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Ağladım

AĞLADIM
İndim seyran ettim, eski yaylayı,
O taşlara bakıp, bakıp ağladım
Anam sabahları, danaları yayardı
O danalıklara. bakıp, bakıp ağladım.

Sabah vakti inekleri sağardı
Sütlerini yoğurt, peynir yapardı
Öğleleri koyunları, sağardı.
O yerler e bakıp, bakıp ağladım

İnekleri sağar göle doğru bakardı
Gölden esen rüzgârları solardı
Sicim gibi yağmurları yağardı
O göllere bakıp, bakıp ağladım

Taş bulaktan temiz sular akardı
Sularından kana, kana içerdik
O sularda her şeyimizi yıkardık
O dere ye bakıp, bakıp ağladım

Akşam olur danalara bakardık
Kenarında ateş yakıp yanardık
Ara sıra oyunlara dalardık
O dağlara bakıp, bakıp ağladım

Kars’ a giden yola bakardık
Gelenlerin canlarını yakardık
Köprülerde figan feryat ederdik
O yollara bakıp, bakıp ağladım

Koyunlar meleşirdi kuzlar için
Kuzular meleşirdi koyunlar için
Serin sular akardı canlılar için
O sulara bakıp, bakıp ağladım.

                   24.02.20212. Ali KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Aman Allah'ım

AMAN ALLAH’IM

Ağlayan bir yanda, gülen bir yanda
Acılar bir yanda, sızlar bir yanda
Keder bir yanda, elim bir yanda
Bu acı ve elimden kurtar Allah'ım

Cenazeler sokaklarda yatıyor
Mezarlara tırlar ile gidiyor
Yaşlılara hor göz ile bakıyor
Aman Allah'ım yaman gündeyiz

Bir ailede üç beş kişi ölüyor
Ölenlerin cenazesi yerlerde kalıyor
Cenazede üç-beş kişi oluyor
Topluluklar, yasak oldu Allah'ım

Acı keder birbirine karıştı
Acılarda insanlar, birbiriyle yarıştı
Eğitim sıfırladı sona varıştı
Maske için her kes birbiriyle yarıştı
Çok yaman gündeyiz kurtar Allah'ım

Covitliler,  tek odada yatıyor
Yanlarına hiçbir kimse girmiyor
Doktor, hemşire odalardan korkuyor
 Geleceğe ışık senden Allah'ım

Çin den çıktı bir dünyaya yayıldı
Avrupa, Amerika sınıfta kaldı
Bilim insanları telaşa daldı
Bu beladan sen kurtar Allah'ım

Sokağa çıkmak tehlikeli ve yasaktır
Sokakların her tarafı kan revandır
Sokaklar bom boş kuşlara kaldı
Bu elim acıdan kurtar Allah'ım

21.05.2020.Ali KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Ana

ANA!
Öyle bir mücize edeydi, Allah
Yeniden ben bebek olaydım ana
Dil açıp, ilk defa ana diyeydim
Ağrını, acını, alaydım ana
Bir kelime demezdim sözüm üste
Elimi ataydım gözünün üste
Başımı koyaydım dizinin üste
Sabahtan hayale dalaydım ana
Yanımda ben seni bulamayanda
Koklayıp, kokunu duyamayanda
Ali' yim ninnisiz yatamayanda
Ağlayıp, hıçkırık salaydım ana
      08.06.2016. Ali Karagöz

Alisultan Karagöz
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Arabir

ARABİR

Şimşek çakar, yağmur yağar arabir,
Yanaklara, yaş da düşer arabir,
Bu dünyanın sevdaları yaz değil,
Ömrümüze kış da düşer, arabir.

Kendi için de ki ateşine yanarsın,
Bakarsın ki, ne hayırsın, ne şersin,
Zaman olur ki, ayaklara düşersin,
Ayağına, baş da düşer, arabir.

Baht kara ise yazan kalem neyleye?
Gölge düştü ümidim den güneye,
El açarız dilenci gibi talihe,
Avcumuza taş da düşer, arabir.

Hey! Götür, kaçır bu dünyadan canını,
Azrayılın girmediği ev hanı?
Alın yazın öyle cızer alnını,
Alnına kırışıkta da düşer, arabir.

                  03.09.2013.Ali KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Aras

ARAS
Sensin çocuğum
Geleceği kurtaran, öndere inan
Sensin çocuğum.
İleriyi gören atayı bilen, sensin Aras'ım
Küçüksün, bu gün yarın büyüksün
Ümit sensin gelecek, sensin
Işığı gören, umut dolu sensin Aras'ım
İyi bir gelecek isteyen, ümit saçan
Sensin çocuğum.
Teknolojiyi çok iyi bilen ve kullanan
Sensin umut sensin gelecek sendedir
Karanlığa ışık tutan, dünyayı aydınlatan
Körlere göz olan, sensin çocuğum
Kötüyü dışlayan iyiyi anlayan
Bir umut, bir güneş sensin çocuğum
Atatürkçü sensin ,ümitler sensin
Sen batmayan bir güneşsin
Çiçek tohumdan yeşerir
Tohumdan çiçek olur
Sen çiçeklerin en güzelisin Aras'ım…

 25.02.2020.Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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Başka çıldırım

BAŞKA ÇILDIRIM

Dağlarında taşlarında gezmedim...
Bulağında göllerinde yüzmedim...
Anlımdaki yazıları kendim yazmadım.
Gönüldeki yerin başka çıldırım.

