatırdı ninelerin ağıtları.
Ormanlarda saklanırdı çocukların korkuları.
Şiir yüklü bulutları taşırdı rüzgarları.
Ateşi ısıtırdı ocak başlarında yürekler.
Ogünler bir gün geri gelecekler.
Yaylalar bulutlardan inecekler.
Cennetin elinden tudup arzı endam edecekler.
Anam babam ninem emmim geri gelecekler.
Kimbilir nasılda sevinecekler,
yürereğimi çrılçıplak görecekler.
Anılar tık nefes dirilecekler..
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Aranırken..

Bir yoklukta uyandım,
Değildim bakan gözde,
O gözlerde uyandım,
Bir karanlık yoklukta.

Baktı, baktım sanmadım,
Yok bakar mı yoklukta,
Ne akıl,us bulmadım,
Bir yoklukken muğlakta…

Bir ezanla uyandım,
Varlığımdı hayrette,
Yeni doğmuşum sandım,
Anam babam ahrette…
Ezanlarda uyandım,
Değildim bakan gözde.
Kendimi nimet sandım,
Varın olduğu yerde…

Sen  kendini ne sandın,
Anın olduğu yerde!
Hakim ve Rahim olan,
Hem göktedir hem yerde...
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Atatürk 'ler..

Kim demiş atatürkler,
cıkar belli okuldan.,,
bu diyarda herkes o,
damarlarda hep o kan..
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Avupa ve domuzlar

Domuzları beslerler başlarını keser camilere asarlar
Domuzlar artığını yer; avrupalılar artıkarı ile domuzları
yalayarak çiğnemeden yutarlar..
Domuzun fıtratı hak lakin  neme nem bu gavurlar..
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Ay güneşe bakınca

Bulutlar döşek döşek serilir.
Anadan üryan olur geceler.
Kıpır kıpır karanlığa soyunur yıldızlar,intihara kayar.
Ay güneşe bakınca,yüreğim sevdaya yarılır.
İhtiras doruklara tırmanır.
Sevgiler ilahına tapınır.
Zamanın çarkı molada.
Bana,mı cilvede asuman.
Sevdalarını yad eder ölüler.
Hislerim gökleri yumruklar.
Kevser,e kırılır kadehler.
Ay güneşe bakınca,can aşka kudurur.
Okyanuslarda yorgun med cezir.
Sessizce koşarlar nehirler.
Ne demek ister ki baykuşlar.
Ay güneşe bakınca; cennete dökülür
ırmaklar.
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Ayasofya

Mahzun olma ayasofya,
Zemzemle gül suyu ile yıkayacağız,
Üstüne sürülen irin kan karışımı boyayı.
Sen Allah’a şirk koşanların değil,
Çağ açan fatihlerin,
Fetih secdesinde yüz sürdüğü,
Şanlı mabetsin!
Altın hilaller takacağız kubbelerine,
Minarelerinden okunan ezanlar,
Beytullah’tan yankılanacak,
Çağlar seninle açılmaya gebe gibi,
Belki de ikinci bir çağ sunacaksın insanlığa,
Evvelce sunduğun gibi.
Fatihleri, Kanuni ve Osmangazileri görür gibiyim,
Ruhları bedenlerimize saklayıp avlunda hasret giderecek,
Şükür secdesine varacaklar…
Gecenin cinleri pür telaş,tenha sokaklarda ayak sesleri,
Dinle bak,müezzin adımını atmış bile minarenin dibine,
Sen bağrını açtın isen biz geliyoruz; şafakla bile!
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Baştan

Gecelerin gölgesinde,
gündüzlerin nefesinde,
yıldırımların peşinde,
tutmuyor artık dizlerim.

Bindim dünyanın sırtına.
Dörtbiryanımda fırtına.
Delilerin hevesinde,
geçip gidiyor günlerim.

Adımların gölgesinde,
karanlığı geceside,
aydınlığın şosesinde,
girdaplarında dönerim.

Döner durur cevresinde,
ineçektim neresinde,
zamanın bir keresinde,
insemmi baştan binerim..
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Baykuş..

Uğursuz baykuş değil,
fıtrat üzere öter,
fıtratı olan heder,
insandır alçak zelil..
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Bayrak

Dalgalandırır seni;
Şehitlerin nefesi.
Sen mazlumun gölgesi;
Anlı şanlı bayrağım.

Tarih de yoktur eşin.
Sen kudretin simgesi.
Hem adaletin sesi,
Ne güzelsin bayrağım.

Şimşeklerin ateşi,
Ecdadımdandır sesi,
Tarihlerin efesi,
Ay yıldızlı bayrağım.

Sen şeref abidesi,
Yenilmez türkün sesi,
Nazlı nazlı dalgalan,
Ay yıldızlı bayrağım.
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Bayram..

Her gün bayram deliye;
Üst baş yok ayak yalın,
Bunca telaş ne diye?
Satmaz mı satın alın.

Her gün bayram deliye,
Demezler ibret alın.
Bir gün bana çok niye?
Kalanını siz alın.

Ya tenezzül deliye,
Veya çarşıdan alın.
Bir yetime hediye;
Verin ki bayram alın.

Büyüğe saygı diye,
Eğilin gönül alın.
Başını sevdin diye,
Kimseye bayram olun.

Her gün bayram deliye;
Deliden ödünç alın,
Tebessümün hediye,
Bayramdır verin alın…
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Bayramlar

Güneş yuvasına çekilir,
Dinlenir nöbetine döner,
Bayramlarımı gözler ki,
Ne güzel kokardı çiçekler.

Yavru kuş yuvasından uçar,
Atına binince mi gelinler?
Öksüz çocuklar mı gülerdi?
Karanlığa dizilirdi inciler.

Gözünden dökülür yıldızlar,
Çağlayan saçlarından akar.
Ceylan rüzgarları dinlerdi,
Suyuna düşerken bayramlar.

Güne kara çalar periler,
Ölüyü gizlerdi masallar,
Çocuklar bayramı sakladı,
Gözlerinde ışıldıyorlar...
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Ben deliyim..

Ben deliyim hem de zır.
Aklımdır benim gönlümde,
Nefsimde söyler ki vur kır,
Her şey benim tekelimde.

Gönlüm bu aklımı çalmış,
O da nefsimin elinde,
Başım epeyce alçalmış,
Bir tepsidedir elimde.

Deli gönlüm mü başım mı?
Boy bos hepsi de yerinde,
Gönlüm mü ağır başım mı?
Taş ağır imiş yerinde.

Ben deliyim hem de zır,
Aklım durmalı başımda,
Ey baş şu gönlümü bir kır,
Kimse duramaz karşında!
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Ben sustum..

Ben sustum dağlar konuştu,
Haliyle güller konuştu,
Feveran eyledi coştu,
Bülbüller sazlar konuştu.

Ben sustum haksızlar coştu,
İblisler eyledi muştu,
Bülbüller bile susmuştu,
Canlarda sazlar konuştu.

Ben sustum dağlar konuştu,
Yüreğim nar har olmuştu,
Taş değil ki tutuşmasın,
Ciğerim yandı tutuştu.

Ben sustum dağlar konuştu,
Cümle nebatat da sustu,
Dağlarda sazlar konuştu,
Canlarda sazlar konuştu.
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Ben yokum.

Ben yokum bu hayat kavgasında,
Siz atılan bir kemiği kapmaya çalışın,
İster hileyle, dişlerinizi bileyerek.
Yelelerinizi kabartın,
Sivri tırnaklı pençelerinize güvenerek.
Ben yokum siz mezarlıkları paylaşa durun,
Alnınız dik göğsünüz ilerde uygun adım yürüyün.
Ben yokum bu post kavgasında,
Siz leşler,birbirinizin kanlarını emin,
Cesetlerinizi sürüyün.
Ben yokum bu hayat kavgasında,
Siz sıra dışı insanlardan,
Tiksinerek gidiyorum.
Erdemlerin şafağı atarken,
Ağarırken tan güneşe yürüyorum.
Ben yokum kula kul olma sevdasında,
Değilim de padişah olma havasında,
Pes ettim siz kemikleri kapmaya çalışın!
Birbirinizin kanlarını emin cesetlerinizi sürüyün;
Ben gidiyorum, güneşe yürüyorum....
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Benim olsan..

Aşk bahçende bülbül olsam,
Miski amberi gül olsan,
Dikenli dalına konsam,
Ne olurdu benim olsan..

Eriyip kalbine dolsam,
Ben damarlarında gezsem,
Kanadım olup uçursan,
Ne olurdu benim olsan.

Avucunda bir kuş olsam,
Sevdalarına uçursan.
Kırlangıçlar oynaşırken,
Ne olurdu benim olsan…

Benim olsan senin olsam,
Eriyip gönlüne dolsam,
Orda sevdan ile donsam,
Ne olurdu benim olsan...
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Bırakma beni..

Söyleyemem ben sevgimi,
Anlatamam yüreğimi,
Rabbim bilir dileğimi,
Bakma bana melül melül.

Harlatırsın yüreğimi,
Titretirsin dizlerimi,
Durduracaksın kalbimi,
Bakma bana melül melül.

Lal eylersin dillerimi,
Bırakma sakın ellerimi.
Silemem ecel terimi,
Bakma bana melül melül.

Sıkı sıkı tut elimi,
Bir elinle sar belimi,
Sakın bırakma bana beni,
Bakma bana melül melül.
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Bir Başıma

Herkes uykuda.
Işıklar bekliyor şehri.
Bir benim uykum firari.
Bilmem köpekler kacıncı rüyasında.
Gökyüzünde bir hezeyan.
Gurbet çökmüş asfalt yollar üstüne.
Güneşlerden ışık çalar yıldızlar.
Karanlıklar sır saklama derdinde.
Sessizliğin sesi camlarda perde.
Herkes uykuda.
Sen heryerde.
Karanlıklar kilitlenmişmi oysa;
aydınlıklar zifirlerin leşinde.
Yıldızlar bendenmi kacıyor yoksa;
ışığını alır seni bulurum diye.
Herkes uykuda.
Uykum yorgun,can çekişiyor ölümü.
Yokluğun yumrukluyorluyor sinemi.
Anılar comak sokuyor geceye.
Güneşler peşinde olsa gerek;
kimbilir kac adım gerindeler.
Sabah yeli sırılsıklam kurumuş.
Efkarımdan gece donar korkarım.
Haykırırsam yere düşer kainat.
Son perdeden üfleyemem derdimi.
Korkarım ki bir kıvılcım alırsın.
Rüyalarım çırılçıplak kalırda,
gece yanar ben başıma kalırım..
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Bir damla su..

Bir damla su ki candır.
Sonsuz altın hicrandır.
Susuz iken yala dur,
Mertsen canını kandır.

Bir damla su ki candır,
Altın boş bir meyandır,
Ey meyan durma saldır,
Akbaba sen leş kaldır...
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Bir gül gördüm

İstanbul’da bir gül gördüm,
Hemen gölgesinde dondum,
O an gözlerimi yumdum,
Betonların arasında!

İstanbul’da bir gül gördüm,
Kalbim miskle doldu sandım,
Kendimi dağlarda sandım,
Betonların arasında!

İstanbul’da bir gül gördüm,
Sandım ki cennete öldüm,
Bir acayip bir hoş oldum,
Betonların arasında!

İstanbul’da bir gül gördüm,
Zevkten sarardım hem soldum,
Sandım ki cennete öldüm,
Betonların arasında!
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Biz gür sesliyiz

.............biz gür sesliyiz

.....Ezanları susturmaya  kalkanları hallederiz
Kısık sesli olmak haddimiz değil gür sesl iyiz
Tüm mahlukatın halifesi insanız
Mazlum zorda kalınca yetişir aman
olamazsak şehit oluruz
Biz Gür sesliyiz kudretliyiz
Biz ÇANAKKALE
Biz Habilin cennetiyiz
Kısık seslileri eli yetmez dili yetmezlerden biliriz
Biz kainatın rüyası Milli görüşçüyüz
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Bulamadım..

Kalabalık sokaklar, bir insan bulamadım.
Gözlerim kör değil ki,demeyin göremedin.
Demek Çanakkale’de, Anzağ’ı vuramadım,
Asrı Saadet gibi,saltanat kuramadım…

İnsanlık yok olmakta,tükenir adım adım,
Gönül tahtıma değer değil ki yatın katın.
Eğer ben hey dur dersem, son bulur saltanatın,
İnsan kılıklı şeyler artık sonunuz yakın!
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Çanakkale..

Çanakkale içinde vurdular beni,
Sanmayın tarihten sildiler beni,
İçimize sızıp çaldılar beni,
Ne yapsa yıkamaz özümü,beni.

Haçlısı, Hindu’su, şövalyeleri,
Sanmayın unuttum o kahpeleri,
ABD, Ab ve Donkişotları,
Papazı istavroz çıkara dursun,
Dursun ki çalmasınlar mehterleri!
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Çaykara

Sen Anadolu’nun yanık bağrısın;
Hem garip dağların hamide ulu;
İlimle irfanı sen barıştırdın;
Bin özlem dolusun Çaykara yolu.

Güzeller içinde ilk göz ağrımsın.
Taşın toprağın hep sevdayla dolu.
Renkleri kırlarda sen yarıştırdın;
Bin özlem dolusun Çaykara yolu.

