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-Cuma-

Yağmurlu bir sabaha,uyandı tüm müminler,
Arş a ulaşıyordu Fatihalar, aminler,
Mübarek olsun CUMA, hayır getirsin size,
Bugün de nefes verdi,hamdolsun Rabbimize.

27.11.2015

Süleyman Ergül
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Acizim

Acizim çaresiz şaşkın bir yolcu,
Boşlukta divane gezerim sarhoş,
Menzili bilir de bulamam O nu ,
Bir ümit içinde arar dururum.

Katmerlenmiş isyanım bozuk düzene
Mazlumu yetimi ezen ezene,
Fikrime zihnime sınır çizene,
Duramam en baştan kafa tutarım.

Asiller kenara itilmiş kalmış,
Hainler ortada halay oynarmış,
Uslanmaz kefere alkış tutarmış,
Gün gelir hepsinden hesap sorarım.

Günahta boğulmuş imdat isterim,
Hiç yüzüm yoksa da aman beklerim,
Haddimi bilmektir yalnız bildiğim,
Çölde kum tanesi olur yanarım.

Kendimi anlattım bu satır imza,
Sade bir törenle koyun mezara,
Gelemem dargınlık kaprise naza,
Yaradan yoluna kurban olurum.

                                                    (İstanbul      12 02 2008)

Süleyman Ergül
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Adalet

Neden? diye sordum hep, neden? bu adaletsizlik,
Bu dünyada bu kadar, böylesi şerefsizlik,
Kimisi  bulamazken,yemeye bir yudum aş.
Kimi doymuyor cana, bunun adı rezillik.

Süleyman Ergül
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Af Günü

Kandiller yanar, minarelerde,
Serilir seccade, her bir hanede,
Bizde midir sıra? bizde belki de,
Af günüdür bugün,nasiplenelim.

01.12.2015

Süleyman Ergül
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Ağlama Annem

Kolay değil bu   vatan bize emanet
Böyle teselli bul da ağlama annem
Var olacak daima bizimle millet
Yollarımı gözlerken ağlama annem

Ana baba ve kardaş sılada kaldı
Ömrün en güzel çağı geride kaldı
Tam aşık oluyordum yarıda kaldı
Her gün beni anarken ağlama annem

Sayılı günler bunlar çok çabuk geçer
Daha yeni geldim derken hemen biter
Böyle diyorum ama inan çok beter
Sabırlı ol beklerken ağlama annem

Belki sen yatağında bense nöbette
Tersi düşünülemez böyle elbette
Bu bayram ellerinden öpemesem de
Öbür bayram ordayım ağlama annem

    ( İstanbul          30 09 1987)

Süleyman Ergül
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Ah o güzel günler

Tek göz odalardan oluşan evceğizlerde
Dünyaya açıldı gözler çekingen,
Çamurlu sokaklar aşıldı yıllarca sabırla,
Bacalardan isli dumanlar savruldu geleceğe.
Boş arsalarda varıldı çocukluğun tadına
Çelik çomak seslerine karıştı mahalle cayırtıları,
Çemberler çevrildi, toz toprakla yıkandı bedenler,
Plastik arabalara yansıdı engin hayaller,
Ah o güzel günler kimbilir şimdi nerdeler.

Anneler çocuklarını leğenlerde yıkadı,
Televizyon alınan evler mahalleyi kucakladı.
Danteller örüldü özenle nakışlı danteller,
Telefona çağrıldı komşu iki sokak öteden,
Yağcıyla yoğurtçu bağrıştılar çanlarıyla,
Sütçünün sesi duyuldu o sırada köşeden.
Ağıtlar yükseldi destancının bozuk teybinden.
Bohçacılar en beyaz takımları sergilediler,
Gelinlik kızlar neşeyle seçtiler hayallerini.
Taksitçiler çiçekli basma kestiler Ayşe teyze ye
Taze sebzeler satıldı at arabalarında erkenden.
Sümüklü çocuklar annelerinin eteğinde tepindiler.
Ah o güzel günler kimbilir şimdi nerdeler.

Kestaneler dizildi maşinga nın  üstüne,
Közde balık yapıldı yenildi ailecek.
Beyazlar kaynatıldı kar gibi olsun diye,
Babalar gece vardiyasında sabahladılar.
Ebeler çağrıldı en telaşlı çığlıklarla,
Ateşi yükselen çocuklara iğneciler geldiler.
Ah o güzel günler kimbilir şimdi nerdeler.

Okul yolu çok şendi yaka açık düğme yoktu.
Kömür gelen bir eve el atmayan kimse yoktu,
Kuran kursları her yaz dolup taştılar,
Yaş sınırı ne demek emzikle de koştular.
Gece oldu camlarda renkli orlon perdeler,
Ah o güzel günler kimbilir şimdi nerdeler.

Üç çocuk bir yatakta yattılar dizi dizi,
Turşular kuruldu sevgiyle döşendi kavanozlara,
Baharda badanalar sürüldü,odalar gökkuşağı,
Sokaklar süpürüldü bayram sabahlarında.
Çardaklar sohbete doydu yaz akşamlarında,
Sünnet mevlidinin ikramı pilavlarla zerdeler,
Ah o güzel günler kimbilir şimdi nerdeler.

Hemşehriler yükleriyle geldiler köylerinden,
Masallar anlatıldı  gaz lambasının altında.
Labadalar toplandı baharda çayırlardan,
En  artistik fotoğraflar süsledi duvarları
Çeşme başında anlatıldı en mahrem hikayeler.
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Hepsini tarihe süpürdük gittiler ki gelmezler,
Ah o güzel günler kimbilir şimdi nerdeler.

                                                                    (İstanbul     15 03 2007)

Süleyman Ergül
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Ahşap Evler

Zaman geri gelir mi? döner miyiz maziye?
Hepsi dimdik ayakta, bakın şu güzelliğe,
Kabirlerle komşuluk, eski adetimizdi,
Dönüştürdüler bizi, bu çağdaş rezilliğe.

                                            Süleyman Ergül   13. 05. 2013

Süleyman Ergül
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Akibeti düşün

Düştüm bir sıkıntıya,bulamadım çareyi,
Medet aramak için, dolaştım her haneyi,
Gölgede soluklandım, nereden gelir yardım.
Kim anlar ki halimden,ateşte közde yandım.

Kaç vakit oldu heyhat, sayamadım günleri,
Düşe kalka yol aldım, aştım uzun çölleri,
Derdimin derrnanını, meğer aramamışım
Hak yolundan ırakda,avare dolanmışım.

Ömür,ey koca zaman,beni bana bırakma,
Doğrunun yeri belli,yanlış yerde aratma.
Bir anlık zevku sefa, karartır ahireti
Tevbeye gel ey nefis,düşün hep akibeti.

21.10.2015

Süleyman Ergül
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Aksaray

Ortasından geçiyor tramvaya bak,
Yaşlı orospuları camii önünde,
Bu nasıl mozaik, ne garip bir yer,
Aksaray, Aksaray seni kim sever.

Yayaları binlerce karınca gibi,
Araçları saymaya  gücümüz yetmez,
Metrodan boşalır bir insan seli,
Kenarda bir şaşkın belki de deli.

Hacılar pezevenkler hepsi kolkola,
Yazık oluyor koca Pertevniyala,
Tarih yerle bir olmuş talan edilmiş,
Şarapçılar yanyana dizilivermiş.