Esat beyimin zinzal köyünü
Göremedim anam atam evini.
Deremedim bahçelerin gülünü.
Tarihteki yerin başka çıldırım.

Gönül yine gamlı yine yastadır.
Sitemlerim ahlarım çoğu boştadır.
Çoğu ömrüm geçmiş yarı yaştadır.
Ölmeden kavuşaydım sana çıldırım.

Burhan arkadaşım gibi sırdaşım oldu
İsa sultan gibi kardeşim oldu
Kara papak türkünü tüm dünya duydu
Sazımdaki yerin başka çıldırım

                   Ali Karagöz.01.12.08

Alisultan Karagöz
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Ben seni nasıl sevmeyim

BEN SENİ NASIL SEVMEYİM
Kartallar zirveyi, sunalar gölü,
Seller dereleri, ceylanlar çölü,
Ruh bedeni sever, sevgi gönlü,
Ben seni nasıl sevmeyim ki ?

Yıldızlar geceyi severse parlar,
Bülbül nağmesileyle sevgisini paylar,
Bir Mecnun harayı Leyli haylar,
Ben seni nasıl sevmeyim ki ?

Dinle bu nağmemi, stresini at,
Sevgiyle yarandı bütün kainat,
Muhabbet aşkına büründü hayat,
Ben seni nasıl sevmeyim ki ?

Bu sevgi göklere kaldırdı beni.
Çöllerde  Mecnuna andırdı beni,
Aleve  bürüdü, yandırdı beni,
Ben seni nasıl sevmeyim ki ?
       Ali Karagöz.03.12.2013

Alisultan Karagöz
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Benim seni seven yüreğim öldü

BENİM SENİ SEVEN YÜREĞİM ÖLDÜ

Yüreği olmadan sevmek çetinmiş,
Benim seni seven yüreğim öldü.
Yüreğim ezelden öyle seninmiş,
Benim seni seven yüreğim öldü.

Hakka yüz çevirdim yolumu azdım.
Seni söz ettim kalbime yazdım.
Elimle ona bir kabirde kazdım.
Benim seni seven yüreğim öldü.

Ne deyim ben bu hale bu aha?
Seni sevmek bana bir ömürden baha
Ben seni sevmemem,  bir daha
Benim seni seven yüreğim öldü

Kendini çıkılmaz bir yola saldı.
Gizledi derdini, benden sakladı ,
Yandı sensizlikten tutuştu yandı.
Benim seni seven yüreğim öldü.

               Ali Karagöz.03.10.2012

Alisultan Karagöz
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Bıktın Şimdi gidiyormusun

BIKTIN ŞİMDİ GİDİYORMUSUN?
27 Aralık 2009 Pazar 19:05:26
ŞİİR
Bari gönlünü bırak beden aşsın yokuşu
Şimdi sorarım sana, kendin gidiyor musun?
Bu gidişin vardi ki, kıyametin kopuşu;
Şimdi arkanı bana döndün gidiyor musun?

Kaldırır enkazımı kazır da artık bir vinç
Yarıda kaldı işte senden aldığım sevinç
Yüreğimin yangını gurur duyduğum övünç;
Şimdi şu mumlar gibi söndün gidiyor musun?

Seninle önemliydim hem ne mutlu beşerdim
Dayanağımdın benim, tutunmasam düşerdim
Nefesinden güç aldim, çiseledin yeşerdim;
Yağdin estin gürledin dindin gidiyor musun?

Bunca hasreti çekip nice yıllar yakıldım
Sararan cemalime acıyarak bakıldım
Ellerimden elini çekisinle yıkıldım;
Hicranin siratina sindin gidiyor musun?

Gözlerindeki hüzün gölge eder sanina
Kederlenme sevdigim can adadım canına
Terkinde hiç yer yok mu, beni de al yanına;
Kervanin kır atına bindin gidiyor musun?
                                           ALİ KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Bir bir

BİR - BİR
Yenibahar geldi, güller, çiçekler,
Açıldı, bağlara, yayıldı bir-bir.
Yatan kelebekler, yatan böcekler,
Hoş bir ıtır duydu, ayıldı bir-bir.

Çimene yayıldı ,Elalemin güzelleri,
Ördüler çiçeklerle, ipek telleri.
Derildi bir kucak sevgi gülleri,
İnce parmaklarla sayıldı bir-bir.

Toprağın derinden şırasını emdi,
Boy attı sarmaşık çimeni ördü.
Her gülün üstünde bir bülbül gördü,
Güller hainlikten bayıldı, bir-bir
                16.12.2013.Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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Bizim eller

BİZİM ELLER

Yüce dağlar, yeşil orman
Gül çiçeği, derde derman
Koku saçıyor, burada her yan
Bizim eller, bizim eller

Vatanımın cennet köşesi
Gül çiçekti,  dağ deresi
Baldan tatlıdır çeşmesi
Bizim eller, bizim eller

Ağacı gül, toprağı gül
Gül üstünde Şeyda bülbül
Nağme söyler, güler düldül
Bizim eller, bizim eller

Alisultan Karagöz
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Ciyağor

CIYAĞOR

Bu toprak benimdir, bu vatan benim.
Ölsem büküldüğüm, bu kefen benim.
Nakışım gayretten bu çimen benim
Yorulmaz, vasfında dilim cıyağor.