Boş kaldı kucağı anacıkların;
Solaklı deresi gözyaşı dolu.
Muhabbeti boldur kara kışların;
Bin özlem dolusun Çaykara yolu.

İlimden irfandan nasibin aldın.
Seninle şahlandı İslam’ın yolu.
Cıvıl cıvıl öter serce kuşların;
Bin özlem dolusun Çaykara yolu.

Bunca güzelliğe tek sen mahzarsın;
Yinede gurbete uzanır yolu,
Ölümle vuslatı sen karıştırdın;
Bin özlem dolusun Çaykara yolu...
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Çiçek 'lerin aşkı

Çiçek aşık çiçeğe,
Aşkı büker belini,
Hiç küsmez geleceğe,
Sanki cennet gelini.

Çiçek aşık çiçeğe,
Uzatamaz elini,
Hiç de küsmez feleğe,
Bekler bahar yelini.

Rüzgarlara böceğe,
Verir sevgilerini,
O yürekler çiçeğe,
Taşır birbirlerini.
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Çin illeti

Emek beleş köle uygur,
hammadde zebil türkistan sincan,
darphane dolar basar gümrükler,
it köpek solucan sıcan,
boğazında kalırsa fıcı fıcı kan.
Tipine bakarsan ufak terek cin,
dişleri fareyi affetmez kapan,
leblebi gibidir hamam böçeği,
ağzından sel döker görse eşeği.
Teknoloji onda ayda ayağı,
reklama başlarsa modern bayağı,
insanlık adına iğrenc aşağı,
cibiliyetsizdir kusturur vicdan,
Yecüc mecüc ne halt ise pislikler,
insana saldırır ısırır dişler,
cin seddinden arşın arşın ürkekler,
dünyada korktuğu tek soy var türkler.
Köpek sürüsünden insafsızdırlar,
türklere süslenir giyerdi fistan,
Ayyıldıza hasret kaldı gülistan,
ayağa kalk ez soysuzu TÜRKİSTAN.
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Dağlar..

Benim başka bir ruhum var,
Bağrında saklar dağlar,
Ben dağlara ağladıkça,
Dağlarda bana ağlar…

Derdi derdime uyar,
Ne dersem o da duyar,
Ben ah edip ağladıkça,
Ah edip ağlar dağlar.

Ben giderim o gelir,
Ben sordukça o sorar,
Soruma cevap vermez,
Ben gibi derman arar..

Ben içten ağladıkça,
İçinden ağlar dağlar,
Gariplerin dert taşı,
Hep yüce garip dağlar…
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Deli kafam..

Ah deli kafam ne beklersin;
Mazideki hatıralarda.
Dokunmak istersen dokunamazsın.
Onlar kaldı yaşanmışlarda.
Yüreğime ateş salar,
Çeker gidersin,
Bedenim dona kalır,
Sen yüzersin hep sevdalarda.
Ah deli gönlüm,ne beklersin;
Hatıralarımın mekanlarında.
Bari gözlerimi götürme bana bırak;
Sığınağı görebileyim dolu yağarken başıma.
Kahpe felek beşimde,
Ayaklarımdaki feri bana bırak,
Ah deli gönlüm yaramaz çocuk,
Maziye kaçmayı bırak!
Gözlerimi yaşları ile,
Yüreğimi de al götür ateşleri ile.
Ya beni de götür,çocukluğum ile,
Çocukluğumun saflığı ile.
Beraber kaçalım yaylalara,
Güneşi salmaya ovalardan dağlara.
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Deliriyorum

Kalbimde dondu göz yaşlarım;
Ağlayamıyorum.
Gözlerim hep seni arıyor;
Göremiyorum.
Elveda an kulaklarımda çınlıyor;
İşitemiyorum.
İştahımı kesti sensizlik;
Aç geziyorum.
Dudaklarım çatladı,susadım;
Sensiz kanamıyorum.
Ölmek istiyorum,sensiz;
ölemiyorum.
Sağa sola kıvranıyorum;
Uyuyamıyorum.
Gönül avuçlarım duada;
Hep seni istiyorum.
Yaşayamıyorum,ölemiyorum!
Çalmaya başladı ziller artık,
Deliriyor deliriyorum...
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Deliye ağlarmış veliler..

Ağlatır ağlamaz deliler,
Deliye allah akıl versin diye,
ağlar veliler.
Zamane çocuğu neye yararki,
onlara mezardan ağlar ölüler...
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Deprem..

Deprem olacak diye,
Kuşlar korkarlar niye?
Onlara imrenirdik,
Gökte uçarlar diye.

Göklerde deprem olmaz,
Akıllar almaz diye,
Eşrefi mahlukat ki;
İtten akılsız niye?
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Dereler..

Dağ taş demez gezer,
Oynar toplar suyunu,
Bazı diner bazı çağlar,
Kimse bilmez huyunu.

Dağları ovaları,
Sarmalar geçer gider,
Sevdiğine dolanır,
Başka canı ne çeker.

Kara sevda çekmez hiç,
Türkü çağırır gider,
Dilberlerin dilberi,
Onsuz eriyip biter.

Berrak suyu aleme,
Bol bol bereket verir,
Yazın gökten bulutlar,
Kışın kar yoldaş olur…

Al beni de yanına,
Bende senle geleyim,
Kana kana susayan,
Yarin bağrın deleyim.
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Devrim

Devrim değil ki,evrim;
Çağ açıp kapatmaktır.
Değil aslına düşman,
Aslına has olmaktır.

Devrim değil ki evrim,
Kutlu şanlı sancaktır,
Kimseler sanmasın ki,
İtlere oyuncaktır!

Devrim Çanakkale’dir,
Devrim insan olmaktır,
Aslına düşman değil,
Devrim ki Türk olmaktır.
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Dilenci kralı feto

Gözünden yaş sel sel akar
dilenci yürekler yakar
para oluk oluk akar
kripto  feda sana feto

Feto nasıl ki dilenir
emrine göleler alır
ne vatan ne namus kalır
Gözünden yaş sel sel akar

Suratı ndan ayna korkar
dilenci yürekler yakar
para oluk oluk akar
şeytanın tohumu feto

Feto nasıl ki dilenir
emrine köleler alır
ne vatan ne namus kalır
dünyayı sallıyor feto

kimisi ırzını verir
kimi vatanını satar
gardaşına kurşun sıkar
uğrunda leş ne çok feto

hayvana dönüşmüş itler
insan avına düşmüşler
 Kuranı dahi satmışlar
uğru iktidarsız geto

İmansız cehennemlikler
bir dilenciye tapmışlar
abdy e domal mış lar
suratında nur yok geto

Bana şaşırmaz ki dağlar
sonuna şeytanlar ağlar
kılıncım kird iye ağlar
Lnanet olsun deccal geto

Timsah gözyaşları döker
Münafık tohumu eker
nur diye necaset saçar
cehennemin iti geto

Sanırsınız ki ariftir
peygambere muhaliftir
 bu itin katli vacip tir
Ağlamaya başla heto
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Dilenci..

Dilenci dilenme benden;
Ben daha yoksulum senden;
Senin için benim için,
Var git dilen Yaratandan.

Dilenci dilenme benden,
Utanmaz mısın güllerden,
İbretsizsin bülbüllerden,
Var git dilen Yaratandan.

Bana hayır gelmez benden,
Kim bilir acizim senden,
Bendeki değil ki benden,
Var git dilen Yaratandan.

Var git dilen yaratandan,
Hem aziz olursun benden,
İbret almazsın mı kimden;
O rayiha neden gülden...

Yürümez dilenir ondan,
Zikrinin sesi bülbülden,
Utanıyor gece günden,
Var git dilen Yaratandan.
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Doğum günü 'ne hediye..

Çiçekçilere baktım satıyorlar parayla.
Düşündüm yıldızları toplasam mı sırayla,
Çiçek böcek aradı,dolandı durdu gönlüm.
Gözündeki ışığa gül kokular sürsem ya.

Üç tane nur topumu doğurup emzirmişsin,
Hediye kifayetsiz olacaksa parayla.
Ben şair yüreğimi sana sunmak isterdim,
Kimsenin gücü yetmez almak pulla parayla.

Doru atlardan deli bilirsin duygularım,
Geceleri ışıldar bazı yıldızla ayla,
Yüreğimi süsleyip yüreğine koysam ya,
Canlardan öte bir şey bula bilsem versem ya...
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Dolar

Dolar

                             Nasıl akıl nasıl fikir Kalp paralar iman zikir
                             Münafık cehennemlikler dolar dediğiniz kirdir kir
                            Gider maaşını alır sahte paraya domalır
                            ekonomi zorda kalır nasıl akıl nasıl fikir

                              Ekonomiler bozulr insanlar perişan olur
                              Hıyar desem tuzu alır uçkuruma dolanır
                            Etmeyin yapmayın itler dolar kıcınızı pitler
                            Sizi kominist faşistler Müslümanmış münafıklar

                          Dolar bomba olur yağar ırzınızı beller ağyar
                         imamında cepinde var bizden medet umman itler
                         cüzdanında imanın var ne kıblen var ne kaben var
                         imaını kalpazan olan okuyun lan hakikat var
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Doyamadım.

Bin türlü doyamadım,
ne yapsam kanamadım,
sardıkca saramadım,
ben sana doyamadım..

Susadıkca susadım,
ateşimi su sandım?
seni ictikce yandım,
harlandıkca harlandım.

Susadım off susadım,
seni sevdikce yandım,
harlandıkca harlandım,
ben sana doyamadım.

Doymadım kanamadım,
kırıldı kolum kanadım,
sevdalandım harlandım,
oof sana doyamadım.
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Döndüm anadoluma

Yeter bunca ayrılık,
Döndüm Anadolu’ma.
Yer yer serpiliverdi,
Karanfiller yoluma.

Dağlar mahzun kalmıştı,
Sukutça ağlar gibi,
Açtı bana bağrını,
Şefkatli ana gibi.

Ruhum coştu yayıldı,
Kuzu gibi bayıra,
Mest oldum uzanınca,
Gök kuşaktan çayıra.
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Dur gitme ceylanım..

Dur gitme ceylanım,bekle sabaha.
Ben ki bir nazara kıyamam sana;
Daha yaşanacak günler var daha,
Bütün dünya alem pusuda sana.

Ne olur ceylanım bekle sabaha.
Ben ki benliğimi sunmuşum sana;
Daha yazılacak şiir var daha,
Lazım gözlerinin ilhamı bana.

Dur gitme ceylanım vakit var daha,
Aşkın iksirinden sunmadan sana;
Hepsi pusudalar,insan cin ve doğa,
Dur gitme ağıtlar yakamam sana.

Güneş şahit olsun bekle sabaha,
En güzel şiiri okurken sana,
Ahu gözlerine doymadım daha,
Dur gitme ağıtlar yakamam sana.
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Dünya canbaz ben hokkabaz..

Dünya fır fır dönmekte;
Baş aşağı dönmedim.
Uğradığım her yer de,
Tepe taklak görmedim.

Dünya fır fır dönmekte,
Hala sırra ermedim,
Göklerde mi dönmekte,
Ben başka gök görmedim.

Dünya yuvarlanmakta,
Kırk yıldır ezilmedim,
Ayak altta baş gökte,
Gayrisini görmedim…

Akıl durur hikmette;
Akıllıyı görmedim.
Kırk yıldır başım gökte;
Benden cambaz görmedim.
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Dünyalılar..

Biz yoktan var edildik,
cennet yurduna konduk,
iplis imtihan kandık,
kendimizi rab sandık.

SAZAN GİBİ AVLANDIK,
bazısını rabsandık,
iplis şeytana kandık,
heryere heykel diktik.

Cennettende kovulduk,
ağladık bağışlandık,
gün geldi sapıklaştık,
o tufanda boğulduk.

Bazılarımız baktık,
bir gemide uyandık,
kurtuluşumuz demek,
elci Nuha inandık..

TEKTİR TEKBİR GEDİRDİK,
TEK ALLAHA ŞÜKRETTİK,
herrbirimiz sarılıb,
tüm dünyaya dağıldık..

İmdi yine azıttık,
garibe vurduk kırdık,
afetlerden sıyırdık,
sen sıyırmadın lan dük,,

Canakkalede öldük,
cudide şehit olduk,
Heb sizi gardeş bildik,
kötülük düşünmedik.

Biz boşuna ölmedik,
Öleydik sağ olmazdık,
HİLALDE YILDIZDA TÜRK,
İSADA MUSADA TÜRK.

Hani gemiden indik,
tüm dünyaya dağıldık,
Fıratta yüzer sandık,
İÇİNDE KILINÇLI TÜRK

Az veya cok uz gittik,
acıdık lakin bıktık,
akıllan diye sustuk,
TARİHİZ KILINÇ ÇEKTİK
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Düştük.

Düştük dipsiz gurbetlere,
Yetmiş başlı canavarlar,
Gavur olduk geçmişlere,
Yetmez yemeden gavurlara.

Düştük dipsiz gurbetlere,
Ovuşuyorlar uğrular,
Beş para etmeyenlere,
Derik getire uğurlar.