Dilenciden geçilmez caddeleriyle,
Turistlerle dolu restoranıyle,
Kimi çöp karıştırır ne bulursa yer,
Kimi koca kebabı öylece döker

Bu nasıl mozaik ne garip bir yer.
Aksaray,Aksaray seni kim sever.

Gündüzü görmekle akşam bilinmez,
Kimbilir nasıldır gece bilinmez,
Koca bir cerahat ki sıkmakla bitmez,
Vurulsa bir neşter bu böyle gitmez,

Uzanmış yatıyor köprü dibinde,
Pertevniyal Sultan ın kabri nerede
Dantel gibi mabed ne çare mahzun,
Yanında işlenen günahlar malum.

Bu nasıl mozaik, ne garip bir yer,
Aksaray,Aksaray seni kim sever.

                                         29/05/2014

Süleyman Ergül
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Allah Nurunu tamamlayacaktır.

Kudursa da kafirler, hoplasa imansızlar,
Dar eylese dünyayı mümine Kuransızlar,
İnanırız şüphesiz Allah ne buyurmuşsa,
Hak nurunu tamamlar, son bir müslüman kalsa.

                             22/09/2013

Süleyman Ergül
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Allah var gam yok

Bazen bir düğüm gelir, oturur boğazına,
Çok şey geçer aklından da, dökemezsin kağıda,
Bazen, haykırmak gerek,olanca gayretinle,
Lakin çıkmaz ki sesin, kalırsın hayretinle.....

Bazen,güneş geç doğar,
Çok üşürsün beklerken,
Vurur, karanlık vurur,
Korktuğunla kalırsın,

Bazen, yedi düvel çullanır,
Saldırırlar üstüne
Yapayalnız kalırsın,gözyaşları içinde.

Bazen,mumla ararsın,
Hani? dersin adalet,
Dünya zalimle dolu,
Biter mi ki? ha gayret.

Bırak bazeni dostum,
ALLAH VAR GAM YOK, unutma sakın,
O Allah ki kuluna, şah damarından yakın.

21 06 2016

Süleyman Ergül
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Amcama

Neler gördüm neler fani dünyada
Dualarla yetişti Rabbim imdada
Tövbeler ettim Mekke de Hac da
Nasib oldu son nefes O nun yolunda.

Amansız hastalık kapımı çaldı
Bırakmadı beni hayattan aldı
Geride pek çok sevenim kaldı,
Kızım cennet kapısından içeri aldı.

Hakkını helal et Eminem bana
Çok üzerdim seni mahcubum ama,
İyi ki gittin bu yolculuğa,
Dualar et bana, sakın unutma.

Elveda dostlarım, elveda size,
Ayrılık şerbeti nasipmiş bize,
Çıkamadık kışa,yetiştik güze,
Kavuştuk şimdi, biz Rabbimize.

                                                                Süleyman Ergül       29  10  2011

Süleyman Ergül
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Anadolu

Sen tarihin ta kendisi,
Uygarlıklar beşiğisin.
Geçmişten geleceğe köprüler var boynunda,
Selam sana Anadolu,
Motiflerde saklı aşkların,
Kilimlere dokunmuş kederlerin var.
İlmek ilmek sabırların var tere bulanmış.
Çoruh bir köşenden çağlarken,
Datça kafa tutar engin maviliklere,
Selimiye ezanıyla yükselirken semaya,
Mardin selamlar yarını bütün ihtişamıyla.
Yunus Mevlanayla Hacıbayramla halleşir,
Malabadi Dicleyle helalleşir,
Topukları nasırlı yaşmaklı kadın,
Tarlasında biçtiği ekiniyle oynaşır.
Selam sana Anadolu,
Motiflerde saklı aşkların,
Kilimlere dokunmuş kederlerin var.
İlmek ilmek sabırların var tere bulanmış.
Divriği den Bitlis ten Kayseri den  Bursa dan,
Ulucamiler seslenir hepsi  de bir ağızdan,
Hattuşaş Truva nın elinden tutmuş yarenlik eder,
Efes le Söğüt hasbihal eder.
Kapadokya binlerce yıl geriden yorgun  el verir,
Koca bağrın Alparslanla şenlenir,
Beyliklerin beyi Karaman ında,
Otaklar kurulu yaylalarında,
Alaaddinle  Kanuni aralarında,
Ne sultanlar  geçtiler topraklarında.
Selam sana Anadolu,
Motiflerde saklı aşkların,
Kilimlere dokunmuş kederlerin var.
İlmek ilmek sabırların var tere bulanmış.
Mehmedim cephede conk bayırında,
Nenehatun Erzurum dolaylarında,
Sütçü İmam can verdi namus yolunda,
Daha yüzbinlercesi hepsi koynunda.
Selam sana Anadolu,
Motiflerde saklı aşkların,
Kilimlere dokunmuş kederlerin var,
Öteden beriye seni anlatan,
Naftalin kokulu çeyizlerin var.
İslamla şereflendin büyük saadet,
Osmanlı getirdi sana adalet,
Uçsuz bozkırların Toroslarınla,
Erciyes le Ağrı Kaçkar larınla,
Selam sana Anadolu,
Motiflerde saklı aşkların,
Kilimlere dokunmuş kederlerin var.
Al bayrağın altında nöbete durmuş,
Şehadete hazır evlatların var.
                                                                     22 08 08
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Süleyman Ergül
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Anam

Ne çok dövdün terlikle,
Gülmekten katılırdım,
İki elin belinde,
Üstüme atılırdın.

Sokaktan eve dönmez,
Seni çok kızdırırdım
Yağ reçel ekmek diye
Dışardan bağırırdım.

Basmadık zil bırakmaz,
Seni mahcup ederdim,
Ben basmadım zillere,
Diye yalan söylerdim.

Ak tülbentli ak anam
Helal eyle hakkını,
Uzatta bir öpeyim,
Ayağının altını.  (S.Ergül)

Süleyman Ergül
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Anne uzat ellerini

Anne uzat ellerini
 Bak güneş parıldıyor gökyüzünden,
 Kuşlar yemlenmeli,çay demlenmeli anne.
 Sensiz ev boş ki ne boş,
 Senle hayat ne hoş anne.
 Anne uzat ellerini,
 Sıcacık göğsünde sarmala beni,
 Bilirsin karanlıktan korkarım eskiden beri,
 Kanat ol üstüme de sakla beni.

 Anne  simsiyah merdivenlerden yuvarlandım,
 Balçıklara bulandım karanlık sokaklarda,
 Çığlıklarım semalara tutundu,
 Halsiz kaldım yoruldum uzat ellerini anne..

 Sırtımı okşamalı pamuk şekeri eller,
 Yatağım toplanmalı, gömleğim yıkanmalı anne,
 Arkamdan sevgiyle bakmalı bir çift ela göz,
 Akşama geç kalma demeli,dualı dudaklar.

 Anne uzat ellerini,
 Ben sensiz bir hiçim, hiçliğin ortasında.
 Gemiler dalgalara yaslandı,
 Beyaz köpükler senden haber ulaştırdılar,
 Rüyalar temize çıktı nihayet,
 Uzat ellerini anne gidiyoruz,
 Kuşlar çoktan yemlendi, çay demlendi bile,
 Bu seferlik ben yaptım,yakışmasa da elim,
 Kaldığın yerden sen  devam et,
 Tamam mı anne?
 Anlaştık değil mi?