Ayrılık içimi ditip dağıtır
Ömrümün köhne korkak çağıdır.
Her taşı tarihin bir varağıdır.
Dil açar dokunsan elim ciyağor.

İstersen bağışla istersen kına,
Yenildik zamanın zalim oyununa,
Giden oğulların döne koynuna
Sen hiç çekmeyesin zülüm ciyağor.

Hayat eleğinden sır açan günden
En büyük dostlukla barışan günden,
Anam toprağına karışan günden,
Çiçeğim cıyağor, gülüm ciyağor.

Ağlasam gözümün yaşı sen oldun,
Konuşsam sözümün başı sen oldun
Dünya bir yüzükse kaşı sen oldun,
Ey! benim gayretli elim cıyağor.

Ali düşüşmüş, keza bahtına,
Ömür vefa ede biraz vaktine,
Tanrı bahtiyarlık yaza bahtıma
Gelip kucağında ölsem cıyağor.

                  Ali karagöz. 29.03.2010

Alisultan Karagöz
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Çıkıp bir gün gideceğim

ÇIKIP BİR GÜN GİDECEĞİM
Yüzümü yana çevirip,
Bağrımı kana çevirip,
Arkamı sana çevirip,
Çıkıp bir gün gideceğim...

Yüreğimden taş asılsa,
Kirpiğimden yaş asılışa
Dertlerime can asılsa,
Çıkıp bir gün gideceğim..
.
Gözlerine vurgun oldum,
Hasretinden yorgun oldum,
Küsüp senden kırgın oldum,
Çıkıp bir gün gideceğim...

Kast eyledin yüreğime,
Hançer vurdun küreğime,
Zehir kattın çöreğime,
Çıkıp bir gün gideceğim..
.
Derdin üstünde kalacak,
Adım beyninde kalacak,
Elin koynunda kalacak,
Çıkıp bir gün gideceğim.

Alisultan Karagöz
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Deli

DELİ
Deliler muhtelif,her e bir çeşit,

Deli var söyler sözün düzünü,
Deli var danıştır,görme yüzünü
Deli var hırsızın bulur izini
Deliler muhtelif, here bir çeşit.

Deli var zincirle bağlıdır mıhta
Sahibi hakimdir, oturur tahta,
Ne olsun ,var devlet karadır bahta,
Deliler muhtelif ,here bir çeşit

Deli var zorludur, dağı oynatır,
Deli var od-alev derya kaynatır,
Deli var neyi var ,senle paylaşır,
Deliler muhtelif ,here bir çeşit.

Atalar derler ki bu yerde kalmaz,
Sahibi utanır deli utanmaz,
Deli var yiğittir, Köroğlu- ayvaz
Deliler muhtelif here bir çeşit.

Deli bolluğudur, hüküm zamanı,
Budur yakışanı bizim devirin
Kısmetı bollaşır ağıldan koyun,
Deliler muhtelif , here bir çeşit

Deli var artistir, deli var şair,
Yazar, aklı kesmez neler dair,
Tarifi az olur çoğunu söyer,
Deliler muhtelif. Here bir çeşit.

Özü güzelliktir,delilik belki,
Türlü ,türlü deliler yetiştirir ülke,
Kocaldım , bu derdi ben çeke,çeke.
Deliler muhtelif, here bir çeşit.

Ali delileri çok saldın yada,
Zaman olur ,dar günde yeterler dada,
Söylesen derlerki delidir o da,
Deliler muhtelif, here bir türlü.
   ALİ KARAGÖZ.05.05.2011

Alisultan Karagöz
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Emel

EMEL
Saçların sarıdır, gözlerin ela
Cemalin benziyor,mah ile aya
Leblerin şekerdir dişlerin saya
Güzeller içinde güzelsin Emel.

Dişlerin incidir,kaşların keman
Sinemi delen ok yaydır, sedan
Gülende gülüşün derinden vuran,
Güzeller içinde güzelsin Emel.

     Ali karagöz.12.05.2011

Alisultan Karagöz
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Enkaz

ENKAZ
Otuz ekim saat 14.51 de İzmir de bir tufan koptu
Yer yerinden oynadı, evlerin altı üstüne geldi
Deniz taştı, tsunami oluştu. Karalara karıştı
Ne var ne yok hepsi birbiriyle yarıştı

Herkes sustu, taş kesildi yerinede
Elif bebek o enkazdan çıkanda
Yer gök durdu âlemlere karıştı
Elif bebek o en kazdan çıkanda

Kahraman itfaiyeci gün yüzünü gösterdi
Herkesi birbirine baktırıp gülümsetti
Arş ile kürcü birbirine karıştı
Ayda bebek gün yüzüne çıkanda