Düştük dipsiz gurbetlere,
Kazandı Hitler,Siyonlar,
Mahcup kaldık tarihlere,
Emanete ihanet var.

Düştük dipsiz gurbetlere,
Değil mi bizde zülfikar.
Musa’nın asası bizde,
Değil miydik cağ açanlar...

Muhtaç olduk namertlere.
Burada bir hin 0ğulluk var,
Kanuniydi dedemizde,
Gidişatta yanlışlık var.

Yeter demeli puştlara,
ABD’de  de kalleşlik var,
Başım ağrıttı irtica,
İrticada da puştluk var.
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Eehveni-şer

Keşke kolum kopsa deme
Ehveni şerre oyu ver
Ehveni şer senin aynan
Kendi kendine oyu ver

Değil ki Atatürk deme
Erbakan dı erlerden er
Beyni dolu gezen saman
İstikrara oyunu ver

Nuhun oğlu gibi deme
Allah senden değil ki der
Oyunuza kaldı sanman
Şehitlere bir kulak ver

Bütün millet haramzade
Layığınızdır çook beter

Oyunuza kalır sanman
İstkbaliniz çook beter...
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Elinin körü

Kötüye kötü oldum,
yahşimi tühmi oldum,
aklım söyledi bana,
elinin körü oldun.
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Elveda

Sen kahpe feleğin kozusun bana,
Meyhane meyhane gezdirdin beni.
Ömrümü adadım kul oldum sana,
Genç yaşta canımdan bezdirdin beni.

Kanayan yarama merhem olmadın,
Ağladım yalvardım gülmedin bana,
Kanlı göz yaşlarım şarabın oldu,
Bilirdin vicdansız muhtaçtım sana.

Zaten ezelinden bahtım karalı,
Sen gülsen bile ben gülemem sana,
Bin öldüm bir daha ölemem artık,
Elveda sevgilim elveda sana.

1983.
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Erkekler ağlamaz..

Erkekler ağlamaz,
dişileri bağlamaz
göklerin cinsiyeti
darwin gibi sallamaz
Ona kalsa gökyüzüne dişi derdi,
ve lakin kutret varki ilmi şaşmaz...
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Es rüzgar.

Gene kahrolası kor alazlandı,
Esmeye başladı hüzün rüzgarı,
Gene göz yaşlarım arar bahane,
Es rüzgar ateşler yaksın şu canı.

Es rüzgar tutuşsun küllenen yara,
Yanıp dumanlansın hicran yaşları,
Kara bir duman ol hicran dağında,
Sevda duasına gör çıkanları.

Anılar kıvranır açılı sara,
Hezeyan kovalar ucan kuşları,
Yakaran avuçlar açıldığında,
Dolu olda yağ sen gözyaşları.

Yine bağra düştü o açı kara,
Es rüzgar ateşler yaksın şu hanı,
Şu viran gönülde bir fani ara,
Yazısız okunur mezar taşları.

Anılar dürülsün mahpusa darı,
Mahpusun içinde mahkumu ara,
Es rüzgar ateşler yaksın şu bağrı,
İçinde hapsetmiş gardiyanları.
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Ey gönül..

Ey gönül gönüllere,
Mirasın olsun şiir.
Kabrinden beslenen gül,
Bülbülü yapsın şair.

Karanlığa ışık kal,
Ninni ol uykusuza,
Vahalarda umut ol,
Nehirlerde susuza.

Ey gönül nurlu yolda,
Ayak izlerin kalsın,
Hatıran karanlığa,
Göze nur ışık kalsın..

Peygamberin izinden,
Mevlana’nın sözünden,
Yunusun kalp gözünden,
Senden de bir bay kalsın.

Ey gönül alemlerin,
Sen ki sin at meydanı,
Sen ki sin zalimlerin,
Kalemlerin kıranı.

Sen ki sin ezanların,
Minaresi mihrabı,
Çiçeklerin tarlası,
Cennetteki tek kapı.

Mirasın olsun şiir,
Ninni ol uykusuza,
Vahalarda umut ol,
Nehirler de susuza…
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Ey yoksul.

Ey yoksul yalnızlık senin malındır,
Dünyada bir başına kalmış gibisin,
Anan yok baban yok gardaşın yoktur.
Sen daha doğuştan yetim gibisin…

Ne arayanın olur nede soranın,
Daha sen doğmadan ölmüş gibisin,
Ne seyranın olur nede bayramın,
Sen mümin kullara Kabe gibisin.

Sen meyve dalında yabani meyve,
Daha vakti varken değmiş gibisin,
Ey yoksul kimseye ahını verme;
Her anın miraca çıkmış gibisin.

Sen meyve dalında,yabani meyve,
Daha vakti varken değmiş gibisin,
Ey yoksul kimseye ahını verme,
Her anın miraca çıkmış gibisin...
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Fetih

Fetih beşli çeteyi
çehenneme göndermek
fetih adem oğlunu
Dünyaya hakim kılmak

Fetih şeytan ruhları
Kurana diz kırdırmak
Bu yolun eğlencesi
oynarken şehit olmak

kararatma bilmeceyi
Hak etme katletilmek
Bm  NİN istiklali Okuyu
p Türkü BİLMEK
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Gelmezsen gelme

AŞkın kandilinde hasret yanarken,
felek sensizliğe beni banarken,
baharım hazanda,güller kanarken,
yokluğuna ölsem gelmezsen gelme.

Nameler matemde,seni anarken,
gümanım ecele yoldaş ararken,
seherin ecrinde güneş ağlarken,
ateşe su olma,gelmezsen gelme.

şarkılar inlerken,aşk sarhoşkende,
kadehe sensizlik zehri dolarken,
rüzgarlar sürüsün külüm yanarken,
ahhlara garkoldum,gelmezsen gelme.
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Gene akla düştü..

Gönül tam hüzün deminde,
hatıralarda tırmanır,
yine onun mateminde,
musallalarda uzanır.

Bir yırtık resmi var elimde,
sanki icimde kıvranır,
kenarından köşesinden,
ateşlenir alazlanır.

Gönül tam hüznün deminde,
can telimden mızraplanır,
bu acı kan makamında,
sönmek bilmeden harlanır..

Acı eza kaderimde,
sazlarda bana sızlanır,
yanardağlar yüreğimde,
okyanuslara ağlanır..
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Geri sarsam zamanı

Zamanı geri sarsam,
Onu sineme sarsam.
O gül olsa ben bülbül,
Başı üzere konsam.

Bulut olsam yağmurdan,
Zerreme hasret olsan,
Alazın harlanırken,
Damlasam sana kansan,.

Zamanı geri sarsam,
Hasret hasret ıslansam,
Sevdalar taşsa sel sel,
Mecrasında sal olsam.

Zamanı geri sarsam,
Onu bin kere sarsam,
Buz kessem o karayel,
Vuslat anında donsam.

Gonca gonca gül açsan,
Gönül yarama sarsam,
Titrer mi ki camlı bel,
Zamana neşter çalsam…
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Gidelim

Gurbet rüzgarları,eser gelirde,
Gam yüklü bulut ar taşır  sıladan.
Katar katar turna uçar gelirde,
Ne selam ne haber gelir meramdan.

Ölüm acıları alır giderde,
Mirasımı bırakır kardan borandan.
Düğünler bayramlar döner gelirde,
Ne gam ne de keder çıkmaz zulamdan.

Hazan mevsimleri gülü alır da,
Dolanırda gelir sıra sıradan.
Bülbüller ahuzar eder durur da,
bahar ile koklar gülü yeniden.

Devran efkarları alır gelir de,
Anılar neşeyi silmiş yerinden.
Mademler,hüzünler efkar gel sende,
Beraber gidelim gurbet elinden.
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Gitme.

Senden aşk dilenemem,
Yokluklara ölsem de.
Sensizliğe ölemem,
Dur gitme kalbim sende.

Sensiz mi? Düşünemem,
Bensiz olabilsem de.
Sensiz beni bulamam,
Ruhum sen yüreğimde…

Sen gitme ben gidemem,
Nazlarından ölsem de.
Her şeylere değişmem,
Ben senim her şeyimle…

Dur gitme ağlayamam,
Bak hançere; kalbimde,
Sensizse hiç ölemem,
Al yüreğim elimde…
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Gönül dağı.

Gönül tam hüzün deminde,
Hatıralarda tırmanır,
Yine onun mateminde,
Musallalarda uzanır.

Ben bir gönül dağıyım,
Candan öte canım var,
Yeter iyi hoş olsun,
Herkes dostum herkes yar…

Ben bir gönül dağıyım,
Yakışmaz çirkin sözler,
Ben Rabbin sanatıyım,
Aslımı örtmez tezler.

Gönüldeki dağ yüce,
Sürer orda saltanat,
Orda bir taht kurulu,
Taht boşsa nerde rahat?

Beni yorumlamaya,
Yetersiz kalır tezler,
Ben ki gönül dağıyım,
Gene bende kabahat.

Kabahat arıyorum,
Çünkü bizimken rahat,
Bir ölür bin dirilir,
Arar olduk safahat.
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Gözlerim..

Baktım durdum ardın sıra,
Peşin sıra düştüm zora,
Zalim felek vura vura,
Gözlerim önüme düştü.

Gönlüm gezer peşi sıra,
Ruhum düştü bir çukura,
Çok mu gülsem ara sıra,
Gözlerim önüme düştü.

Nasıl nazar etsem yara,
Ateş bastı canda sara,
Işık vurur bana kara,
Gözlerim önüme düştü.

Ben göremem beni ara,
Yolumu sor ahu zara,
Göremem girsem mezara,
Gözlerim önüme düştü.

Zalim felek vura vura,
Döndürdün beni kalbura.
Dertlerimle sıra sıra,
Gözlerim önüme düştü.
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Gülce kız

Yine kar yağdı,
gökyüzü ıssız bir han.
Yeryüzü sağdı,
kaldı anadan üryan.
Bulutlar sardı,
dağı taşı bembeyaz,
yer uykudaydı,
rüyalarında da yaz.
Su uykudaydı,
su uyursa olur buz.
Kurt busudaydı,
aç kalmıştı bütün güz.
Gül uykudaydı,
rüzgarlara her yer vız.
Gül koynundaydı,
bahar kokar gülce kız.
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Güneş

Güneş maşukuna tık nefes koşar,
Felekler yarışta hedefimizde,
Ölümle evcilik oynar gider,
Karanlığa siner vesvesemizde.
Günleri ay ile sayar gider,
Yıldızları kazır gök kubbemizde,
Vehimler akılı kovalar gider,
Efkarın rüzgarı maşukumuzda,
Ölünün gözleri hedefimizde,
Bazısı seraba kapılır gider,
Güneşe üflerler son nefesinde,
Marazları kalır peşkir isinde,
Karanlıklar kalır gün ensesinde.
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Güneş doğmazki batsın..

Ne doğar ne de batar,
Emir kulu dolanır,
Ay doğmaz güneş batmaz,
Dünya ona dolanır.

Mevlana bırakıp gider,
Dünya durmaz dolanır,
Ademsiz güneş doğmaz,
Adem ölür,dirilir.

Olmazsa karanlıklar,
Uykular hep bölünür,
Güneş doğmaz ay batmaz,
Bir hikmettir dolanır.

Dünya beni Ademdir,
Hem ay hem de güneştir,
Adem dönmez zikretmez,
Güneşte mevta olur...
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Halep

Halep
          Kokuşmuş çürümüş batı
         Abds i rus iran cin
        bunlara kim diyor insan
          Bune vahşettir bu ne kin

        Son teknoloji silahlar
       Sabi feryat figan ağlar
       5 li cete bunun için
      zombilere zafer için

       Zombiler halep i aldı
     kana kana kanı için
    insanlık sınıfta kaldı
    Bu ne hastalık bu ne kin

     HeeeyİNSANLAR müslümanlar
    Sıra ile sıran yarın
    Halepte olabilirdi:
   Anan bacın kızın karın.

    Yakılıyor diri diri
    Mubah çocukların ırzı
    Fıtratıdır safevinin
   görmezmisin ey müslüman

     Beşli cete zombilerin
    Arkasındadır iranın
   leşine lanet rusyanın
   Kör kalma ses ver ey insan

    ESAD evveli ahiri
   Kıralıdır domuzların
   Kan kardeşi haçlıların
  Lanet olsun soyun sopun

  Haydi Kılıçı islamın
   Umarsızmı orduların
  Hayde vakti Al bayrağın
 Güneşi sensin dünyanın
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Hasret..

Hasretim bahar tadına,
Yıldıza, Aya, Güneşe,
Candan sevdim sevilmedim,
Kalmadı gönlümde neşe...

Tepeme kara bulutlar,
İskan etti göçmez oldu,
Bir dert ipine sarıldım,
Çektim çektim bitmez oldu.

Dünya zindan oldu bana,
Ben bittim dert bitmez oldu.
Gözüm nurunu söndürdü,
Güzelliği görmez oldu.

Bulutları sıyırıp da,
Güneş gülmez oldu bana,
O güneş gibiydi baktım,
Kül oldum ben yana yana…
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Hasretinle ölürken

Şimdi ben sensiz miyim hasretinle ölürken,
Kanat çırpamaz mıyım,kuşlar gökte uçarken.
İşte divane kaldık sen uzak ben yakınken.
Ne olursun kendini benden bile sakın sen.