                        Süleyman Ergül    10 12 09

Süleyman Ergül
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Anne ye Mektup

Tam onüç yıl oldu beni bağrına bastın.
Hep kapıda ayakta gülerek karşıladın.
Gerçi hiç sarılıp öpmedin yavrucum demedin ama
Güveylerin içinde sen en çok beni sevdin

Ah be Hatice sultan çok özlüyoruz seni
Sensiz ama,senli hayat koydum bunun adını
Neden dersen hergün ve de her daim
Sen de aramızdasın dolu dolu bizimle.

Biliyor musun herşey istediğin gibi yürüyor
Bayramlarda yine doldu taştı
Mahallenin Hatice ablasının evi
En çok senin evden dağıldı
Kandil kolaçları, helvaları

Dedeleri yine senden korkarcasına
Çocuklara beşer milyon verdi bu bayram da
Hele kurbanı paylaşırken
Heyecanlı, ama eksiktik
Annesiz bir bayramda maalesef eziktik.

Cemal baba yine panik
Aynen bıraktığın gibi, bina sorunları falan
Ama, o koca çınar şimdilerde çocuk gibi
Nasıl olmasın ki sultanını özlüyor.

Ya şu sokaklara sığmayan oğluna ne demeli
Nasıl da benim yanımda söylemiştin o sözü
Zaten çok kıskanç bir yapım var
Çat diye çatlamıştım hasetimden o gece
Bir anne yavrusuyla kavuşmuştu böylece.

Kızlarına da tam not bu arada
Hepsi babalarının etrafında pervane
Senin titizliğini bildikleri için,
Adamı hep baskı altında tutuyorlar.
Öyle gez böyle gezme, onu giy bunu giyme.
Sensiz ama senli hayat,böyle akıyor işte.

Rabbimin gülden bahçelerinde
Biliyoruz ki çok rahatsın
Kardeşinle annenle, recebinle birgülle
İlahi huzurdasın.
Selam sana güzel kadın rahmet sana
Geride kalanlar çok ama, çok hasret sana
Takdiri ilahidir bu bize laf düşmez
Öyle bir iz bıraktın ki asla silinmez.

    (İstanbul     24 05 2004)
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Süleyman Ergül
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Annem e

Karlı bir kış gunuydu ben
Göz açtım dünyaya merhaba dedim
Hani komşular telaşlanmıştı ya
Haber uçmuştu çoktan
Gececi olan fabrika işçisi babama
Tabi ben nereden bileyim anne
Sen sonradan anlatmiştın ya böyle böyle oldu diye
Çok yaramazdım değil mi üzerdim belki de seni
Ama bir gün bile intizar etmedin bana
Ablamlara da yeterdim hani ikisine birden
Bir giriştimmi varya ayırana aşk olsun
Sonra kardeşim geldi altı sene üstüne
Kare tamamlanmıştı babam gururlu
Ne de olsa iki kız iki erkek evlat
İlkokul günleri dün gibi hatırımda
Sen tutup götürmüştün elimden
O zamanlardaki mantık eti senin kemiği benimdi
Belki ne etim öğretmene ne kemik sana kaldı ama
Ben ben olmayı öğrendim
Onbir yıllık kitap defter güreşi sonunda
Şimdi tam hatırlamıyorum
Ne almıştım ilk maaşımla
Ama senin duanı almış olmalıyım ki
Kazancım hala bereketli senin sayende
Anne eksik etme üzerimden duanı
Senden hep çekineyim
Seni seviyorum anne
Askerde ziyaretime gelmiştiniz babamla
Hani fuarı gezmiştikya birlikte
Biraz hüzünlü biraz buruk ayrılmıştık günbatımı
Otogarları zaten oldum olası sevmem
Hep ayrılık yeridir oralar benim için
Hatta sen benim askerde çekilmiş
Bir resmimi görünce ağlamışsın
Normalden 25 kilo altındaki halime
Hayır demişsin bu benim oğlum olamaz.
Oldu be anne o zamanlar dal gibiydim
Şimdi de duba
Olsun varsın sen beni böyle de seversin
Hep sevmedin mi zaten
Karşılıksız, çıkarsız, riyasız.
Anadolu’yu karış karış gezdim ama
Hiçbir yerde seninki gibi çorba içemedim
Rastlamadım hiçbir otelin yatağında
Seninki gibi lavanta kokan yastığa
Sana borçluyum anne
Bugünki huzurumu iki yavrumu eşsiz sultanımı
Sen bulmadın mı o melek gibi kadını bana
Ben demedim mi size
Benden evet onay alın onlardan
O gün bugundür kafa kafaya verdik
Her koşula göğüs geriyoruz beraber
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Sakız için bile ayağa kalkıyoruz ekmek davasına
O da isterdi sırça sarayları
Trabzon takılarını belki ama
Birgün olsun ima etmedi
Bunların hiçbirini bana
Şimdi Rabbime şükür
Bizimde bir evimiz var sayılır
Gerçi İstanbul bitiyor orası başlıyor ama...
Olsun dünyada mekan ahirette iman misali
Bir karış yerde biz kaptık anne    çok zor çok zoroldu ama oldu be anne
Hepsi hepsi senin dualarınla
Ha! Unutmadan sen demek babam demek
Babam demek sen demek bizim için
Yarın ne mi olacak?
Yarına Allah kerim......

 (İstanbul 01 02 2000)

Süleyman Ergül
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Baba bomba atıyorlar

Baba bomba atıyorlar.
Kulaklarım uğulduyor baba?
Dünyanın her yeri mi böyle?
Yoksa sadece bize mi bu piyango.?

Baba bak askerlere
Neden vuruyorlar baba?
Onlarda insaf yok mu?
Yoksa insaf onların lügatinde yazmaz mı?

Baba bomba atıyorlar
Yüreğim bombalanıyor
Parçalanıyor benliğim.
Gülmek ne demek baba.?

Bir filmde görmüştüm
Çocuklar misket oynuyordu.
Çocuktular ve haylazdılar.
Ne güzel.yaramazdılar baba.

Ben silahla yarenlik istemiyorum.
Silahım kalemim olsun benim
Dünya zalime kalsın
Ben şahadete talibim baba.

Baba bomba atıyorlar
İnsanlık bitmiş galiba
Nerede kardeşlerimiz.?
Nerede Müslümanlar baba.?

Kafir bu kez bizi mi seçti?
Ne istediler yurdumuzdan?
Baba neden susuyorsun?
Susmak mı gerek acaba.?

Baba bomba atıyorlar
Toza karıştım bir anda
Bu akan kan benden mi yoksa?
Benim kanım mı toprağı öpen? .
Titriyor bedenim parlıyor gözüm.
Bak Resul gülüyor bana
Resul ellerini uzatmış
Beni tutuyor baba.

                                         (İstanbul 25 04 2006)
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Balayı gibi

Erken gelmiştik o gün biraz erkence,
Bir bankta elele ilk günkü gibi,
Sanki bir balayı özlemle dolu,
Bakışmıştık göz göze her günkü gibi,

Martılar, güvercinler şahidimizdi,
Düdük çalan gemiler yarenimizdi,
Güneş batmaya durmuş rüzgar yalıyor,
Hepsi bu güzelliğe alkış tutuyor.

Erken gelmiştik o gün biraz erkence,
Bir bankta elele ilk günkü gibi,
Sanki bir balayı özlemle dolu,
Bakışmıştık göz göze her günkü gibi.