Televizyonlar dünyaya seslerini duyurdu
Dede, baba, ana hep sevince büründü
Orada bulunanlar alkışlarla yürüdü
O bebekler o topraktan çıkanda

  30.10.2020.ALİ KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Gel yeniden doğalım

GEL YENİDEN DOĞALIM
Gel yeniden doğalım,
Ey benim ilk sevgilim, gönlümün birincisi.
Gel yeniden doğalım.
Muhabbet hazinemin, duru, lalı, incisi...
Koy geçmiş hatıralar, bir daha tazelensin.
Coşsun aşkın deryası, dalgalar tepelensin.
Gel yeniden doğalım...
Ben Kerem olayım, sende benim Aslım ol...
Kızıl gülüm, menekşem, benim bahar fesleğenim ol...
Bakim sana orgun-orgun, süz gözünü naz eyle.
İşit beni ateşinle, hazanımı yaz eyle...
Kaçırmayalım bu fırsatı, aşk odunda kavrulsak...
Kavuşmak için bir daha.
Gel yeniden doğalım, Gel yeniden doğalım.

Ali Karagöz.15.12.2014

Alisultan Karagöz
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Göreydim

GÖREYDİM.

Karış-karış, il-il gezip, dolaşıp,
Oğullar da itibarı, göreydim.
Dere geçip, tepe dönüp, dağ aşıp,
Zirvedeki yağan karı, göreydim.

Bir gezeydim o dağları yorunca,
Çıldır da ki Sarp dereler boyunca,
Su içeydim çeşmelerden doyunca,
O dağda ki bulakları, göreydim.

Dolaşaydım kızıl kaya taşına,
Tırmanaydım, kalaça’ nın kaşına,
Bir çıkaydım "ziyaretin" başına,
Zekerzim de otlakları, göreydim.

Kara düzü,taş bulak ı çiçekli,
Kır dağı  gül-çiçekle bezekli,
Menevişli, lale-nergis etekli
Kurtkale de” bahçe-bağı, göreydim.

Göçüm kalkar o Zinzal’ ın dağından,
Kadim in evinin” yerinin yanından,
Kızıl kaya, Parmaklının dağından,
Çıyağor’ da yaylakları göreydim.

Ali der ki: Elde kalan dostları,
Karşılayıp, yola salan dostları,
Gözü yolda bağrı yanık dostları,
Öz yurdumda vefakarı göreydim.
31.12.2010.Ali karagö

Alisultan Karagöz
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Güvenocak Yaylası

GÜVENOCAK YAYLASI
Güneyi kısır dağına bakıyor
Kuzey i de çıldır gölünü yakıyor
Derelerden misk –i amber akıyor
Yeşiller içinde güzelim yayla

Ortasından çıldır’ a yol geçiyor
Yoldan geçenler ona hayran kalıyor.
Çeşmelerden soğuk sular içiyor
Güzeller içinde güzelim yayla

Yaz gelince kuzuların meliyor
Ormanından çamlarına bakıyor
Binbir türlü çiçeklerden bal akıyor
Al yeşil içinde güzelim yayla

Son baharda yaylalardan inilir.
Köye inenlerin pişmanlığı bilinir
Her kesin aklı yaylasında takılır
Çimenler içinde güzelim yayla

Taşbulaktan soğuk sular akıyor
Kör bulakta coşup ,coşup duruyor
Suları aktıkca çıldır gölü gülüyor
Dağların içinde güzelim yayla

Veysel’in bulağıda yaylalara akıyor
Akan sular çimenleri besliyor
Çimenlerde hayvanları otluyor
Suların içinde güzelim yayla

Soğuk bulak yol üstünde akıyor
Yoldan geçenler soğuk sudan içiyor
İçenlerin derdine derman oluyor
Güzeller içinde güzelim yayla

Gölündede sazan ile alabalık çıkıyor
Balığını yiyenler ondan şifa buluyor
Balıkcılar bundan büyük zevk alıyor
Al yeşil içinde güzelim yayla

                  07.05.2007 .ALİ  KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Harun Bey

HARUN BEY
Geceleri hayal âleminde gezersin
Gündüzleri denizlerde yüzersin
Görenleri çok derinden üzersin
Hoş görüşlü melek yüzlü, Harun bey

Alttan, alttan bakarsın
Yürekleri yakarsın
Arada bir de gülücükler atarsın
Hem uyanık hem sakinsin Harun Bey

Stresi üzüntüyü vermişsin kiraya
Gelenleri gidenleri sararsın makaraya
Saf görünür alırsın alaya
Balıkçılara balık tutmayı öğretirsin Harun Bey

Çok temiz ve saf yüreklisin
Almanya’ dan çok daha tüfeklisin
Para puldan çok daha değerlisin
Çok şakacı ve alaycısın Harun Bey

Harun Bey bu aralar çok sıkıntılı görünür
Çünkü dünürleri ala bula görünür
Gitmesine bir gün kala sorunlara bürünür
Ne mutlu çok mutlusun Harun Bey

Almanya la Türkiye yi mukayese edersin
Bazen yürüyüşe çıkar etrafına bakarsın
Sabaha kadar yatmaz uyanık durursun
Çok az uyuyan uyanıksın Harun Bey