Şimdi ben burada mıyım kendimden bihaberken,
Bazı mezarlıkta naaş,bazen yolda toz iken.
Turnaların gözünden yoluna bakar iken,
Sellerle katmerleşip yoluna akar iken.

Hasret rüzgarlarını beşine salar iken,
Vahşi soylu atlarla ardına düşer iken,
Hala burada mıyım ben, sen uzaklarda iken,
Güneşle sen şafaktan bana el sallar iken.

Kalbini yumma sakın ibibikler öterken.
Sakın bakıp ağlama göçmen kuşlar uçarken.
Aç kollarını bana güneş yatıverirken,
Sakın ha sen ağlama bülbüller ağlar iken.

Şimdi ben burada mıyım kendimden bihaberken,
Neler hissediyorum hasretinle ölürken.
Ayın ışığı ile odana dolar iken,
Kalbini yumma sakın ben içinde ölürken.

Necati Gedikoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hastayım

Çileyle yoğrulmuş çiçek gibisin.
Elemin kederin aynası sende,
Arının yuvası petek gibisin,
Kırların dağların nefesi sende.

Karanfil papatya mor menekşesin,
Parfümler halt etmiş mis gibi tende.
Gözlerin günahın zehrini kusar,
Cehennem azabı başlatır bende...

Çile kavramının sıfatısın sen,
Eleminde çile zevkinde çile,
Hastayım güzelim ölüm olsan da,
Mezara girmişim ben bile bile…
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Hatırlarmısın.

Bir nefes kalıp gitsem,
Bir ıslık rüzgarlarda,
Fark eder misin bilmem,
Dağılsam saçlarında.

Kapını çalıp dursam,
Ben güz rüzgarlarıyla,
Bahçende çiçek olsam,
Bir düş rüyalarında.

Yağmurlarda ağlasam,
Bir huzme güneşinde,
Hisseder misin bilmem,
Kurusam dudağında.
Bir nefes kalıp gitsem,
Ağlasam gül dalında,
Beni hatırlar mısın,
Kuş görsen pencerende.

Ben yüreğine ölsem,
Islansam gözlerinde,
Hatırlar mısın bilmem,
Kurusam dudağında.
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Hay de

Dalından düşen yaprağı rüzgar sürükler ya karıncaya;
Işık karanlıkları tutar da sokamaz ya umarsız gözlere.
Çığlıklar duvarları yıkarda,aşamaz mı kulak zarını?
Ayyaş kadehleri kırar ya,bunca aymazlığın intizarımı.
Sular donar da taze kalmak için susuza.
Gökler ağlar da boş gördüğünde avuçları.
Nebatat insanı doyurmaya namzet,
İntihar komandoları.
Bilmezler ki beslemekteler canavarları.
Zehir zıkkım doldururlardı sofraları.
Çanlar ölüleri yağmalamaya çağırır da insanları;
Ezanlar çağıran mıydı selaya.
Felaha çağırmalı  değil miydi insanları.
Biz değil miydik taşıyan;
Güneşken gölgesi,bayrakları.
Hay de akşamın başına geçirelim sabahları.
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Hayal gemisi

Gökten yıldız toplardım çocukken mehtaplı gecelerde.
Esrarengiz alemlerde yolculuk yapardım.
Geceleri yıldız toplar koynumda saklardım.
Geceleri yıldız toplar gündüzleri kelebeklerle yarışırdım.
Kukumav kuşları ötmeden güneşi karşılardım,
Dağları cennet kırmızısına boyar akşamı karşılardım
Açları doyurur hastalara şifalar dağıtırdım.
Zalim krallara ordular sevk eder tahtından ederdim.
Ayrılığı hiç sevmem sevenleri kavuştururdum.
Yayalara doru atlar dağıtırdım.
Amma ne yazık kırkımda karaya oturdum.
Meğerse ben hayal gemisiymişim,
Şaşırdım kaldım!
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Hayat boyu..

Toz, kum oldum kızgın çölde savruldum,
Hamur oldum türlü elle yoğruldum,
Bir dilber ki aşkı ile kavruldum,
Kül olup da rüzgarlarda savruldum.

Yardan değil canımdan da ayrıldım,
Yurdum değil dünya benim kovuldum,
Nerde miyim düşlerde benim yurdum,
Düşlerimde eşsiz bir yaşam kurdum.

Yersizim ben dağda taş da bir kurdum,
Gittim gittim bir çukur buldum durdum,
Toprak bana ben toprağa gömüldüm.
İşte benim ebedi olan yurdum!
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Hergele,

Gel hele gel hergele,
Malazgirt e gel hele,
Oyun oynaş neymiş gör,
Malazgirt gel hele.

Kinini de al ele;
Salya sümük gir yola,
Oyun oynaş neymiş gör;
Malazgirt’e gel hele.

Hesabınsa bizimle;
Mezbahan değil orda,
Bizim ele gel hele,
Malazgirt’e gel hele.

Gel hele gel hergele,
Hesabını al ele,
Tarih yazılır burada,
Malazgirt’e gel hele,

1071..........
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Herif..

Er meydana çıkar,
er arar..
Herif kendinde,bulamazsa,
herif sorar..
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Heykel..

Dişimi cektim yerine,
heykelini dikeceğim,
kırkbeşyıllık hatıranı,
ölümsüzleştireceğim.

Değil arzın her yerine,
boşluğuna ekeceğim,
heykelin aratır seni,
aslını özleyeceğim..
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Hilal dolanır..

Kalemler utandı mızraplar sustu,
Cüce gölgesine bakar sırtarır,
Topraklar titreyip tohumu kustu,
Tarih yaprağına bakar utanır.

Şafakta öterdi kukumav sustu.
Mezar taşlarının gözü sulanır.
Başa taç etmişler kahpeyi puştu,
Yatağından taşmış sular bulanır.

Sevdaya nazlanan nağmeler sustu,
Suçlunun elinde ceza kıvranır,
Kötü yakaladı Bizans’ın puştu,
Surlarda çınlayan ezan utanır.

Kapılar kapandı barajlar taştı,
Dağın doruğundan hilal dolanır,
Kör talih dediğin divane kuştu,
Kanadını germiş kartal dolanır.

Nicedir koç yiğit uykuya düştü,
Mazlumun ahında kılıç bilenir,
Uyuyan yüreğe o ışık düştü,
Gecenin ardından ışık dolanır.

Alemi istikbal eylesin muştu,
Kanadını germiş kartal dolanır,
Geceler titriyor karanlık sustu,
Şafağın ecrinde bir nur dolanır.
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Işık

Gün doğmuş gece yatmış,
Güneş geceyi delmiş.
Bir baktık sabah olmuş,
Gün uykudan uyanmış,

Meğer onlar yalanmış,
Hepsi dönme dolapmış,
Yalan dağları aşmış,
Çoğul yok tek bir varmış...

Gece kalkmış gün yatmış,
Sarhoş uykudan kalkmış,
Rüyamda gördüm demiş,
Işık hamile kalmış.
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İdeoloji.

Bilmemki ne demektir,
ölüme caremi ki?
gözüm hiç açıkmaz ki,
yoksamı ki yemek tir..
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İhtilal.

Devşirmek için devrim,
En kestirmesi evrim.
Yolcusu olma ilmin,
Rab Rab gelir ihtilal.

Unutulmalı ceddin,
Cehalete mi kastın,
Ulan çizmeyi aştın,
Rab Rab gelir ihtilal.

İt kuyruğuna bastın,
Soysuzu faka bastın.
Gıdıklamasın aslın,
Rab Rab gelir ihtilal.
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İki kahpe..

Garibim askerden geldin,
İşsiz güçsüz dolanırdın,
Neyse ki bir iş buldun,
İki kahpe nerden geldin!

Fırından ekmeği aldın,
Evine doğru yol aldın,
Ananı doyuracaktın,
İki kahpe nerden geldin!

Bilirim sende şaşırdın,
Bıçak İsmail kesmezdin,
Ne yazık ki sen Serkan’dın,
İki kahpe nerden geldin!

Kanlar içinde uzandın;
Acı uykusuna daldın;
Ekmeklere kanı bandın;
İki kahpe nerden geldin!
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İnsan.

İnsan öldüktensonra,
gösteriyor fendini,
cesetini bırakıp nasıl,
saklar kendini?
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İsraf

Niğmete şükreder,
kıymet bilenler.
Bolluğa küfreder,
israf edenler.
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İstanbul

İstanbul’u biz değil, İstanbul bizi aldı.
O dağların soylusu küheylan yolda kaldı.
Beton duvarda hapis, yaylam yürekte kaldı,
Değil biz İstanbul’u İstanbul bizi aldı.

Akrabalar el olmuş gözlenen yol yel olmuş.
İstanbul bizi aldı insanlık yolda kaldı.
Cenneti soldurmuşlar betonla doldurmuşlar.
İstanbul mahzendeki küflü tabloda kaldı.

İnsanların içi boş kim içlerini çaldı?
Fatihin sevgilisi sanattan geri kaldı.
Beyinleri çıkarıp samanla doldurmuşlar.
Yüreklerden sevdayı manukyanlar mı çaldı?

Bizi bizden çalanlar ruhumuzu da çaldı.
Boğazın hatırası truvalar da kaldı.
Çağlara ufuk açan çağ gerisinde kaldı.
İstanbul truva da bize de varoş kaldı.

Mehteranın haşmeti imdi gölgede kaldı.
Fatihe fatihayı Beethoven’dan devlet çaldı.
Şairin yüreğinde gerçek İstanbul kaldı.
Yinede umut varız yeni güne az kaldı.

Eşek meydanda kişner,atlara fayton kaldı.
Bize de gemileri gökten yürütmek kaldı.
Çağların anahtarı miras dedemden kaldı.
Pusatımı kuşandım bir tek besmelem kaldı.
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İşimiz zor

İşimiz zor
                                      değil; aslında işimiz kolay
                                     Kim in san Kim  çanavar
                                     anlamaya ne var
                                    5 li çete çanavar
                                    ya sen var ya canavar

                                    işiniz zor sonunda
                                     intikam var war
                                      World War cette 5 with the end
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Kadir gecesi..

Bir anlık teslimiyet,
sonsuz kurtuluş olur.
Dilerse ki elkadir,
cehennem cennet olur.

Veren o alan odur;
yalnız onda keyfiyet,
hayreti şayan o dur,
her şeye kadir o dur.

Bir an bin asır olur;
bin asır ise zayi,
ol demesin elkadir;
yalnızca odur baki.

O anda bir göz yaşı,
cehennemler yok olur,
bir ramazan gecesi,
sonsuz kurtuluş olur..

Pişmanlıklar gözyaşı,
karanlılar olur nur,
hayreti şayan odur,
rabbim dilerse olur..

bir anlık teslimiyet,
sonsuz kurtuluş olur,
geceler patişahı,
cennete kefil olur.

Kutreti zül celaldir,
rahman,rahim,elkadir,
anın kutlu gecesi,
anda bul kurtul ahir..
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Kahpe felek..

Dat vermedin ömrümden,
bırak beşimi felek,
vuracağım alnından,
artık beşimi bırak..

Dört köşesin zevkinden,
bre zalim kahpe felek,
bu hıncın bana nerden,
bıktım beşimi bırak.

Ettin beni yarimden,
cürüdüm ağlayarak,
çiğerim kalbur elek,
git yeter kahpe felek..

Zevk vermedin ömrümden,
süründüm yalın ayak,
bıktırdın beni candan,
yetti be kahpe felek..

Baharımdan yazımdan,
döküldüm kuru yaprak,
bari şu son güzümden,
cekil pre kahpe felek..

Beterim her günümden,
bahtımı yaptın kelek,
vuracağım alnından,
yeter lan kahpe felek..
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Kahretsin

Yabancı gözlerle bakışın varya,
kalbime dağlanmış hançer indirdi,
bir selam vermeyip o boş bakışın,
can evime karadaşlar bindirdi.

günlerce aradım seni aylarca,
gönlümün acını umut emzirdi,
yabancı gözlerle bakışın varya,
ölümden öteye beter öldürdü.

çılkınca gülmüştü sana gözlerim,
görünce kahroldum boş bakışını,
gözlerim kurudu kalbim yaşardı,
ağlayan kalbime sindi gözlerim.

Okşardı ellerim hayallerini.
Gözlerim gülerdi hep gözlerine,
cesetim kefensiz yumsunlar beni,
o boş bakışına gömsünler beni..
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Kamusal alan.

Çanakkale geçilmez,
hele kamusal alan,
tarih mi yanlış söyler,
yoksa nedir bu talan..

İlim benim verilmez,
esaret bana kalan,
ortaçağ kafalara,
truvalık miras kalan..

Ben türküm törem islam:
kervan böyle yürümez,
papaz kılıklı beyler,
tarihmi söyler yalan..

Kılıncıdır fatihin,
medenniyeti salan,
sorun köhne surlara
orta çağlardan kalan..

Papaz kılıklı beyler,
sizin mayanız yalan,
sizsiniz yarım devşir,
ortaçağlardan kalan..