Hafif dalga sesleri melodi olmuş,
Simitçiyle mısırcı orkestra kurmuş,
Kara tren gecikmez bizi bekliyor,
Yavaş yavaş kalkmalı vakit tam olmuş.

Erken gelmiştik o gün biraz erkence,
Bir bankta elele ilk günkü gibi............

                          Süleyman Ergül        10 08 2009

Süleyman Ergül
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Bana bir şey olmaz

Hasat vakti gelir, mahsul olursa,
Elele verilip, birlik olunsa,
Ya aksilik olur, yarım kalırsa,
Harmanda savrulan, buğday düşünsün.

Titrese de rüzgar, sessiz savrulsa,
Üşümüş güvercin, bir dala konsa,
Birden hazan gelir,ayaz olursa,
Yaprağı dökülen, ağaç düşünsün.

Islansa yeryüzü, bereket gelse,
Kopsa da gökyüzü, boşalıverse,
Hiç durmasa rahmet, hep yağıverse,
Sellerin sebebi, yağmur düşünsün.

Kapansa da yollar, geçit vermese,
Uzasa zemheri, bahar gelmese,
Açmasa tomurcuk, çiçek açmasa,
Yamaçta ak örtü, karlar düşünsün.

Her yere uzandı, kafirin eli,
Büküldü mazlumun, doğrulmaz beli,
Bitmedi sürüyor, bu zulüm seli,
Bana bir şey olmaz, diyen düşünsün.

20/12/2014

Süleyman Ergül
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Bana el ver

Bana el ver,
Ele gül ver,
Güle dil ver,
Dil güzeli söylesin.

Bana ses ver,
Sese can ver,
Cana aşk ver,
Aşk sevgiyi beslesin.

Yağmurlu akşamlarda ıslansın mezar taşları,
Yediverenler bezesin toprağı, boylu boyunca.
Güneş yağsın semadan, kızılca kıyametler kopsun,
Sevdalar yas tutsun hüzünlü türkülerde.

Ezbere yazılan şiirler olsun avuçlarında,
Kanatsın sineleri ırmaklar uzunluğunda,
Gölgelerde izleri kalsın börtü böceğin,
Şafak, şafak diye ağıtlar yaksın kara geceler.

Aynaları çatlatsın, hatta parçalasın onsekizlik tazeler,
Sadece gözlerden okunsun eşsiz hüzzam eserler,
Sedef kakmalı sandıklarda gizlensin hayaller,
Sardunyalar süslesin balkonları, dantel  zarafetiyle.

Bana el ver
Ele gül ver
Güle dil ver
Dil duayı söylesin,
Yağmurlu akşamlarda ıslanan
Mezar taşlarının başında.

                                                         Süleyman Ergül     24 05 2008
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Batı Medeniyeti! ! ! ! ! !

Medeniyet dediler, zulmün yeni adına,
Yetişmiyor mazlumun, kimseler imdadına,
Kan gövdeyi götürür, ne menem bir düzendir?
Yazık ki en şerefsiz, en itibar görendir.

Çağdaşlığın namını, hiç kimseye kaptırmaz,
Sinsi yürür namussuz, suları bulandırmaz,
Yoktur çıkarı için, atmayacağı takla,
İşgal etmiş her yeri, ne sıfatla  ne hakla?

Merhametten nasipsiz, ezer geçer yetimi.
Kafiri gör de anla, İslamın kıymetini,
Sözde savundukları, barıştır, insanlıktır,
İşte asrın deccali, bu aşşağılık mahluktur.

Bir garip coğrafya ki, Ortadoğu dur adı,
İnşallah bir gün iner, ol Padişah tokadı,
İntikamını alır, boynu bükük her yetim,
Yapışır yakasına, nerede hürriyetim?

Ahmak arap seyretsin, çevresinde kıyımı,
Para pula tapmaktan, göremiyor hayını,
Amma bir gün gelecek, inleyecek alemler,
Kırılacak zincirler, değişecek kaderler.

Aklı olan inanmaz,  medeniyet safsata,
Sadece iman gücü, itikata can kata,
Teker teker düşecek, zalimlerin maskesi,
İmtihanıyla sınar, Hak Teala herkesi.

                                                       12/09/2013

Süleyman Ergül
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Bayram Sabahı

Ezanlar okunur, titrer semalar,
Ve melekler iner, gökten neşeyle,
Bulutlar inzivaya çekilir,
Gülümser yeryüzü, aşkla gülümser.
Ve gün ışır aydınlanır kainat,

Babası elinden tutar çocuğun,
Yolculuk ederler, göklere doğru,
Ve karşılar onları, sonsuz bir ikram,
İkrama doyar, mutlu olurlar,
Ol Yüce Padişah a, konuk olurlar,

Ana, en güzelini giydirir bugün,
Örgülü saçları, mis gibi kokar,
Mendile sarılı, durur hayali,
Kelebek kanadında, özgürdür bugün,

Ve dede gururlu, doludur hane,
Öyle kalabalık, öyle şahane,
Ninenin başında, namaz örtüsü,
Cıvıl cıvıl evi hep, çocuk gürültüsü.

Ve bir garip yolcu, görünür köşeden,
Acaba kapısı, çalınmış mıdır?
Elinden tutulup, hatır sorulur,
Kimbilir gönülcüğü, hoş olmuş mudur?

Kendi de yetim, Nebi nin ümmetiyiz,
Yoluna can verile, tekmil neferleriyiz,
Gurur kibir asla yok, hep gönül erleriyiz,
Bütün yetimler bizim, hepsinin bekçisiyiz.

Ezanlar okunur, semalar titrer,
Hasta dua, kabir, ziyaret bekler,
Tekbirler yükselir, arş-ı alaya,
Ve melekler iner gökten neşeyle,
Ve gün ışır aydınlanır kainat,
Bir yetim başı okşanır şevkatle,
Köşeden bir garip yolcu görünür,
İşte gerçek bayram,o dem görülür.

                 Süleyman Ergül   19/08/2013

Süleyman Ergül
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Bazen

Bazen bir teknenin, şirin güvertesinde,
Bazen sisli yolların, bir adım ötesinde,
Hayat dediğin böyle, kah güler kah ağlarız,
Bir hengame içinde, bu ömrü tamamlarız.

  25.08.2015

Süleyman Ergül
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Ben beni avuttum

Ben beni avuttum,
Benliğimi unuttum.
Bombalar yağdı üzerime
Sel oldu aktı yüreğime
Çocukluğum geldi hatırıma,
Kandil akşamlarını düşündüm.
Komşudan para alma aşkıyla,
Mumlar yakışım geldi aklıma
Sonra elbirlik edip,
Kömür taşımalar birbirimize.
Finaldeki Ankara gazozu,
Ödüldü hepimize.

Ben beni avuttum,
Benliğimi unuttum.
Sokak köşelerinde bekleşen,
Militanlar geldi aklıma.
Memleketi kurtaran,
Özgürlük savaşçıları.
Ne oldular acaba.
Yitip gittiler mi yoksa,
Hayat aralığında.

Ben beni avuttum,
Benliğimi unuttum
Uzun,tozlu yollar geldi aklıma.
Anadolu kokusu sardı etrafı.
Otel odasında sigaralı akşamların,
Efkarı tüttü burnumda.

Ben beni avuttum,
Benliğimi unuttum.
Dedem arpa bulamazken,
Beyaz ekmeği ittim soframdan,
Onurumu ayırdım,
Parçaladım ortadan.