Harun beyin Eros ile arkadaşlığı var imiş
Geçmişleri mazileri çok imiş
İzmir de, de geceleri var imiş
Yemekleri, balıkları çok leziz imiş Harun Bey

Gözlerin aç Harun Bey etrafına bak Harun Bey
Neler olup bitiyor bu dünyada
Haberler duy Harun Bey gör Harun Bey
Gaflet uykusuna dalmışsın uyan Harun Bey.
                            27.08.2016. Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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İblis

İBLİS
Geceleri yatarsın
Gündüzleri kapıları gezersin
Kapıların arkasını pusarsın
Çok yamansın sen a iblis

İblis konuşmaları dinlersin
Dinleyip te bin yalan uydurursun
Yalanları telefonla uçurursun
Çok fenasın sen a iblis

İnsanları konuşturursun
Sonra arkasından türlü yalan uydurursun
Yalanları felakete döndürürsün
Çok düzenbazsın sen a iblis

Herkesin yüzüne gülersin
Arkasından kuyusunu kazarsın
Herkesi sever gibi; görünüsün
Çok uyanıksın sen a iblis

İblis bir aileyi yönetir
Bazılarının akıllarını çökertir
Eş e dosta nasihatte yarışır
Çok ukalasın sen a iblis

İnekleri, sağarsın, koyunlar, süzersin
Kazı tavuğu birbirine karıştırırsın
Süt ü peyniri yağı hep satarsın
İyi bolda dedikodu yaparsın
Çokta kıskanç ve hasetsin sen a iblis.

03.09.2019.Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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Kardeşim

Kardeşim
(Yıl 1976.Aylardan Mayıs)

Bir şimşek çaktı yer gök bir oldu
Şimşekle birlikte kardeşim düştü
Yere düşende canından oldu
Canım kardeşim cennetlik oldu.

Dağlar başı da  dumandı çendi,
Dumanlar içinde keşmekeş koptu
Ölen kardeşimdi yüreğim koptu
Canım kardeşim şehit oldu

Daha henüz on beş on altı yaşlarındaydı,
Saçları sarı, gözleri mavi, kendi esmerdi
Tarlayı çayırları hep çok severdi,
Canım kardeşim taze bir fidandı.

O ki bir fidandı düştü toprağa
Toprak yandı alev alev tutuştu.
Bütün aile gözyaşı içinde boğuştu
Canım kardeşim yeni açmış bir güldü.

O toprağa düşende anne, baba ya od düştü.
Bütün aile kardeşler yandı tutuştu.
Gazetelerin b aşlıklarına bir yazı düştü,
Canım kardeşim taze bir çiçekti düştü.

Kardeş acısı yüreğime bir od saldı
Onun acısıyla rengim sarardı soldu
Rüyalar âlemi mi kendimi sandım
Canım kardeşim taş üstünde bir keklisin.

Bir Yasemin di koklarız diye
Yüreğimizin içine saklarız diye
O gelsin yine bekleriz diye
Canım kardeşimi göresim geldi

Kan damlıyor yüreğimden kan
Her aklıma sen geldikçe seni
Her zaman sen anacağım seni
Canım kardeşim sen bir meleksin

Adı kıyastır, kıyaslamaktır,
Adına yakışır, büyük kıyastır
Kıyasların en kıyaslısıydı
Canım kardeşim o bir kıyastı.

                                Ali karagöz
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Kızılkaya

KIZIL KAYA

Kızıl kaya büyük güney, parmaklı
Sengerim de ariyan saraklı
Dağlarımda Cengi çalır her bulaklı
Ömrümde manalı anım Zinzalın

Bu Toprak Sazın – Sözün Meheli
Her Çemeni, Her Tarlası Bir Halı
Dağları var yapıncılı çalmalı
Kitap Tutmaz Bin Destanı Zinzalın.

Ali Karagöz

Alisultan Karagöz
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Muhsin bey

MUHSİN BEY

Sabahları erkenden kalkardı.
Etrafına ve sema ya bakardı
Canlılara,  cansızlara can katardı
Vefatlı, merhametli Muhsin Bey

Herkesin işine, koştururdu
Onları her şeyiyle coştururdu
Moral ve Manevyetle doldururdu
Dürüstlüğün simgesiydi. Muhsin Bey

Çok çalışkan ve asla yorulmayan
Hiç kimseye asla hiç dokunmayan
Asla kin ve nefret tutmayan
Mükemmel bir insandı Muhsin Bey

Her köyde bir öğretmen vardır ışıkları yandıran
Her köyde bir papaz vardır ışıkları söndüren
Işık tutan aydınlatan, tarlada çayırda başarı sağlayan
Her canlıya can vermeye çalışan fedakârdır Muhsin Bey

Bütün köylünün dert babasıydı
Bazılarının kolu ve kanadıydı
Köyün çiçek açan gül yaprağıydı
Solmadan İzmir e gitti Muhsin Bey

Alçak gönüllüydü mütevazı satardı
Gençlere örnek kişiliği katardı
Onur ve dürüstlüğe bakardı
Adamların kralıydı Muhsin Bey
Adı Muhsin soyadı yazar yazarların kralıydı Muhsin Bey