Yırtsanızda kıcınız,
olur acıkta kalan,
tarih gene yazacak,
kimmiş altında kalan...
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Kandır beni

Yarım kalan sevdalardan,
diligeçmiş masallardan,
dinlemedimki seni.
Matem gözlü mehtaplarda,
hüzün yüklü gemilerle,
uğurlamadım seni.
Bir el salla bulutlardan,
yıldırım ol vur beni.
Dörtnal tıknefes canlardan,
yetişin dedim seni.
Ellerimle gözlerimle canımda şahit seni,masalların sevdasından,yaşamadımmı seni.
Baharlardan,bayramlardan,bülbüle sordum seni.
Ayyaşların isyanına sürgüleyip
gittin beni.
Güneşlerin ışığından sıçağında,
tuttum seni.
Ecel,süslensin diye cennetemi
sundu seni.
Hasretinle çoşsun diye cehennemler göğsümdemi.
Duman olmak istiyorum,yağmur olda
söndür beni.
Kanatlanır yükselirsem rüzgar rüzgar üfle beni.
Sana dolmak istiyorum,rüyalardan
kaldır beni.
Karanlığın ziyasından hakikate
bandır beni.
Hasretlerin serapından vuslatına
kandır beni.

Necati Gedikoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kani,hani

Sarı saclı çiceğe,
soru sormuştum hani;
güzel bir geleceğe,
er diye verdik canı..

Yunusa Mevlanaya,
söylenmişti an onu;
onlar bir kutlu söze;
hani sermişti canı...

Kör çiceğe böceğe,
bin göz olmuştuk hani;  ;))
son sözüm bilmeceye,
hani olurmu? kani......
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Kanser..

Kanser ayasofyada,
kanser misaki milli,
sığıntılar borsada,
tek dişi kalan kimdi...

Kanser değil bursada,
kudüste insan kimdi?
Sorun sığıntılarda,
insanlık bittti imdi

Almanyada rusyada,
hitler denen it kimdi,
horlanan ispanyada,
yahutiler ki kimdi...

salya ağızlarında,
ırzlarıydı borsada,
yazılıdır Kuranda,
şu kahpe kavim kimdi? ?
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Karadeniz ve megalo idea..

çalarım kemenceyi.
mehteri kuturdurum.
Benki çaykaralıyım;
haksızlığı vururum.

Gönlüm görür kabeyi.
Atmacayı vururum.
Dağlarda geziyorum,
sultan murat ruhuyum.

Çiçeklerle oynaşır,
köçekleri vururum.
Vatan namus uğruna,
öldüm yine ölürüm.

Kemenceyi çalarım,
mehteri kuturdurum.
Yazmaya peştemala,
göz dikeni vururum..

Benki yavuz sultanım.
Sultan murat da ruhum.
kemenceyi çalarım,
mehteri kudur turum..

Hep besledik garkayı,
sanman gözsüz dururum;
yurduma göz dikenin,
soyunu kuruturum.

karadeniz dağları;
rahmet rahmet yüreğim.
kemenceyi çalarım,
mehteri kudur turum.

Hep düşündüm iyiyi.
İyiyim ya mağdurum.
kafamı bozman benim;
mehteri kudurt durum..
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Kardelen..

Yüreğim; duayla umut sağarken.
Sen gittin,yağmular gökten yağarken.
inen zemheriydi, benim yürekten.
mevsimi gelmeden, karlar yağarken.

Nedir bu aklarki, sacıma düşen.
Daha baharında, kara gömülen.
Vefasız dostlardı, hep bana gülen.
Onlara inat ki; çıktı kardelen.

Aynam sular iken, oldu kardelen.
Kim demiş dirilmez; baharda ölen.
Her mevsimde açar; çicek sevgiden.
Ben sustum,şimdi sen konuş kardelen.
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Kervan..

Bir kervan dolu dizgin,
menzile gidiyoruz,
didinip uğraşmaktan,
gülecek hal kalmadı.
Bunca caba eziyet,
nice acı ızdırap,
ağaran saçlarımdan,
başka eser kalmadı.
Şöyle bir dönüp baktım,
kaybolan yıllarıma,
ağaran saçlarımdan,
başka eser kalmadı.
Yıllar gasırka gibi,
kattı bizi önüne,
ölüme yaklaştıkça,
duracak hal kalmadı..
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Kevser

Şiirlerde hep aradım,
kadehlerde bulamadım,
hüzünlerde sevinclerde,
hic birinde bulamadım..

Ne icdiysem kanamadım,
kaybım nedir bilemedim,
çeylan arar yavrusunu,
ben şaşkın ben bilemedim..

Gece gündüze dolandım,
hep bilirdim ki yalandım,
ışık bendeyken sinemde,
karanlıklarda arandım..

Yalancı zevklere kandım,
özre yetmez demek sandım,
nefsimin elinden yandım,
damla damla kevser andım.

Tövbe eyledim aklandım,
kirden zehirden paklandım,
meğer kevser suymuş cana,
pervan pervan içtim kandım..
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Kimsin sen

senki beni yarattın,
ben sana iman ettim.
Eğer inanmasaydım,
ben rabbım sanacaktım.

Eğer inanmasaydım;
çok zalim olacaktım,
ben zalimlerden zalim,
haşa rab olacaktım.

Yumruklarım celiktir,
heykeller yıkacaktım,
altından heykellerim,
kalplere dikecektim.

Rıza etmezki ruhum,
kalübelada gördüm,
sen emrettin ben öldüm,
diril dedin dirildim.

Bana keramet versen,
ben güneş olub doğsam,
Yetimler ağlar iken,
okşayan el ben olsam.

Rabbim beni affet sen,
sana özenmişim ben,
mayama üfledin sen,
ancak sanadır secdem.

Çok ağladım çok güldüm,
hak adına soyuldum,
şerefsiz abdül hakim,
çok virane it sin sen.

Sualsizdir hikmetin,
an ahirzamandayım,
köçek ve fani olan,
bir kahbe diyardayım.

Sular boşuna ziyan,
sıkıldım isyandayım,
vatan hainlerinin,
kıskacında dardayım.

Ben o albayraktayım,
yıldızda hilaldayım,
Allahın askerine,
kalk dediği andayım..
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Korkma..

Korkma güneş doğmaz diye,
bizimdir o bizsiz doğmaz,
Korkmaki gün doğsun diye,
gün doğmadan murat doğmaz..
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Köyüm 'ün evleri

Birbaşkaydı köyümün evleri.
Sabah başka akşam başka,
bakardı pencereleri.
Sanki hergün beş vakit,
değişirdi elbiseleri.
Sanki yürekleride vardı ruhlarıda.
Benden önce giyinirlerdi bayramlıklarını,
bayram sabahlarında.
Köyümün evleri bir başkaydı,
insanlarıda.
keşke satılsaydı onlar,
hazat mezat şehirlerin,
çarşılarında.
Ki; böyle yok bahasına,
gitmeselerdi.
Ki; saklayan olurdu onları,
ANTİKALARINDA..
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Kücüğüm

Kücüğüm

Ben gülerken o ağlayan,
kutsal memeyi arayan,
can evimde feryat figan,
bir çocuk mahpus icimde..

Sevincimden anlamayan,
Kor ateşlerde kavrulan,
sanki sarmış yılan ciyan,
bir divane var icimde..

Gönül dağımda yaşayan,
bana göz yaşı taşıyan,
yaramı kanla kaşıyan,
bir çocuk ağlar icimde.

Hüznüme gurbet taşıyan,
yoksa banamı acıyan,
sanki sarmış yılan ciyan,
bir sabi ağlar icimde.

Cıkmazlarda feryat figan,
gül kokusuna aşiyan,
sanki merhamet taşıyan,
küçüğüm ağlar icimde.

Ucurumlarda savrulan,
kutsal memeyi arayan,
sanki sarmış yılan ciyan,
günahlar ağlar icimde.

Sacım sakalım ağartan,
yer ayırttıran mezardan,
dön tersine dön ey zaman,
küçüğüm kaldı icimde..
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Lozan

Lozan

                                      itler sağ bacağını kaldırdı şimdiye kadar
                                         solbaçağınızı kaldırın siz
                                         farketmez eliniz ayağınız
                                        ikisini birden kaldırırsanız
                                       bel ki olur farkındalığınız

                                     biraz okuyn inceleyin
                                  sakın demeyin kahramanız
                                   misaki milliyi satan
                                 hainleri kahramanlamılıyızmı
                                     karalamalıyızmı biraz okuuuyun
                                      araştırın...
                                       itler sağ baçağını suratınıza
                                                    kaldırmasın...
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Mevsimler

Dört mevsim dört köşe yemişe durur,
yalançı datlarla bizi kandırır,
biri öbürüne ölür dört mevsim,
cennete gebedir beşinci mevsim.

işitir dokunur tat olur koklar,
ağlatır güldürür yakar üşütür,
kelebek datında hüzzam esersin,
beşinci mevsime kanat açarsın.

Dört mevsim beş vakit gönülde yürür,
dumanlı dağlarda kar olur erir,
damla damla büyür olursun umman,
beşinci mevsime tohum düşersin..
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Nankör..

Nankör imiş insan oğlu,
değilmi ineğe tapar.
ineklerden ses cıkmazsa,
ağaclara caput asar..
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Ne o sacındaki aklar..

Ağustosta kardelenmi,
güze duran bir elemmi,
sevgiliye süslenen mi,
Zor sevdayı ölüm paklar..

Senin derdin nazlı yarmı,
ardın bahar yönün güzmü,
elvedaya sessiz sözmü,
nedir sacındaki aklar.

Kıskanıyor bulutlarmı,
güneşlere bir kalkanmı,
ağustosda kurtlu karmı,
pınarları emziriyor.

Çİceklere saran çiğmi,
yaz ortası karlı dağmı,
aşk meyvesi veren bağmı,
ne o sacındaki aklar.

Çicek açmış bir cınarmı,
güze gülen kardelenmi,
sevdalı başa nişanmı,
nedir sacındaki aklar..
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Ne olur harfler..

Dizilin yan yana mana cözülsün,
kalemin ucundan kendi başına,
care bulun mazlumların yasına,
dizilin yan yana mana cözülsün.

Rahmetli ninemin olun duygusu,
babayım babamın nedir gaygısı,
ey harfler dizilin öyle yan yana,
Anamdan bir haber getirin bana.

Fatiha sizinle yolculuk eder,
dillerse sizinle şahadet eder,
bir satır bin öğüt getirin bana,
sırları yan yana dizin be harfler.

Nefeste şarkısın kitap da mana,
mürekkep le nefes sebep dir sana,
babamdan bir haber getirin bana,
Dizilin yan yana ne olur harfler..

Necati Gedikoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nerdesin

Nerdesin görünürde yoksun.
Hissediyorum etrafımdasın.
Bir ukte kaldın çiğerimde.
Dokunamasamda ellerimle.
göremesemde gözlerimle,
sarıyorum ya yüreğimle.
Kokluyorum;
Hala taptaze çiçeklerin.
Kulaklarımda türkülerin,
Her an keşkemde çilvelerin,
nerdesin?
her taraftasın her yerdesin,
gözümde ateşten perdesin.
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Nişanlıma.

Sensiz gecen her anım,
sanki donuyor kanım,
ne zamandır hasretim,
gözlerine hayranım.

Seni gördüğüm zaman,
peri kızı sanmıştım,
şu meleği ver diye,
Allaha yalvarmıştım.

Yaprak yaprak dökülen,
umut şevkim canlandı,
kaderim kaderine,
aşk ile nişanlandı.

Şimdi sevdim kaderi,
seni bana verince,
zaten deli olmuştum,
gözlerini görünce..

1982..
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Noel buba

Noel buba eşittir irtica.
Alları pulları sakalları,
devri muhalif fesi şalvarı.
Hem uyanıkça hemde çakalca,
temsil eder hıristiyanları.
Takliti hızırdır uslarınca.
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Nurdan konak,,

Nurdan konağiımız vardı,
ay yıldız benle oynardı,
eşkiya konağı sardı,
en cok düşmanı amcamdı,,

Nurdan konağımız vardı,
konak yandı tarih yandı,
en çok üzülen amcamdı: :))
sonra amacam bizi caldı...

Necati Gedikoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nutuk ve 15 temmuz

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafa
a etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî
bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine
düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak
üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve
Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

onbeş temmuz gecesi dahili ve hariçiler
Niçe kahpelikleri ile bu vatana kastetmişler
din adına betbahtları vatan haini yapmışlar
şeytanın uğruna can vermeye uğraşmışlar

Dahili ve hariçi kahpeler deccale can atamışlar
Allahını vatanını mukattesatını satmışlar
deccalin asçzliğini anlamamışlar tapmışlar
gardaşını insanlığı kahpeler kurşunlamışlar

Fetonun ruhuna işerkem ayağını yalamışlar
feto meto abi apla haddinize kerhaneler
utanmasam söyler idim daha size neler neler
Anandoluyu sattınız kafirlere domaldınız
imanınızı bellerim sizi siyonist kahpeler

size bu son ihtarrımdır kıçı boklu yaratıklar
Feto denen o deççalin kıçında yuvalananlar
isterim birdaha daha kalkışın abd ab ile
 ben hırsımı alamadım insan  düşmanı kafirler
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Ogün

Bitiyor veresiye günlerim,
kaç gün yaşıyor ki kelebek.
Benden habersiz ağardı saclarım,
yoksa onlara malummu görmediklerim.
Boşuna gülüyor mu güzeller;
sim siyah beline dek saçları.
Gün biter kumbarada kazancın.
Bir bir gidiyor sevdiklerim.
Hani akgün karagün içindi,
hep karanlık doğurmaz mı günlerin.
Ak akçe gecmez ki o gün,
delirmelisin oğlum,sen bu akılla.
Nasıl gülerim.
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Oku

Arılar bal alsın yaban çiçekten,
karınça çalışsın gül versin koku,
demir gökten iner bilsen:ayetten,
yılan zehir kussun ilmini oku.