Ben beni avuttum,
Benliğimi unuttum.
Kurşun gibi delip geçen soğuklarda,
Nöbet tuttum da,
Sıcak yuvamda yan yatıp,
Kıblegahı unuttum.

Ben beni avuttum,
Benliğimi unuttum.
Bombalar yağdı üzerime sel oldu aktı yüreğime.

        (İstanbul     04 08 2006)

Süleyman Ergül
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Ben geldim oğul

Ben geldim oğul
Fatihalar getirdim sana hediye
Peygamberin askerleri yoldaş oldular da,
Cananıma getirdiler beni.
Altın tasla şerbet ikram ettiler,
Kana kana içtim ama doymadım,
Ben sana doyamadım oğul.

Gözümden sakındım seni yıllarca,
Uçan kuştan yel gelmesin diye,
Siper oldum üstüne.
Oy oğul dağlar taşlar ağıtta,
Ben yiteydim ben gideydim yerine.

Ordular geçit yaptılar da önünde,
Sana selam durdular.
Sen benim paşamdın, yiğidimdin.
Hanemde direğimdin.

Ben geldim oğul,
Gelirim tabi hem de koşarım,
Dik durur,dik bakar, gayrı dik yaşarım.

Yalçın kayalar adınla yankılandılar.
Irmaklar seni taşıdılar denizlere coşkuyla.

Ben geldim oğul,
Dumanlı dağlar gıptayla baktılar arkandan.
Aşağıbayır şelalesi kıskandı seni.
Koca meşe rüzgara anlattı derdini,
Görmedim dedi ben böyle merdini.

Ben geldim oğul,
Yüreğimde fırtınalar getirdim,
Bulutlar el uzattı kutladılar beni,
Yanıma oturup yadettiler seni.

Bahar çiçekleri kuşattı her yeri
Cıvıl cıvıl kuşlar dallarda beste yaptılar.
Gök mavi,yer yeşil, güneş şen bugün,
Neylersin ki bir ana erir gün be gün.

Yok yok oğul tövbe dimdik ayaktayım.
Oğulsuz dünyada gururla hayattayım.

Ben geldim oğul
Fatihalar getirdim sana hediye,
Göçmen kuşları gittiler hazan mevsimi geldi,
Giden her kuş bir anayı bağrından deldi.

                                                     ( Süleyman Ergül     15. 09. 06)
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Ben seni özledim

Ben seni özledim,
Özlemlerimi uçurdum semaya güvercin kanatlarında,
Ufku tuttum senin için,
Savurdum yerden yere hayallerimi,
Savruldum rüzgarların hırçın kamçılarında,
Ben seni özledim

Geceye yorgan oldu göz kapaklarım,
Kirpiklerim ok oldu, kaleler düşürdüm uzak diyarlarda,
Sağanaklar boşandı, sele battı  yaralı gönüller
Bulutlar cömertçe bıraktılar yüklerini, ne varsa hüzne dair.
Akşamlar şarkılar mırıldandılar sessizliğin koynunda,
Ben seni özledim.

Tarlalardan aldım en taze aşk hasadını
Dalından kopardım sevgimi serseri yüreğim için,
Doya doya suladım toprağı  oh dedirtene kadar,
Çamurdan şehirler kurdum okyanuslar üstüne.
Ben seni özledim.

Özlemlerimi uçurdum semaya güvercin kanatlarında,
Kirpiklerim ok oldu, kaleler düşürdüm uzak diyarlarda.

              İstanbul        04 06 2008

Süleyman Ergül
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Benim Canım İstanbul

Dünyanın gözbebeği, tarih kokan İstanbul,
Yedi tepe üstünde, ne de muhteşem durur.
Seni sende yaşayan, tarifsiz huzur bulur,
Doğduğum güzel şehir, benim canım İstanbul.

Vapurun ayrı keyif, köpründen geçmek güzel,
Tarihi sokağında, okunur içli gazel.
Bütün âlem şanına hayrandır evvel ezel,
Camiler diyarısın, benim canım İstanbul.

Denizinden tependen, güllü bahçelerinden,
Yalısından köşkünden, eşsiz Kız Kulesi'nden,
Hepsinden ayrı lezzet, ayrı bir tat alınır,
Türkiye'min incisi, benim canım İstanbul.

Eyüp Sultan sendedir, Yuşa tam kalbindedir.
Ezan sesi yükselen minareler göktedir.
Sultan hazineleri, en nadide yerdedir,
Evliyalar şehrisin, benim canım İstanbul.

Beykoz'unla Kanlıca, Üsküdar'ın harika,
Sarıyer'inle Bebek, Beşiktaş'ın bambaşka.
Sahilinden seyretmek seni bütün aşklarla,
Yüreğimden parçasın, benim canım İstanbul.

                                                                           07.05.2012 DİLARA ERGÜL

Süleyman Ergül
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Beyaz Ölüm

Kar düşüyor aheste aheste
Örtüyor tüm kirliliği
Bir çocuk camdan bakıyor merakla
Belli ki evi sıcak karnı tok anlaşılan
Yaşlı bir amca iki büklüm
Yürüyor kaldırımda yavaş adımlarla
Düşmekten korkuyor her hal
Ne diyeyim Allah düşürmesin
Bu park tam kartpostallık
Her mevsim ayrı bir renk, ayrı bir ahenk
Şimdi de kefen gibi bembeyaz, saf beyaz
Bir sela duyuyorum derinden
Oysa bugün Pazar, Cuma değil ki
Bugun de ölüm olurmuş meğer
Havanın soğukluğuna gözyaşı da eklenip
Harmanlanırmış oysa.
Evet ama hava soğuk ölüm soğuk
Sıcak olan  ne peki
Neyi arıyorum ki
Er geç bu şerbeti içeceğim
Niye yanılıyorum ki?
Hani sık sık yapıyorum ya
Yorganı üstüme çekip düşünüyorum
İşte kabir, şimdi toprak atacaklar
Biraz dua okuyup topluca kaçacaklar
Benim elimde, o anı bayram yapmak
Melekler tarafından ayakta karşılanmak
Hava soğuk her yer kar
Ve o çocuk hala camda
Yaşlı amca kaybolmuş kenar kaldırımlarda.....

                                       (İstanbul         30 12 2003)

Süleyman Ergül
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Bilmek Gerek

Bir aşk ki farkedip,kadrini bilmek gerek,
Meyletmeyip harama, helalden yemek gerek.,
Gün doğar biz doğmayız, ancak  Yaradan bilir,
Varınca son nefese, imanla ölmek gerek.

Su uyur o uyumaz, düşmana dikkat gerek,
Tehlike nasıl gelir, yönünü bulmak gerek,
Yayılıp post üstüne, gevşeyip kalmamalı,
Korumak için canı, uyanık olmak gerek.

Kimbilir kimler geçti, iki kapılı handan,
Kimi koşarak belki, kimi de yandan yandan,
Kimi  vatanı  için,vazgeçmişti canından,
Yattığı toprağına, saygıyı bilmek gerek.

Buyrun derler aşk ile, getirelim şehadet,
Yetim başı okşamak, bu ne büyük saadet,
Mümin mülayim olur, yakışmaz ona hiddet,
Öfke gelse de birden, süküta dönmek gerek.

Kainatı süslemiş,Ressam ın eserleri,
Düşürmez dini yere, Allah ın askerleri.
Beşer neye uğrarsa, ne yaşarsa yaşasın,
Hakka sıkı sarılıp, ipinden tutmak gerek.