                                                               18.04.2021.Ali Karagöz

Alisultan Karagöz
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Nasıl geçti anlamadım

NASIL GEÇTİ ANLAMADIM
Siyah önlükle, başladım okula
O günlerim nasıl,   geçti anlamadım
Öğretmenden aldım, dersi
Okul yıllarım nasıl, geçti anlamadım

Ortaokula, başladığım,  o yılda
Dört arkadaş aynı evde, yâd, yâda
Kar ve tipi fırtına hepsi aynı anda
O aylarım nasıl geçti anlamadım

Lise yıllarım çok zorlu yıllardı
Okul sanki bir gurbet zindandı
Sınıflar yabancı bir garabetti
O yıllarım nasıl geçti anlamadım

Üniversite, ayrı bir alamet
Orada koptu galama gal kıyamet
En sonunda bir nihayet
Yaza aylarım, nasıl geçti anlamadım

Çocukluğum yaylalarda, dağlar da
Gençlik çağım geldi geçti ovalarda
Yaşayışım anılarım, hep oralarda
O aylarım nasıl geçti anlamadım

Ben yoruldum geze, geze bu yolda
Varamadım o yerlerde, bir yere
En sonunda varamadan bir karara
Ömrüm en güzel çağı nasıl geçti anlamadım

Her tomurcuk, yeni bir gülün
Her bulut yeni bir kışın
Her gül yeni bir baharın
Baharlarım nasıl, geçti anlamadım

07.06.2020.Ali KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Orman

15.12.2007 12:11:32
ORMAN
ORMAN YANDIKCA ÇİĞERLERİMİZ YANIYOR
ORMAN DEMEK, HAVA DEMEK SU DEMEK
HAVAYI TEMİZLEYEN OKSİJEN, FİLTRE DEMEK
ORMAN YANDIKCA ÇİĞLERİMİZ YANIYOR

ORMAN HAYATIMIZDAN BİR PARCA DEMEK
ORMANDAN GELİR HER TÜRLÜ BEREKET
ORMAN GELEÇEĞE ÜMİT BİR ÇİCEK DEMEK
ORAMAN YANDIKCA ÇİĞERLERİMİZ YANIYOR

ORMAN GELECEĞE BAKMAK ÜMİT DEMEKTİR
ORMAN ÜMİTLERİM EN ÜMİTLİSİDİR
ORMAN ŞEHİRLERİN GÖZ BEBEĞİDİR
ORMAN YANDIKCA ÇİĞERLERİMİZ YANIYOR

ALİ KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Oynasın

OYNASIN
Yol üstüne çıkan güzel
Ellerinde, gül oynasın
Ceylan gibi bakan güzel
Oyna ince bel oynasın.

Her gün gülen güzel
Yanaklarda gül oynasın
Hoş konuşan seda salan
Saçlarında tel oynasın

Hoş bakışın, kalem kaşın
Miski zafer en kokan nefesin
Al yanaklar inci dişler
Saçlarında gül oynasın.

 Gül kokuyan nefesinle
Koynunda ki buselerle
Hoş bakış hayran gülüşünle
Ayaklarda hal, hal oynasın.

19.09.2019. Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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Özledim

ÖZLEDİM
Çiçeğini n, kekiğinin kokusunu
Yaz gelince açan papatyaları
Alını yeşilini, çimenini
Dağlar da ki karlarını özledim

Kuşların ötüşünü, derelerin, sesini
Martıların uçuşunu
Karabatakların batışını
Çıldır gölünün dalgasını özledim

Yaz gelince yaylalara gitmeyi
Yaylalarda nezih, feselli yemeyi
Kuzuların, koyunların, melemesini
Yağmurların yağışını özledim.

Kızıl kaya da balık tutmayı
Çayırlarda tırpan çekmeyi
Tarlalar da sarı, turuncu, pembe mor
Çiçeklerin renklerini
Irgatların hay, hayını özledim

Kara kotanla tarlayı sürmeyi
Maçkalının disiplinli duruşunu
Hodakların,  horavel,  sesini
Velhasıl her şeyini özledim.

Çobanlarn, kaval sesini
Zihni durağın tulum sesini
Fahrettin karagöz ün kamçı sesini
Danaların gelişini, özledim

Taş bulağın kör bulağın soğuk sularını
Kadınların inek, sağma sesini
Koyun, kuzuların güzel sesini
Tulum boğazların yüzüşünü özledim

Bende çok gezdim o dağlarda
O göllerde, derelerde çöllerde
Çok güzel günlerim geçti o yerlerde
Daha sayamadığım çok şeyini özledim.