Damlalar süzülür inerler gökten,
kapına hapsetme korkmaz ateşten,
nehir umman olur zikreder hakkı,
ölüp yetmiş veren tohumu oku.

Dokuma bilmezsen gör örümçekten,
ipek böçeğinin ipiyle doku,
bülbüller şakırken en nihaventten,
hüzün makamından şiirler doku.
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On beş temmuz

On beş temmuz

                                        Gecelere saklanıp cıktı mankurtlar yola
                                        Ölümü gösterdiler aklınca sağa sola
                                       Şeytanlar kıralından emir almış züppeler
                                       Kayı boyları sana demez mi ki hayrola.

                                       Bu vatan üçbeş itin cenabetin malımı
                                        demezlermi zannettin,gel hele karakola
                                         Hintistanın sığırı Feto denen hanzoya
                                        Kuranı çiğnetmişler sabaha: sabah ola

                                         Sanki bu memlekete hiç uğramamışlar
                                              ab den abd den icazet i almışlar
                                          Onbeşliler Türküyle çıktıklarında yola
                                         sanmayın ki unuttuk intikanımız mola

                                           Fahrettin paşa dır ki yüreğimiz de yara
                                         üstümüze gelmeyin billah çıkarız yola
                                        fetonun sihri varmış görünce deyin ooohaa
                                       Altınçağ 15 temmuz şükür erdik sabaha

                                        Allaha şirk koşana gülüyor ayasofya
                                      Beni görünçe bana kızıyor ayasofya
                                     SÖylesinler ya kılınç yalın kılınç romaya
                                     peygamberin izniyle görüşürüz yarına
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Ölüm olsam

Sabah akşama sarılsa,
gece gündüze darılsa,
ömür çok kısa nasılsa,
ölüm olsam gelirmisin.

Ateşler suya banılsa,
gökler dürülüp karılsa,
ölüm nasılsa,ıssız sa,
ıssız olsam gelirmisin.

Mayamız toprak nasılsa,
bize su ateş katılsa,
cennete hamur karılsa,
ateşlerde kalırmısın.

Ateş ile su karılsa,
testi deki su kırılsa,
kabrimdeki gül nasılsa,
güle revan olurmusun.
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Özledim..

Düğün dernek bayram var,
bir fener alayı eksik sokaklarda.
Onlarda sessizce yürüyorlar,
yüreğimdeki yaslı yollarda.
Hüzün rüzgarları sürüklüyor,
hıçkırıkları kesik kesik,
akşamın çöktüğü,
yüreğimdeki karlı dağlarda.
Bırakırmıyım toprak yesin;
erişemezki sen kisin;
gönlümdeki saltanatlarda.
Hislerimle seviyor,ruhumla okşuyorum.
sevgimiz kırağı oluyor papatyalarda.
Öldün sananlar bilmiyorlar ki,
bizim kalplerimiz öpüşüyor,
el ele dolaşıyoruz,gönül dağlarında.
Senin yok olduğunu sandıkları;
nur diyarlarında..
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Özür

Önce çanları caldılar dişlerini bilediler,
istavrozları ile güneşi kovaladılar,lekelediler,
asya avruba hindistandan ipini koparıp geldiler,
cekirge sürülerini bile gölgelediler,
medeniyyet adına kan icip genleştiler.
anadolu, cephe cephe atlandılar, milleti sadıka,
köyleri boş çocukları kimsesiz gördüler,
meğerse kuzu bostunda sırtlan idiler,
kundaktaki çocukları süngülediler,
doksanlık nineleri kırklık çivilerle memelerinden alınlarından
çarmıhladılar.
kana kana kan içip dolunaya uludular,
vampir avcılarınca avlandılar,
emdikleri kan kusturulmadan,gözden ırağa lanet diyarına,
sürüldüler.
Kılık değiştirdiler medeni oldular aramıza girdiler,
benim adıma kendilerinden özür dilediler,
emdikleri kandan şavklandılar,kendilerini aydın sandılar.
Özrü kabahatinden büyük,insanlığın alnında silinmez kara
lekegiller...
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Peşinden

Rüzgarlandı ellerimden,
dumanlandı gözlerimden,
yuvarlanmış da yerinden,
dağlar peşinden koşuyor.

Durup durup dinlenmeden,
neyaz ne kış üşenmeden,
gece gündüzmü demeden,
dağlar peşinden koşuyor.

Seller akar gözlerinden,
oynasada yer yerinden,
hışım kalkmışta yerinden,
dağlar peşinden koşuyor.

Yazı kışı sırtlar yürür,
pirelenir kurtlar ulur,
yarim kel başında durur,
dağlar peşinden koşuyor.

Homurtandım şimşekleri,
tekmelettim buldozeri,
dinamitlettim her yeri,
durmaz peşinden koşuyor.
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Picin beşi

Milyarlarca insan huzuru özler piçin beşi emir verir,
Beş milyar cinisini boğazlar
Ölüm olur yağarlar çoluk çoçuk dinlemeden
 insan cinsine muhalif
Beş zompiye köpeklik yapar
  ey beş milyar insan
Dünya hepimize yeter
Zompilere değil Allaha kuL olun
Başınızı yaslayın Havva nın göğsüne
Adem babamızın çilesini düşünün
Şeytana kanman
Yunus gibi çiçeklerle konuşun
Mevlana gibi HUzura pervane olun
ÜÇbeş Zompi uğruna cehenneme odun olman
Sizi anlamıyor artık insanın şefkatinde ehilleşen hayvan
Ey İNSAN OĞLU kavminin üstünlüğünü
iddia eden yalancı beygamberlerin sahte kitablarına
kanman ki Nerde üstün Bir ırk ve kavim varsa
iddia edenlerin ırkını gelmiş ve geleçek zürriyetlerini
yok edileçek savaşın Galibi ALLAH  KıYAMETİNİZİ

Yakınlaştırdı istemem lakin elimde Değil Emir büyük yerden Kusura bakman..

Necati Gedikoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan,,

Şükür olsun rabbim sana,
vardık şehri ramazana.
Tertemiz olduk paklaştık,
zincir vuruldu şeytana.

Rahmet doldu yer gök sema,
gönül gözü görür ama,
uctuk miraca yaklaştık,
rabbim şükür olsun sana.

Şükür vardık ramazana,
kazandırdı beni bana,
iPlislerden de kurtardın,
ey ramazan rahmet ana.

Su ermezmiş dutağıma,
aş değmezmiş dimağıma,
sanman ac susuz dolaştık,
rahmet emdik kana kana.

Susuzdum kandım ezana,
ne acıkmışım kurana,
onbir ay ile talaştık,
hoş geldin ey rahmet ana.

İlacsın ahir zamana,
ceşne katarsın imana,
ak pak ulup pir nurlaştık,
hoş geldin ey rahmet ana..
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Ramazan.2

Onbir ay gecesi gündüzü zor ay,
savaşır dururum arenalarda,
şeytanda silahlar entrikalar var,
ramazan yetişir bana son ayda.

Savaşır dururum arenalarda,
kapına düşerim tıknefes zor zar,
nur ile doludur bekler kutlu ay,
ramazan kurtarır beni son anda..

Savaşır dururum arenalarda,
onbir ay gecesi gündüzü zor ay,
tamda yutacakken  beni canavar,
ramazan yetişir bana son anda.

Bu ay bana cennetleri emzirir,
celiğimi sular döver miracta,
cennete nişanlar sanki beni yay,
yeniler dururum her ramazanda..
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Renksiz resimler.

Yalın duygularla,bakarsın bana.
Hilesiz hurdasız bakışın vardır.
Renksiz dünyalarda yaşarken inan,
pir,insanı kamil duruşun vardı.

Yokluğa zorluğa bu güne inat;
gözlerin yürekten bakardı bana,
renkleri ruhundan alışın vardı;
sanki bugünlere talışın vardı.

Renkli yarınlarda yaşayanlara,
acı bir hüzünle bakışın vardır.
O temiz dünyandan bakarken bana,
beni ateşler bırakışın vardır.

Gözlerin söylerken ağlama; bana,
nasıl oldu bilmem dokundun bana,
sağından solundan baksamda sana,
gurbet ateşine atışın vardır..
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Resim..

Dondurulmuş bedenler,
aynalardaki resim,
on yıl önce baktığım,
hey ayna sen nerdesin.

Yalancı bu aynalar,
senden bana bakan kim,
on yıl öce baktığım,
hey ayna sen nerdesin..
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Rızık

Helal haram farketmez,
rızkı boldur fasığın,
yoklukta cile cekmez,
tüm nimetler aşığın.

Dere tepe düz gitmez,
kırılacak kaşığın,
RABBİN nimeti bitmez,
dünya ahret aşığın..
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Rüyamda

Düşündüm ki düşümde,
tüm saatleri kırsam,
beni yalan gösteren,
aynalarıda kırsam.

Düşündümki düşümde,
nurdan ordular kursam,
ölüb ölüb dirİlib,
altın tarihe dönsem.

Bir düş gördüm rüyamda,
doğduğum yere ölsem,
bir ses söyledi bana,
bilmez misin kimsin sen.

Nefis ya söylediki,
artık intikam alsan,
öyle bir hittet diki dedim,
dünyayı yaksam,

ben varım ki şu anda,
gerceği size yazsam,
bin yıl sonra var olsam,
bilmez sinki ben varsam..

Benim O AL BAYRAKTA
anlasan akıllansan,
bıktım iplis elinden,
RABBİM CENNETE ÖLSEM..
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Satıyorum,,

Dağlarıyla taşlarıyla,
icindeki köşkleriyle,
zevkleriyle,meşkleriyle,
yüreğimi satıyorum..

Binbir türlü dertleriyle,
sel sel akan yaşlarıyle,
candan yakarışları ile,
yüreğimi satıyorum..

Tarif olmaz hisleriyle,
hazlarıyle,hoşlarıyle,
bütün ah ü zarlarıyle,
yüreğimi satıyorum..

Sürme sürme kaşlarıyle,
şahin bakışları ile,
tüm yakarışları ile;
yüreğimi satıyorum.

Dağlarıyle taşlarıyle,
icindeki köşkleriyle,
hepsini bir demet güle,
alan yokmu satıyorum..
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Savaşve örtü..

Yoksa kazanmış fransızmı,
bayrak al bayrak olsada,
kurtulmuş savaşta fransızmı
hamam böçeğine sorsakya :)
yoksa kara fatmayamı...
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Seni arıyorum..

Gözlerimi kapadım,
seni sessizliklerde,
seni sensizliklerde,
arıyorum.
Yüreğimi yumdum,
seni,derinliklerde,
seni bilinmezliklerde,
arıyorum.
Sayfaları kapadım,
seni başlangıçlarda,
seni,yaşanmamışlarda,
arıyorum.
Anılarımı dürtüm,
seni sessizliklerde,
sessiz derinliklerde,
arıyorum.
Yüreğimi açtım,
seni atışlarında,
kanımın,dolanışlarında,
canımın derinliklerinde,
sarıyorum..
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Sev kırma beni..

Kale değil diksem şanlı hilali,
atıma atlasam ceksem silahı,
allah allah deyu cıksam ileri,
yıka yıka gelsem demir duvarı..

Mertlik ile yiğitlikle alınmaz,
iman ile bilekle feth olunmaz,
savaş gibi ölümü var dönülmez,
birtek güzel buraların fellahı..

Neylesem fethetsem kız senin gönlün,
yenilmez aslandım yenildim söndüm,
sevdan sebebiyle ölümler gördüm,
ordular yıkarım tek sana söndüm.

Ne olursun güzel gel kırma beni,
aşkın ateşiyle dağlama beni,
böyle derin derin cektirme beni,
yetmezmi al canım sev kırma beni...
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Sevgi ile aşk.

Nasıl tarif eylesem,
kalbimde sesler başka,
çakmak çakmak anlarsın,
gözümdeki ışıktan.

Sevgim sıcacık harlar,
çağırır seni aşka,
yüreğim gümbür gümbür,
hakikat mı yoksa zan.

Kalemler başka yazar,
gönül çırpınır başka,
bu sevgi bambaşka şey,
candan öte de bir can.

Alır götürür beni,
bu alemdir bir başka,
sevgi sen demek meğer,
ölürüm sen olmazsan.

Şiirlerde bir başka,
yüreğim dedir başka,
yüreğime değdir bak,
yüreğin anlar aşktan.

Güneş sönük yanında,
ayın gülüşü başka,
uçurtur yüreğimi,
aşırtır ummanlardan...