 Süleyman Ergül     26/09/2013

Süleyman Ergül
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Bir bilsen

Öyle derin bir yara,iyileşmez merhem sürsem,
Neler var icerimde, neler var ah bir bilsen.
Bir nefer can veriyor,vatan için siperde,
Gururlu bir anayi, bırakıyor geride.....

05 08 2015

Süleyman Ergül
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Bir Dost

Bir dost

Bir dost  bulutlarda koşar
 …………….Uçar gider
....………….. Süzülür engin sonsuzluğa
Islanır da sağanaklarda katmerlenir özlemi,
Bülbüller şarkılar besteler etrafında hüzünle,
Sarmaşıklar sarar da sarar sıkı sıkı  düğümlerle dolanır,
Bir dost bulutlarda koşar
……………...Süzülür engin sonsuzluğa
Susar eski güzel günlere,susar mazide kalanlara
Söz biter, dil bağlanır, karşı koyamaz susar.

                               Süleyman Ergül       05 04 09

Süleyman Ergül
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Bir gün

Bir gün gelir de bu can, toprak olursa,
Akarsu yatağında, kurur kalırsa,
Ardımdan fakiri, soran olursa,
Boşa nefeste idi, gitti dersiniz.

Vatanımdan terör defedilirse,
Öksüzün yetimin yüzü gülerse,
Ben görmesem bile neslim görürse,
Bir garipti geldi, geçti dersiniz.

17.08.2015

Süleyman Ergül
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Bir kuş olsaydım

Bir kuş olsaydım diyorum,
Kırlarda özgür
Karışan olmazdı sanıyorum
Alabildiğine hür,
Gitseydim istediğim her yere,
Dilediğimce
Konsaydım en sevdiğim dallara,
Gönlümce
Ah bir kuş olsaydım diyorum
Ömrümce.

                            İstanbul     1985

Süleyman Ergül
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Bir küçük gemi olsam

Bir küçük gemi olsam,açılsam enginlere,
Kah bir liman olsam sahile,
Kah rüzgara direnen yelken,
Fırtınalar savursa,en şiddetlisinden,
Bir körfezde nefeslensem sakince.

Bir küçük gemi olsam,süzülsem mavilikte,
Kah köpük köpük dalga olsam dövsem kayalıkları,
Kah pusula olsam kaptana.
Semada bulutları kovalasam,serap olsam ufukta.

Bir küçük gemi olsam,
Güneş olsam şafakta,kızıla boyasam denizi.

Ve gerçekten bir küçük gemi olsam,
Alıp gitsem başımı çok uzak diyarlara.

12.09.2015

Süleyman Ergül
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Bir yol var

Bir yol var,
Düşsen kalksan yanılsan da,
Rota şaşıp savrulsan da,
Çaresizce kavrulsan da,
Hayır hayır,
Bir yol var,
Sana yeten,bana yeten,
Olunmazı olur eden
Her bir şeyi
Yoktan eden,
Adaletli Allah var.

12.12.2015

Süleyman Ergül

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bosna

Bırakın Bosna silinsin haritadan,
Bizi meşgul edecek başka iş yok mu?
Çağdaş bir toplum için, bıkmadan usanmadan,
Bu yolda bir uğraşımız yok mu?

Boş verin Sırplar, yerle bir etsin,
Taş üstünde taş koymasın, bize ne,
Ülkemde gelecek, tehlikedeyken,
Müslümana kıyılmış, bana ne.

Laiklik ilkesi tek umudumuz,
Din ise kenarda hobi olmalı,
Batı can simidi, kurtuluşumuz! ! ! !
Bizim liderimiz onlar olmalı.
..............

İşte bu zihniyet mahvetti bizi,
Müslümanız güya, yedik birbirimizi,
Bugün Bosna, Filistin yarın Türkiye,
Kayırmazlar o vakit bu laik diye,

Kimyasal ölüm dinler mi seni,
Bu sivil, bu asker bu adam yobaz,
Bugün Avrupa nın tam ortasında,
Yarın yurdumuzda, uyanın biraz.

Zaman birlik zamanı budur hakikat,
İlle batı diyenler görün gerçeği,
Tek bir yumruk olalım, küffara dikkat,
Eğer karşı koymazsak, yok biteceği.

11.04.1994

Süleyman Ergül
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Bu sabah ta yalnızlığa uyandım..

Bu sabah da yalnızlığa uyandım,
Eşyalar yerliyerinde  öylece sessiz.
Kaçamak bakışlarla arandım etrafı,
Odalar boş, ama,bomboş sizsiz.

Kıvılcımlar yangınlara döndü ruhumda,
Damlalar sel oldu, çağladı işte.
Bir kendimi gördüm, bir de hatıralar
Canlandı baktığım kırık aynada.

Tebessüm et yine ne olur eskisi gibi,
Çat kaşlarını,savur şiddetini inceden
Keşke,keşke herkes yerinde kalsaydı,
Hasretlik ateşi yanmasaydı içimizde

Sabah yürüyüşleri süsleseydi yaşantımızı,
En güzel kavgalardan keyif alsaydık.
Fırtınalar vursa da bizi, elimizde olmadan,
En yakın limana sığınsaydık sıkılmadan.

Gözlerden okusaydık aşkı kederi,
Hiç vermediğim bir demet gülü
Dökseydim tependen aşağılara doğru,
Tutsaydım elinden hiç bırakmadan  sıkıca sımsıkıca,
Ve sen ve sen içten gülseydin bakıp ta bana.

Bu sabah yine yalnızlığa uyandım,
Kaldığım yerden hayata başladım.

                                                                          (İstanbul  15 09 2007)

Süleyman Ergül
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Bugün Cuma dostum

Kırmaya değmez, bir hiç uğruna.
Bırak gitsin herkes, kendi yoluna.
Gelmeyelim fitnenin, pis oyununa,
Bugün Cuma dostum mübarek olsun.

27.01.2017

Süleyman Ergül
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Cahil

Düşünmek insanca, ne güzel haslet,
Kimimiz düşünür, kiminde gaflet.
Önyargıyla dolu, kin besleyenler,
Bana cahil diyor, hayret ki hayret.

27.02.2017

Süleyman Ergül
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Canım kızıma

Hayatı tanıdık seninle gülüm
Aşkımız tazelendi tomurcuk çiçeğe döndü.
Nasıl da aydınlattın hanemizi, ruhumuzu.
Dün gelmiş gibisin aramıza sevgin taptaze.
En güzel olan ne varsa senindir gülüm.

Bir şelalesin gönlümüzden çağlayan,
En derin denizlerden gelen dalgasın.
Tut ellerimden sıkı tut yavrum,
Üstüne titreriz nadide gülsün
Lütufsun Mevla dan yüzün hep gülsün.

Elif elif nakışsın kaleme düşen
Reyhan kokarsın huzur verirsin.
Gelincik tarlası seni kıskanır.
Üstüne titreriz nadide gülsün,
Lütufsun Mevla dan yüzün hep gülsün.

İstanbul    15  05  2006

Süleyman Ergül
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Canım Teyzeme

Kara bir çocuk alıp, götürmüştü  peşinden,
Geldi İstanbul lara, kopmuştu  ailesinden,
Kağıthane dediler, geçti cenderesinden,
Giydi elbiselerin, hem de sükselisinden.