                               21.05.2020.Ali Karagöz

Alisultan Karagöz
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Safiş

Işıl, ışıl gözlerinle
Şeker kaymak sözlerinle
Aya benzer o yüzünle
Çok özledim safiş seni
Eritiyor özlem beni

Hem güzelsin hem gökçeksin
Hiç solmayan bir çiçeksin
Sen gönlümde bir meleksin
Çok özledim safiş seni
Eritiyor özlem beni

Yanar yürek duman tütmez
Bu gönlüme gücüm yetmez
Bir çiledir çek, çek bitmez
Çok özledim safiş seni
Eritiyor özlem beni

Abdal ettin saldın çöle
Hasadımı verdin yele
Bülbül gibi hasret güle
Çok özledim safiş seni
Eritiyor özlem beni

Ne hayaldir nede düştür
Gizli sevda gerçek aşktır
Yaz günlerim boran kıştır
Çok özledim safiş seni
Eritiyor özlem beni

Gözlerime bir kez baktın
Dermansız derde bıraktın
Ali’yi derdinle'' yaktın

Alisultan Karagöz
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Sel

SEL

İnsanların  yüreklerini yandıran,
Acı bir karanlığı andıran,
Körpecik yavruları kandıran,
Köprüleri yıktıran, sensin sel.

Yağmur yağar sel olur,
Dertlilerin acıları çok olur,
Koskocaman binaları yok olur,
Hiçbir ferman dinlemeyen sensin sel.

Seller gelir dereleri doldurur,
Derelerde evlerini götürür,
En büyük zararları fakirlere verdirir,
Acımasız,duygusuz ,sensin sel.

Yağmur yağar bodrumları doldurur,
Nice , nice ocakları söndürür,
Kaçanlar kurtulur,kaçamayanları öldürür,
Çok büyük felaket, sensin sel.

                               Ali karagöz  28.09.2009

Alisultan Karagöz
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Sen

SEN
Yıllar geçse eskimeyen
Şaraplara,  benzersin
Kadınlar üzüm gibidir derler
Seversen şarap, olur
Sevmesen sirke, olur
Sen yıllanmış şarap gibisin
Yıllar geçse de genç ve güzelsin
Rüyalarıma giren
Gecemi gündüzümü, çeviren
Gündüzümü geceye çeviren
Balımsın, şekerimsin
Sen rüyalarımın süsü
Gecenin yıldızısın.

01/05/2020.        Ali Karagöz

Alisultan Karagöz
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Söz Verdi

SÖZ VERDİ
Söz verdi gelmedi o nerde kaldı
Verdiği sitemler yürekte kaldı
Dudaklar parlıyor süzülmüş baldı
Yine hatırlar, uydurma beni

Gidiyorum yolları, dağa direnir
Verilmiş boş sahte ahde güvenir
Gözlerim bekliyor yollar, süslenir
Umutsuz, görüşle doydurma beni

Neler bekliyorum hayallerimde
Kozmosa uçuruma rüyalarımda
Bazen kan dayanır damarlarımda
Uykuda derinden soydurma beni

Bu işve bu nazı bırak
Güzelleri çağır bir meclis kurak
Yalan vaat vereninin saçını yolak
Kap kara gözünü oydurma bana

Alisultan Karagöz
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Şubat

Bir karlı soğuk şubat ayında
Bir bahar kokulu çiçek gibisin
Bu kışın ak karı konmuş yüzüne
Gökten yere inen melek gibisin

Giderken söyledim kal dayanamam
Heyecan yanaklı al dayanamam
Senin hasretin lal dayanamam
Ruhumu titreten yürek gibisin

Duruşuna, hoş bakışına dur diyemem
Gametine yürüyşüne, kal diyemem
Ayrılık çok zordur dur diyemem
Kanatlanıp uçan arı gibisin

Arı gibi bal yaparsın
Görenlere yan bakarsın
Ara sıra çalım atarsın
Çok yürekler yaktın, yakacakların var

Kendine özgüven, sadakatın var
Her zaman her yerde, kıymetin var
Oturup kalkışında azametin var
Gülleri titreten rüzgâr gibisin
.
22/02/2020.Ali KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Şubat Ondört

Bir karlı soğuk şubat ayında
Bir bahar kokulu çiçek gibisin
Bu kışın ak karı konmuş yüzüne
Gökten yere inen melek gibisin

Giderken söyledim kal dayanamam
Heyecan yanaklı al dayanamam
Senin hasretin lal dayanamam
Ruhumu titreten yürek gibisin

Duruşuna, hoş bakışına dur diyemem
Gametine yürüyşüne, kal diyemem
Ayrılık çok zordur dur diyemem
Kanatlanıp uçan arı gibisin

Arı gibi bal yaparsın
Görenlere yan bakarsın
Ara sıra çalım atarsın
Çok yürekler yaktın, yakacakların var

Kendine özgüven, sadakatın var
Her zaman her yerde, kıymetin var
Oturup kalkışında azametin var
Gülleri titreten rüzgâr gibisin
.
22/02/2020.Ali KARAGÖZ

Alisultan Karagöz
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Unutmak İstiyorum

UNUTMAK İSTİYORUM.
Unutmak istiyorum hatıraları,
Denizin sesi gelir,
Kalbimin sönük muahabettini,
Izdıraplı bir aşk hikayesini,
Unutmak istiyorum.
Acı- tatlı anıları,
Deniz sesi gelir,
Deniz sevdalı deniz,
Efsaneler gibi şirin hayali deniz,
Sevmişim dağlarını ovasını,
Güneşinde yanmışım,
Muhabettin sana bağlı deniz,
Sinesi sinem gibi…………
Hicran dağlı deniz,
Unutmak istiyorum.
Sahilde tatlı rüyalar gibi geçen,
Hazin akşamları,
Güneşli sabahı
Unutmak istiyorum.
Yandırıp yakan hatıraları,
Denizin sesi gelir.