Nasıl anlatsam sana,
pervane,nim bir başka.
Bulutlar,mı alçakta,
yoksa başım,mı arşta.

Uzat bana elini,
kaçalım uzaklardan.
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Sevr

Hani o.. bir mağaraydı,
en secilmiş oradaydı,
çürük bir ağ örülmüştü,
benim aklım oradaydı

ibret ağı örülmüştü,
bize mesaj verilmişti,
lozan deliğinden yılan,
EBU BEKİRİ SOKMUŞTU.

İnsan maymundan dönmüştü,
ÇOK ZAMAN YAPTILAR MUŞTU,
Seni cehennemin buştu,,
misafir küreğe düştü,

sevr olacak yakın zaman.
sakın ha dilemen aman,
tek dişi kalan kahraman,
ırzınız önüme düştü...
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Sıhhiye marşı

Sıhhiyeli aslanlar zafer marşı söylüyor,
bölük bölük dizilmiş vakurla ilerliyor,
kanlı akan yaşları sıhhiyeler siliyor,
dayan mehmetim dayan sıhhiyeler geliyor.

Mehmetçiğim cephede gazi olmuş yatıyor,
al kanları toprağın sinesine akıyor,
Allah Allah sesiyle bir kasırga geliyor,
dayan mehmedim dayan sıhhiyeler geliyor.

Bir eliyle düşmanın çiğerini yarıyor,
diğer eli gazimin yarasını sarıyor,
derman yüküyle dolu sahraları tarıyor,
dayan mehmetim dayan sıhhiyeler geliyor.

1981/61 nolu karakuvvetler degisinde,
yayınlanmıştır.
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Sılam çaykara

I

Melemiyor dağında kuzuların,
çiçeklerin beter hasret kokuyor,
dünler bıldırları kovalar,
anılarım duman duman dağlarında.
Güz rüzgarları hasret hasret,
ıslık ıslığa.
Ah dili olsada dinlesen,
yayla damlarındaki kiremitlerin.
Ben yerlisi olmuşken eğyar ellerin,
sessiz ce mırıldanarak,
gurbet türküsü söylüyor derelerin.
Çiçeklerin bir başka süslenir dağlarında.
Nice dünler bıldırlar bana süslendin bekledin.
Gelmedim,inanki seni herzaman,
özledim.
Ben saksılarıma gurbet çiçekleri,
ekerken; gözlerimi kabar,demirkandoda,sırt üstü yatar,
gurbet taşıyan bulutlarını gözlerdim.
Bazı dağlarında acı bir rüzgar,
çiçek çiçek kanatı ucan kelebeklerin.
Yayla tamlarında dolu olur,
 sılam sılam diye inlerim,
ah bir dilinden  anlasanda, dinlesen kiremitlerin.
Tahta arabam celik çomak cubuğum,
yüreğimdeki saklı cennetlerim,
çocukluğum,
kaldı tahta evimizin dufasında.
Sanki kaldım gök kuşağının altında.
Oysa görürseniz sorun,ilk gecen benim  altından.
Ah bir dilinden anlasanda dinlesen kemencenin.
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Sigarayı bıraksam.

Kumrular da yok penceremde,
yuvaları boş.
Bulutlar dua beşinemi koşmuş,
gökyüzü de bomboş.
Her yanda motor gürültüsü,
sokakta bir kadın küfrediyor,
evini su basmış,
yağmur yağdı sanmayın,
su borusu batlamış.
Bazıları parti acma kapatma telaşında.
İmam sela veriyor gene biri ölmüş.
Milli takım elenmiş.
Ufacık topu koca kaleye sokamamışlar,
kimbilir herif kalp kirizinden ölmüş.
Borsa düşmüş,bankalar karını katlamış,
arılar yitmeye başlamış,
arı beyleri acaba ne haldedir.
Renkler kör,resimler ruhsuz,
irtica hortlamış,sarhoş zıparmış,
benzin karaborsa,sırkapısı kapanmış,
ilham perileride yok.
Romayımı yaksam,bendemi icip zıparsam,
tövbe tövbe.
İyi de zıparmakla kalsam.
Bak yine şeytan iş başında,
ulan şeytana inat değilmi,
şu sigarayı da bıraksam..
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Siyonist

Çalkalar ağzını kan ile büyür,
insanın feryadı keyfini sarar,
medeni dünyada insan mı sorar,
sabiler yılanı bulsa sarılır.

Allahın emrine hıncı var büyür,
belayı seversen yahudi doyur,
beslerde şerlere yaparsın hayır,
yılanın gözünden siyonist bakar.

İnsanlık tarihi ondan kan ağlar,
maymuna hapsolmuş maymunlar ağlar,
köpürür volkana dönerde dağlar,
timsahın gözünden siyonist ağlar.

Fitne fesat yürür alçaklar büyür,
meziyeti şiarından kançıklar,
siyonist vampiri kanı emzikler,
laneti lanetle yuyanlar ağlar.

Filistinde hapis pis ur yayılır,
şimşekler kılıncım cizmemse dağlar,
insanlık tarihi şahittir çağlar,
ayetler hükümdür siyonist nar var.
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Son türk

Güz değil eylül değil,
rüzgar kapımı calar,
kıyamete kurulu,
saatlerse zilçalar.

güz değil eylül değil,
acı bir ıslık çalar.
mazlumun nefesiyle,
rüzkarlar türkü çalar.
Bütün yaratılmışlar,
imdi son türkü arar,
canakkale ayakta,
bulamaz bir türk ARAR........
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Sonunda buldum seni..

Zehirli kadehlerle,
yıllarca andım seni,
işte buldum sonunda,
hemde beklerken beni.

Bak kalbim inlemekte,
sevip yummadan seni;
heran ölebilirim,
sarıl al götür beni.

Boşaldı zembereğim,
bana bırakma beni,
ölmek istemiyorum,
sarılda götür beni..
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Suc ve ceza

Adalet sırtlanlarda,
çakallar şehre indi,
kabusmu rüyamıdır,
dizlerim suya indi.

Gecmişimde onlarda,
derler bana bu kimdi,
tarihe revamıdır,
yoksamıyım ben binti.

Adalet sırtlankarda,
çakallar şehre indi,
catlamadıysa sabır,
Ezan vaktim ikindi.

Adalet sırtlanlarda,
çakallar şehre indi,
şimşek çaksam dağlarda,
demeyin bu türk kimdi.
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Sur niye

Göllere düşmüş ucurumlardan yuvarlanmış
çocukken korkmazdım anamın eteğine
babamın yüreğine tutunurdum
denizler alıp beni götürdüğünde
geri geldiğimde anamı gıyabımda
 cenaze namazı kılındığında
    anamın gözündeki
ışığı görmesydim onada inanmazdım
inandım da ne oldu kabilleri doğurub başıma
bela eden anama
Anam gözüne ölüm bulutu çöktüğünde
gözlerime dedi bilseydim doğurmazdım
havva arafata indiğinde  bilseydi kabilleri doğuracağını
rusları amrikalı avrubalıları initihar komantosu
olur kendini rahmini patlatırdı............
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Şahın taçı.

Mal allahın kul allahın,
neyi var ki patişahın?
varlık bir vara mahsustur;
yoklukta dır taçı şahın..
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Şehitler ölmez

Ölseydi ben olmazdım,
hele sen hic olmazdın,
küllü cehennem iken,
başlara tac olmazdın.

Ölmez şehitler bilsen,
sen yaşayan olmazdın,
gavura köle iken,
havlayan it olmazdın.

Özen mem sen olsaydım,
keşke ben ben olsaydım,
olsaydım oy olsaydım,
sultan murat olsaydın

keşke iman olsaydın,
bana imam olsaydın,
gavura köle iken,
yol gösteren olsaydın..

Necati Gedikoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şiir adam

Şiir adam olmuşum,
şiir yazamıyorum,
icimdeki şairi,
heyhat bulamıyorum.

Rahmet ayı saklamış,
icimdeki kafiri,
o kafire bakıp da,
hakir bulamıyorum..

Şiir adam olmuşum,
şair olamıyorum,
rahmete erişmişim,
sitem bulamıyorum.

Cümlelerle evçilik,
ben oynayamıyorum,
iftarımda kanaçak,
nimet bulamıyorum.

Şiir adam olmuşum,
yandım kanamıyorum,
derunlerumde saklı,
nurları arıyorum..
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Şiir kitabı,Ali Gündüz.

Zamanı geri sarsam adlı şiir kitabımın basımı icin gündüz yayın evi ile sözleşme
yapılmış ödemesi yapılmış 66 gündür bekliyorum gec olsun temiz olsun dedik
bekliyoruz....
BİR YILI DEVİRDİ Beklemekle olmuyor bu heriflerin yalanı bin para...
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Şiirmi tarihmi: :))

şiir yazsammı:yoksa tarih,
diye düşünürken,
baktım ki, kadınlar,
doğurmuş erken..

şiirmi tarihmi,
yazsam derken,
yazmayı unuttum,
dönmeler,nöbetten dönerken..
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Tarih ve insan...

Denizler damarda kan,
geceler ölüme zan,
ademe tek uzanan,
tarihte yoktur vicdan..

YUNUSTA OLMALI CAN,
BEKTAŞİYDEYDİ İZAN,
CENNETTEN CIKTIĞIN AN,
IRKTAŞINMIYDI ŞEYTAN..

Adem ademe düşman,
mezara düşen pişman,
cenabet kalan şaman,
zül olmadan ol pişman..

Zil çalar oynar şeytan,
ırko ve zıllık calar,
adem soyuna düşman,
noelmi yoksa şaman.

Ateşe düşendi can,
suya döndüğünde an,
düşün ibrahimi an,
eyy insan heey insan.

Senki tuzağa düşen,
mevlana gibisin sen,
ölmeden ölensin sen,
ademin özü türk sen...

Sen insandanda insan,
ademden gelen saf kan,
değilsinki kan döken,
insan icin veren can...

Ey türk şerefli insan;
saf soyusun ademin;
insan oğlu saf insan,
cennet senindir an san..

Özünü över kuran,
ruhun bedenin iman,
beni ademden kalan,
son türk şerefli insan....
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Tavuk ve horoz

Köpek ulumuş durmuş,
ölüm ve deprem olmuş,
tavuk aslanı vurmuş,
horoz cöp lüğe düşmüş.

Cöplüklte bulmuş yemiş,
bildinmi kimi yemiş,
horozuna güvenen,
tavuk tu erkekleşmiş,

Tavuk çocuk doğurmuş,
horoz çöplüğe girmiş,
horozun derdi neymiş,
Tavukta anlamazmış,

TAVUK kanadın germiş,
birde kıd kıdak demiş,
üstelikde yetmemiş,
horozuna gücenmiş,

TAVUK ya bu bilmemiş,
horoz cöplükte ne iş,
TARİHİN CÖPLÜĞÜNDE,
KAİNAT ZEHİRLENMİŞ.
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Tezkere

Yollar uzanır gider,
sılamın yollarına;
gel tezkere koşayım,
yarimin kollarına.

Gece gündüzü bağlar,
yol vermez sıra dağlar,
anam bağrı yandıkça,
Askerim derde ağlar.

Ağlama anacığım,
tezkereme az kaldı,
dağlar geçit verecek,
bir kış birde yaz kaldı.

Omuzumda taşırım,
günleri geceleri,
dilimde düğümlenir,
tezkere heceleri..

Vatan borcum bu benim,
ölsemde vereceğim,
bekleyin beni dostlar,
yakında geleceğim..
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Tren kazası

Eski istemezükçüler,
ünlüdür bu takozcular,
dikkat edin ey yolcular,
iş başında kal kalçılar.

Boğaza köprü israftır,
hızlı tren çok tuhafdır,
tüp gecit de göcecekdir,
iş başında bay salcılar..

TC geri kalacaktır,
devrim bole olacaktır,
beyinsiz baş kalacaktır,
garip sac baş yolacaktır.

Sac baş yolan salakolar,
hep devrimci kalacaktır,
bellenmeğe alışıklar,
bayım sen kal diyecektir,

Salakolar heb baş olur,
düzen bööle gidecektir,
salakolar birincidir,
sanatcısıda incidir.

Bu vatanda aaay kalcılar,
beyoğlundada önçüdür,
bunlar cokta ilimcidir,
hemcinsde de devrimcidir.

işi azıttı yokcular,
öz türkce ile bokcular,
ulusalcılar okcular,
MİLLET ALTTAN VURACAKTIR.

Secilecekler şebektir,
sorsan secen köstebektir,
Bizim TARİHİMİZ TEKTİR,
SIKI İSE BANA SORMA.........
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Turna'lar gelmiyor

Rahmeti götürmüş gittiği yere,
yol gösteren yok ki bende varayım,
kötülük bataklık boyları aşmış,
gelensiz gidensiz bir diyardayım.

Bir talan furyası eser yurdumda,
çicekler icine tomurçuk atmış,
şerefsizlik makam olmuş yurdumda,
bütün güzellikler,utanmış kacmış.

Turnalar gelmiyor mevsimler şaşmış
benide araman yarınlardayım,
iyiler göç etmiş kafdağın aşmış,
Muştulara gebe karınlardayım..
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Türkülerden

Sarmaşık göz yaşımdan,
cıktım gönül dağına,
köprü kurdum sulardan,
mecnun oldum yoluna.