Koca adam yaşattı, onu büyük şehirde,
Bazen sinemalarda, bazı gün de sahilde.
Yıllarca mutlulukla, yaşadı bu beldede,
Geçti kocaman ömür,hani şimdi nerede?

Çok eğlendik onunla, tattık sigarasından,
Fıkralar anlatırdı, doyamazdık tadından,
Eski günlere ait,ne güzel anılardı,
Çocuk olurdu bizle, çok memnunduk hep ondan.

Sonra bitti bu gurbet, dönüş oldu sılaya,
En sonunda dönmüştü, konak gibi yuvaya.
Verdi canparesini, güneye Antalya ya,
Uzak derken diğeri, gitti Alamanya ya.

Gurbet gurbet üstüne, göğüs gerdi hepsine,
Veda etti genç yaşta, güzel efendisine,
Kara Fikret Gönen de, göçmüştü bu dünyadan,
Doğacak torunlara,sarılıp doyamadan.

Boncuk gözlü mavişim, mübarek hacı oldu,
Zaten güzel o yüzü, sonsuz bir nurla doldu.
Etrafında torunlar,evi neşeyle doldu,
Asil çerkes kadını, onlarla huzur buldu.

Elinde hep tespihi, alnı secdede yine,
En güzel duaları, dudaklarında yine,
Rabbimiz esirgesin, onu kötü nazardan,
Çok uzun ömrü olsun, diliyoruz Allah tan.

                                  Süleyman Ergül               24.04.2013

Süleyman Ergül
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Cem olmak

Sanki mihrab bile durmuş, huşu ile namaza,
Zaten minber adeta, secdedeydi hakeza.

İslam nuru sızıyor, yukardan  pencereden,
Mümine rahmet eli, uzanıyor yüceden.

Kubbe rukuda şimdi, niyazda bulunuyor.
Coşan kalp anca böyle, burada duruluyor.

Kürsü, kürsü olalı, görmedi böyle nida.
Kulunu kucaklıyor, mayayı çalan Hüda.

Mescidlerde çınlıyor, Allah Allah sesleri,
Arşdan bile duyulur, garibin nefesleri.

Sanki mihrab bile durmuş, huşu ile namaza,
Cem olur müslümanlar ,camilerde hakeza.

19.04.2017

Süleyman Ergül

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cuma'n hayrolsun

Bir tuttuğun, çoğalsın da bin olsun.
Başında dert, dağılsın da hiç olsun,
Çoluk çocuk, yuvan yurdun şen olsun,
Bugün bayram, dostum Cuma'n hayrolsun.

06.11.2015

Süleyman Ergül
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Cuma

Yine bir Cuma, nur yağıyor semadan,
Yer gök Allah diyor durmadan,
Kusur çoktur velakin affeylesin Yaradan.
O na  emanet olun hayır bulun Cuma dan.

                                                                                   29.03.2013  Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Cuma  hayır getirsin.

Yağmurlu bir sabaha,uyandı tüm müminler,
Arş a ulaşıyordu Fatihalar, aminler,
Mübarek olsun CUMA, hayır getirsin size,
Bugün de nefes verdi,hamdolsun Rabbimize.

27.11.2015

Süleyman Ergül
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Cuma  hürmetine

Mevsimdir,yağacak, yağmur da kar da,
Kalmasın hiç kimse, dilerim darda,
Hayattır, hastalık, sağlık da var da,
CUMA nın hurmetine şifa bulsunlar....

        05.02.2016

Süleyman Ergül
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Cuma dan

Ey kul, gel etme omru kendine hazan,
Belki olur dilegin, belki de olmaz bazan,
Aç elini semaya,iste Yuce Allah dan,
İşte tam da vaktidir feyz alalim Cuma dan.

16.10.2015

Süleyman Ergül
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Cuma duası

Melekler iniyorlar, akın akın semadan,
Feyizlensin müminler, nasiplensin Cuma dan,
Duaya mukabele eder Yüce Yaradan,
Bizlere de mağfiret diliyorum Allah dan.

01.05.2015

Süleyman Ergül
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Cuma mız mübarek olsun.

Kim ki dertle hemhal ise, aramalı dermanı.
Çare üçün tek müracaat, padişahın fermanı,
Hem öyle bir padişah ki, ol der olur kainat,
Olmayanı var ediyor, böyle kutlu bir sanat.

10.02.2017

Süleyman Ergül
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Cuma nın önemi

Olmayalım gaflette, bilelim değerini,
Herkese anlatalım,Cuma nın önemini.
Öyle mübarek bir gün,mükafatı katmerli,
Rabbimize el açıp, bolca dua etmeli....

13.11.2015

Süleyman Ergül
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Cuma Saati

Sabah oldu da mümin, kıyama durdu,
Şeytanı tam orta, yerinden vurdu,
Girince Cuma nın mübarek saati,
Coştu gönüller çünkü ibadet vakti.

20.11.2015

Süleyman Ergül
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Çalakalem

Çalakalem yazılan şiirlere imrendim  hep,
Birdenbire geliveren,
Bazen hiddetli ve bazen şiddetli,
Hatta bazı zamanlar fevri,
Bazen de çok keyifli.
Aklına ne gelirse yazmış adam,
Esmiş, gürlemiş, vermiş veriştirmiş,
Kim ne pay alırsa alsın demiş,

Çalakalem yazılan şiirler böyledir işte,
Hiç acımazlar, ama hiç,
Vurdukça vurur,
Hırpaladıkça hırpalarlar,

Çalakalem yazılan şiirlerde korkuyu arama sakın.
Padişahmşsın,kralmışsın,
Yağlı urganda sallarmışsın,
Hiç ama hiç umursamazlar,
Adamın böğrüne böğrüne sokarlar keskin kalemlerini,
Satır aralarında saklıdır kurşunları,

Çalakalem  yazılan şiirler
Verseler de son nefesi
Zindanda sabaha karşı,
Asla vazgeçmezler Hakkı söylemekten,
Zulüme karşı.

                                                 14.11.2014

Süleyman Ergül
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Çanakkale' deyim

Çanakkale' de sahildeyim,
Derin bir hüzün sarsıyor beni, omuzlarımdan,
O günlere gidiyorum, şanlı günlere,
Bir perde aralanıyor karşı kıyıda, Gelibolu' da
Yer gök ateş kusuyor, dumanlar yükseliyor her bir yandan,
Her bir yandan ölüm yükseliyor semaya.
Mehmetler görüyorum aslan pençeli,
Bir o yöne bir bu yöne koşturuyorlar,
Hepsi birer rüzgar olmuş uçuyorlar adeta.
Deniz kan kırmızı, dalgalar barut kokuyor,
Arıburnu siper olmuş geçit vermiyor  demirden düşmanına.

Çanakkale' de sahildeyim,
Kilitbahir o günleri yaşıyor,
Çimenlik kalesinin gözleri doluyor arkamda,
Öyle içten hüzünle bakıyor suyun öte yakasına,
Conk bayırından bir türkü  duyuluyor en buğulu nağmelerle,
Bir cigara sarıyor Samsun' lu Kadir, bombalar gölgesinde
Çarşamba'yı sel alıyor bir yar seviyor el alıyor,
............

Seddülbahir haykırıyor dünyaya, geçilmez diyor
Çanakkale geçilmez.