02.05.2011. Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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Yandı Ha Yandı

YAND HA YANDI

Zalim korona dünya topluluğuna dalanda
Bütün insan toplulukları yandı ha yandı
Işıkları söndürüp, karanlığa dalanda
Bütün lambalar söndü ha söndü

Gece ile gündüz birbirine karıştı
Saatler, dakikalar birbirine karıştı
Ateşleri birbiriyle yarıştı
Ağzında dilleri, yandı ha yandı

Dost, akraba birbine karıştı
Corona da bunlar ile yarıştı
Ölenlerin bedenine, karıştı
Vücutta bedeni yandı ha yandı

22.04.2020.Ali Karagöz

Alisultan Karagöz
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Yaşlılık

YAŞLILIK

Yaşlının yüreği genç olsa da,
Yüreği, kuvveti bileği, tutmaz
Günbegün zorlaşır dertleri zorlar ,
Kendiri, kesilir dileği tutmaz.

İyiyi, kötüyü ayırmaz, seçmez,
Yılları yola salmış, fasıllar geçmiş,
Artık kız kaytaran o yıllar geçmiş
Daha ceylanlar da ovaya gelmez

Ömrünün, gününün çetin anında
İster ki, yakınlar olsun yanında.
Öğünür zamanın değirmeninde,
Ömrü un olsa da eleye gelmez.

Hayat onu pancar gibi sıksa da,
Ağrılar- acılar yere yıksa da,
Hatta evlatları hayırlı çıksa da
Dili, danışığı, duyana gelmez.

Ömürden kalsa da çok az bir zaman,
Bazıları zirve der, bazıları son durak.
Böyle mutluluk eğer ki yaşlılık
Be niye feleğe, meleğe gelmez?

Alisultan Karagöz
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Yayla

YAYLA
Güneyi kısır dağına bakıyor
Kuzey i de çıldır gölünü yakıyor
Derelerden misk –i amber akıyor
Yeşiller içinde güzelim yayla

Ortasından çıldır’ a yol geçiyor
Yoldan geçenler ona hayran kalıyor.
Çeşmelerden soğuk sular içiyor
Güzeller içinde güzelim yayla

Yaz gelince kuzuların meliyor
Ormanından çamlarına bakıyor
Bin bir türlü çiçeklerden bal akıyor
Al yeşil içinde güzelim yayla

Son baharda yaylalardan inilir.
Köye inenlerin pişmanlığı bilinir
Her kesin aklı yaylasında takılır
Çimenler içinde güzelim yayla

Taş bulak tan soğuk sular akıyor
Kör bulakta coşup, coşup duruyor
Suları aktıkça çıldır gölü gülüyor
Dağların içinde güzelim yayla

Veysel’in bulağı da yaylalara akıyor
Akan sular çimenleri besliyor
Çimenlerde hayvanları otluyor
Suların içinde güzelim yayla

Soğuk bulak yol üstünde akıyor
Yoldan geçenler soğuk sudan içiyor
İçenlerin derdine derman oluyor
Güzeller içinde güzelim yayla

Gölünde de sazan ile alabalık çıkıyor
Balığını yiyenler ondan şifa buluyor
Balıkçılar bundan büyük zevk alıyor
Al yeşil içinde güzelim yayla
                                                     Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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Yaylanın

YAYLANIN.
Pekreşenden burunları aşanda
Açılır goncada gülü  yaylanın
Süsen sünbül mor menekşe
Kokar gülü yaylanın,

Derelerden   şarıl şarıl
Akar suyu yayalanın
Al yeşile süsler ile bezenmiş,
Açar  çilekleri  yaylanın

Meredis  tarafı alyeşile boyanmış
Binbir türlü çiçeklerle    donanmış
Çağlayanı şakır şakır  akarmış
Güzeller içinde,   çiçekleri yaylanın

                         02/12/2007. Ali karagöz

Alisultan Karagöz
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Zinzal

ZİNZAL
Kalaçanın,  tepesine çıkanda
Açılır, goncada gülü Zinzalın
Tepelerden düz ovaya bakanda
Çiçekleri  bir hoş olur, Zinzalın

Küçük gölde kurbağanın ötüşü
Karaçay da balıkların, yüzüşü
Büyük gölde kayıkcılar, yarışı
Bir başkadır, halı Zinzalın

İlkbaharda sular, çayırlara karışır
Sularından bol, bereket fışkırır
Sonbaharda emekleri, bollaşır
Çok verimlidir, tarlaları Zinzalın

İlkbaharda, ziyarete çıkarlar.
Koyun, kuzuları, ziyarete erdirir
Gelin, kızlarda, geleneğe uydurur
Güzeller içinde güzelin ,Zinzal

Artık evlerinde sular akıyor
Her kes birbirine hoş göz ile bakıyor
Her kapıdan bir traktör çıkıyor
Çalışkan insanların yeridir. Zinzal

             22.05.2020.Ali Karagöz

Alisultan Karagöz
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