Heylendim türkülerden,
yıldız dizdim yoluna,
yalınız akşamlardan,
mehtap saldım yanına.

köprü kurdum sulardan,
gel salına salına,
gectim candan ve serden,
acı da gel halime.

Sorarım şarkılardan,
heylerim türkülere,
adım aldım dağlardan,
gel yuvalan koynuma.

Heylendim türkülerden,
sürüldüm isyanlara.
köprü kurdum sulardan,
döküldüm sevdalara.
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Umut çobanı.

Biz bu fani dünyanın,umut çobanlarıyız,
ömür yitinceye dek,yaz kış demez güderiz,
bazen acı kavalı keyifle öttürürüz,
ac açık kalır gene aksamadan güderiz.
Cemalime bak benim iz iz olmuş anılar;
bir hatıra defteri,ezgiler doldu yüzüm.
Ağarmış bak saclarım,bu benim son baharım;
bahar bitti güz bitti illakiki kış gelecek,
kar beyaz lakin beni kara toprak örtecek.

1979..
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Unuttuk..

Kurudu göz yaşımız ağlamayı unuttuk,
yüreğimiz taş olmuş duygularda buruşuk,
gökte yıldız kaynadı bilmedik manasını,
batsın dedik dünyanın satayım anasını..

Gecenin manasını gündüzüde bilmedik,
mezarında mevtayı tek başına unuttuk,
hısımın akrabanın kapısını calmadık,
biz rahmet duasını yapmayıda unuttuk.

Yunusa mevlanaya güstük kulak dıkatık,
insanın yaratılış gayesini unuttuk,
fakir el açtı bize allah versin söyledik,
biz kendimizi asrın cöplüğünde unuttuk.

Yedilerin kırkların davasını gütmedik,
çanakkalede yatan şuhedayı unuttuk,
şehit olan ecdatın gayesini gütmedik,
biz kendimizi asrın cöplüğnde unuttuk.

Koyun olduk cobanın kıymetini bilmedik,
başımıza bilgeler koymayıda unuttuk,
emaneti ehline vermesini bilmedik,
biz kendimizi hıyar tarlasında unuttuk..

Tenekeciler caldı beşlerinden yürüdük,
mehterin haşmetini şerefini unuttuk,
beşine düşdüğünün carığına bakmadık,
biz gittiğimiz yolun rotasını unuttuk...
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Uyandım.

Gözlerim ufuklarda,
ah çekince derinden,
parçalanır koparda,
bin parça ciğerimden

Göz yaşım saçaklarda,
mıhlanmış ki derinden,
güneş ısıtmayınca,
kıpırtamaz yerinden.

Zemheri sabahlarda,
kendini sokan diken,
titreyen ateşlerde,
donan cehennem dim ben.

Günahın kollarında,
düşe kalka yürürken,
güneşin ziyasında,
kimdir karanlık çeken.

Ömrünü hovardaca,
yanlış pazara süren,
kim varmış ki dünyada,
karlı ömür sürdüren.

Suları kurutup da,
saçaklara astım ben,
dingin okyanuslarda,
çarşaf çarşaf yastım ben.

Uyandım ezanlarda,
şeytan çile çekerken,
ney iman tahtasın da,
inim inim inlerken...
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Uyanık..

Kendini uyanık sananlar,
aptalın ta kendisidir,
hakkına razı olanlar,
insanın efendisidir..
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Uyumak..

Uyumak istiyorum,
anıların koynunda,
söndürmek istiyorum,
güneşleri o anda.

Gömülmek istiyorum,
gözüm daldığı anda,
hep seni arıyorum,
el uzatamasamda.

Uyumak istiyorum,
rüyaların bahtında,
ağlamak istiyorum,
sevda bulutlarında.

Gömülmek istiyorum,
gözlerinin ardında,
kaybolmak istiyorum,
ÖLÜLERİN KOYNUNDA...
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Vefasız.

Uzattım ellerimi,
sana gelmedin bana,
kabattım gözlerimi,
oof boğuldum hiçrana.

Kanattın yüreğimi,
ağladım kana kana,
vermiştim herşeyimi,
ne oldu sana bana

Uzattım ellerimi,
sana gelmedin bana,
kabattım gözlerimi,
sarıldım hatırana.

Sökseydin çiğerimi,
nasıl bakmıştın bana,
alda git yüreğimi,
hadi eyvallah bana.

Bilmezsin dileğimi,
duam gene hep sana.
Uzatmam ellerimi,
soğuttun beni bana.

Vefasız dileğimi,
bildirdim yaratana.
Al verdim yüreğimi,
hadi eyvallah bana..
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Vuslat.

Nefes göğsümde dalgın,
yüreğim gözlerimde.
Çığlık çığlık bir yangın,
harlar hücrelerimde..

Hasret ateş eserken,
ton kaldın yüreğimde,
ateşlerde üşürken,
yanarsın düşlerimde.

Nefes göğsümde dalgın,
kan; kusar gözlerimde,
ağlar anılarımda,
bulutlardan bir yangın..

Vuslat ölüm ekerken,
sevda tarlalarında,
ağlar semalarında,
Kahpelerden bir yangın,

Eller vuslat bicerken,
yandım yangınlarında,
rüyalarım nöbette,
düşlerde.kan ağlarken...
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Yaban adamıyım.

Ben yaban adamıyım,
ıssız gecelerde ormanlarda,
bağıran.
Karlı yalcın dağlarda yalın ayak,
beyaz bulutların üstünde yürüyen.
Sac sakal darmadağın,
görenek nedir tanımam.
Siz tarzan dersiniz bilakis,
ben yaban adamıyım.
Şelalelerden tırmanır,
orman türküleri dinlerim;
kuşlardan.
Bakmayın varoşlarda durduğuma,
gözümü kabar dağlara çıkarım.
Ben yaban adamıyım,
masar osmana dar gelirim,
dünyaya bile sığmam.
çeker kafdağına giderim.
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Yadigar

Güz geldi esiyor serin  bir rüzgar,
ruhumu sarıyor garip bir efkar,
her şeyiyle yitti muhteşem bahar,
 bir çiçek kalbimda kaldı yadigar.
Ömrü kısaçiçek kurudu   soldu,
örttü üzerini inçeden bir kar.
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Yalama.

Yalama dolmuş cihan,
neylesinki bahcıvan,
sunni çicek kokmazki,
tepelendur bahcıvan...
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Yalnızım.

Milyonlar içinde yalnızım.
Sensin benim tek sevdiçeğim,
sensin benim yazda kışta çiceğim.
Sen olmazsan kim kalbimi güldürür?
hayat beni iki günde öldürür.
Senden başka kim derdime aldırır,
sensiz baharı neyliyeyim ben?
gönlüme baharı sen getirir sin.
Bir gülüşünle kalbimde;
karanfilleri sen açtırırsın.
Dertleşecek kimsem yok dünyada,
bir sen.
Sende birgün beni bırakpda gidersen;
sen olacaksın taze fidanı,
acımadan taze baharda kesen..
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Yaya şa şa şa

Kıçında don yoktu
f.16 tank var
Donsuzların arkasında
ab abd var
hedefinde voyvodayı
kazığa oturtan  fatihler var
gün ola harman ola
Ya kuzgun leşe
ya devlet başa güçün: yeterse bana
yayaya şaşaşaaaa
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Yaylalar.

Cennetten bir köşedir,
yüksek yüksek yaylalar.
Taplolardan yücedir,
dağı düzü ovalar.

Boy boy otları vardır,
yemyeşil çayırların,
kokusu bir başkadır,
çiceği bayırların.

Ormanları koynunda,
çeşitli varlık besler.
Baharın reyhasıyle,
yayla yelleri eser.

Çam kokan soğuk sular,
yer yer pınarlar verir,
ferah temiz havası,
yanaklara kan verir.

Ormanların bağrından,
çağlar akar dereler,
çam dalında bir başka,
güzel öter bülbüller.

Koyun kuzu serpilmiş,
yemyeşil ovalarda,
yaşamak bir başkadır,
bu güzel yaylalarda.
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Yedi köyden kovmuşlar,,

Yedi köyden kovmuşlar,
doğruyu söyleyeni,
yedi köy de kalmamış,
dünya bir köy bir gemi.
şeytanlar duşta gerek,
yok saysada ademi,
tufanlar avucumda,
yüreğimde o gemi.
İyilere açıktır,
ağırlar binenleri,
tenezzül etmeyenler,
beklesin cehennemi..
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Yer'in altı

Yer'in üstü bir alem,
altı iki.
Yer üstün de düğün var,
altı matem.
Yer altına bir atsan,
atar iki.
Yarın altın da nevar?
sonun ki!
Bugün dilinde olan;
ben'im ki;
bugün bir yarın iki..

Necati Gedikoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yer demir gök bakır

Bulutlar kaldırırda gök yüzüne,
bir damla ademin gözüne akar.

havva uyan bak der dünya yüzüne,
bak neslimiz ne cok yıldızlar kadar.

Ellerini kabar havva yüzüne,
ademe bakma der Allaha yakar.

Aşina olsada bunca hüzüne,
nasıl dayanırım mahşere kadar.

Havva ellerini vurur dizine,
neslimiz cıldırmış ateşi yakar.

Adem der düşmüşler birbirlerine,
havva der ey hınzır vahşi hilekar.

Ezanlar akseder de gök yüzüne,
adem ile havva göz göze bakar.

Muhammed erişmiş ki yeryüzüne,
şeytanlar kudurmuş kendini yakar.

İnsanlar sarılır birbirlerine,
rüzgarlar ucurur cennete akar.

Gök bakır yer demir şeytan dizine,
vurur da demire bakıra bakar..
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Yerli malı

Kendi yağı ile kavrulmalı.
Çalışmalı öğünmeli,
alnı açık başı dik olmak için,
yerli malı kullanmalı.
Oçağımın dumanı,
ormanımın.
Atlarımın yemleri,
cayırımın.
Yüreğinin türküsü,
bayrağımın.
Anaların gaykısı,
istikbalin,
sancısı istiklalin
olmalı.
Yerli malı kullanmalı.
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Yırttım şiirlerimi..

Şiirlerimi yırttım,
rüzgarlara savurdum.
Es ardık deli deli,
gönlümü sana kustum.

Felek deli küpeli,
oyunlarından bıktım;
artık şair değilim,
ben yüreğimi kustum.

Gel artık selvi boylum,
gelde bize gidelim,
Artık hüzün değilim,
hüzünlerimi kustum.

Es artık deli deli,
yare doğru gidelim,
gelmeden bize ölüm,
bir yudumluk gülelim..
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Yunusca

Derin duru göllerde,
görülmez bir ışığım,
günahlarım dillerde,
ey hak sana aşığım.

Yunustu midelerde,
sanmanki ben fasığım,
kudreti takdirlerde,
ben rabbime aşığım.

Nefsime zulmettimse,
sanmanki ben fasığım,
yunusun hak diliyle,
özleyen bir aşığım.

Yunus yunus karnında.
bir balık birde elci,
zaman duru göllerden,
cıkaracak kaşığım.

Yunus mahfuz karnında,
söylerdi allah kerim,
zülfikar cekilince,
söylemenki,demedin....
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Zalim

Kör etmişsin gözlerimi,
sanki sen verdin canımı,
acı sardı her yanımı
ZALİM..

Kurutmuşsun güllerimi.
yidirdin genc günlerimi.
Duta bandın dillerimi,
Zalim.

Avuc acık ellerimi,
ağuladın her yanımı,
betonlamışsın ruhumu,
ZALİİM.

Geri ver bana canımı,
sen olan o cananımı,
boşa gecmiş zamanımı,
ZALİİM..

Dualarım yetmedimi,
kalbinde gül bitmedimi,
ATEŞ SUYU İCMEDİMİ?
ZALİİİM..
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Zaman

Benmiyim nisyanında;
bendemi eskir zaman.
emeklerken ilk çağda,
elde var ahirzaman.

Nerde o oyun bozan,
kör kambur cadı nerde,
oyun bozan kalpazan,
senin gençliğin nerde.

Zaman yırtıldığında,
güneş kustuğu zaman,
yer gök çıldırdığında,
koş gel bana ozaman.
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Zümrdü anka

Rüzgarının hızından yanıp küllenen anka,
kanatını çırpıp da gel süleyman ufkundan,
umutsuzluk mu seni kahretmiş vurmuş pranga,
kendine baht mı kurdun belkislerin tahtından.

Rüzgarları tutuşdur hapsolma kafdağında,
uzaklarda arama gözlerimin ardında,
kafdağındanda yüce benim gönüldağımda,
kutlu tahtlar var orda belkislerin tahtından.

Birkaç yürek özenir sana zümrüdü anka,
birkaç gün taşır seni kelebek kanatında,
ekin vermeyen dağlar olsada som altından,
yecüc mecüc olmadan kanatlanıp uç anka..

Yıldırımlar korkar dı ürper di kanatından,
ateşine bulutlar su taşır ummanından,
karanlık gecelerin çık artık masalından,
aç artık kanatını tahtımdır kanatında..
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