Çanakkale'de sahildeyim,
Bir mektup çıkarıyor cebinden Çorum'lu Recep,
Tayınını yerken,
Kokluyor uzun uzun  hasretle, hasretle kokluyor,
"Oğul "diyor babası,"oğul Rabbim sizinle,
Vatan için ordasın sakın kahretme,
Bizler burda çok şükür sabretmekteyiz,
Cephede hepinize selam ederiz. "

Çanakkale' de sahildeyim,
Dalgalar köpük köpük kıyıları dövüyor,
Kayalar geçit vermiyor bu azgın darbelere,
Yüzbinlerce milyonlarca kum tanesi
Mehmet olmuşlar sımsıkı saf tutmuş geçilmez diyorlar
Geçilmez bu topraklar.

Çanakkale' de sahildeyim,
Seyyit onbaşı mermiyi omuzluyor en imkansızından,
Kars' lı Ali, Muğla' lı Mustafa, Mardin' li Cemo şehadetteler sessizce
Sessiz salavatlarla veda ediyorlar dünyaya.

Çanakkale' de sahildeyim,
Ben Nusret' e, Nusret vatana el sallıyor gururla,

03.01.2015

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Süleyman Ergül
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Çay

Bir masa bir sandalye,
Bir nefes sigaradan,
İnce belli bardakta,
Bir yudum aldı çaydan,

Koca çınar altında,
Belki pınar başında,
Vapur güvertesinde,
Bir yudum aldı çaydan.

Kıtlama mı sevilir?
Şekersiz mi içilir?
Strese iyi gelir,
Bir yudum aldı çaydan.

Tavşan kanı olursa,
Biraz demli olursa,
Hele simit de varsa,
Bir yudum aldı çaydan.

Ortaktır muhabbete,
Kapı açar sohbete,
Nöbetçi nöbetinde,
Bir yudum aldı çaydan.

Belki Piyerloti ' de,
Belki de Emirgan ' da,
Canı çektiği anda,
Bir yudum aldı çaydan,

Peşi sıra devamla,
Bardak bardak kıvamla
Rize' liye selamla
Bir yudum aldı çaydan.

                            18/12/2014

Süleyman Ergül
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Çay dökelim

Yazarsam,durmaz elim
Ne varsa kağıda dokerim
En iyisi ısrar etme,
Gel de bir cay dökelim.

11.01.2016

Süleyman Ergül
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Çınar Batu Semiz e

ÇINAR BATU SEMİZ E    (AKROSTİŞ)

Çağladı ırmaklar coşkun aktılar,
Ilgıt ılgıt bir yel vurdu sabahı.
Ne geleni gördüm ne de gideni,
Ayrılık türküsü belki de adı.

Resim gibi gökyüzü gülümser bize,
Baharı müjdeler müjdeler bize.
Artık hiçbir şey gizli kalamaz.
Tan yeri ağarır güneş nazlanmaz.

Uğurlu bir canpare hoş gelir şimdi,
Serpilir çiçekler yazıya şimdi,
En taze kırları koklatır doğa,
Mevsimi geldi sev doya doya.

İşte beklenen an sona yaklaştık,
Zor olsa da yavrum sana kavuştuk.

                                   Süleyman Ergül       25 09 2012

Süleyman Ergül
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Çoban Türküsü

Sabah uyandım da, yazıya vurdum,
Yazı ayaz idi, üşüdüm durdum,
Seni görmeyince, a sevdiceğim,
Dağlara taşlara, yerini sordum.

Kalemim elimde, yazıya vurdum,
Yazamadım gitti, kalemi kırdım,
Seni  düşünürken, a sevdiceğim
Sigara üstüne, sigara sardım.

Kavalım elimde,  nefesi vurdum,
Nefesim tükendi,teline vurdum,
Seni vermediler, a sevdiceğim,
Terkettim sılayı, gurbete vurdum.

          27.4.2013                 Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Daha ne olsun

Gecenin koynunda, seni düşündüm,
Düşünce dünyam, sarsıldı yine,
Hasret ateşiyle,deliye döndüm,
Yandım kavruldum, daha ne olsun.

Sokak ışığında, puslu yollarda,
Kaldırımda, parkta, seni aradım,
Ayazlar kavurdu, sinegahımı,
Sensizliğe düştüm, daha ne olsun.

Ayaklarım suya, değdi, değmedi,
Gözlerim uykuyu, yendi yenmedi,
Deli gönlüm candan, sevdi sevmedi,
Perişan oldu ya, daha ne olsun.

Uçurum kenarı, savurur rüzgar,
Rüzgarın ardında, fırtınalar var,
Ellerimden tut, sıkı sıkı sar,
Sana mecnunum, daha ne olsun.

Kartallar yükseği, mesken eylemiş,
Yiğitler meydanı,mekan eylemiş,
Garip ozan derdin, kime söylemiş,
Kırmış kalemini, daha ne olsun.

Süleyman Ergül     20/07/2013

Süleyman Ergül
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Deprem

Gözlerim doldu kanım dondu
   Ne olduysa birden oldu
   Gece çöktü gürültüyle
   Gökler devrildiler
   Ağlayan yürekler de çaresizdiler çaresizdiler
   Bir ana kucağında yavrusuyla
   Bir yavru başka bir yerde yalnızlığıyla
   Dayanılmaz bir acı
   Acı demek hafif kalır
   Bu büyük felaket
   Tarihte yerini alır
   Nice yuvalarda sustu kalpler
   Yaradanın takdiri aciz kul neyler
    Secdedeydi ağaçlar
    Dallar el açmışlardı
    Göğe yükselen feryatlar
    Geceyi yırtıyordu
    Her şey her şey karma karışık  darma dağın toz duman
    Yıkık bir haneden yükselen ses  el aman
    Slogan oldu dile sesimi duyan var mı
    Kimbilir belki duydular belkide çok geç artık

                                                                              (İstanbul  17 Ağustos 1999)

Süleyman Ergül
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Deprem den Sonra

Bekle çocuk çok az kaldı
Aydınlığa koşuyoruz birlikte
Gökyüzüne bak usulca ve sessizce
Hisset yarını taa yürekte
Bekle çocuk kış bitecek
Çadırlar  üşütmeyecek
Bahar göz edecek yakında
Ve sen geçmişe sünger çekeceksin
Bekle çocuk ben ümitliyim
Her şey düzelecek zamanla
Yine koşacaksın okul yollarında
Neşeyle haylazca İNSANCA...........

   (İstanbul    25 12 1999)

Süleyman Ergül
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Dergah

Geçiyor koca ömür,binbir türlü ah ile,
Hatta bazen öyle ki, peşpeşe eyvah ile,
Nefis öyle hain ki. bırakmıyor yakayı,
Salsın ki tutunasın, dergaha sevda ile.

21.01.2017

Süleyman Ergül
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Derman

Kim ki dertle hemhal ise, aramalı dermanı.
Çare üçün tek müracaat, padişahın fermanı,
Hem öyle bir padişah ki, ol der olur kainat,
Olmayanı var ediyor, böyle kutlu bir sanat.

10.02.17

Süleyman Ergül
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Derman (nefsime uyarılar)

Bir derdim var içerumda ,acep derman nerde ola,
Her derdin dermanı Allah ,sapma sakın başka yola.

23.04.2017

Süleyman Ergül
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Derviş

Gözümü açtım geldim dünyaya,
Tutuldum kaldım, kara sevdaya,
Bir göle el vurdum, bir de deryaya
Sırtımda heybe, gezer dururum.

Yokuşlar çıktım, hiç üşenmedim.
İtildim kakıldım, da gücenmedim,
Bolluğu da gördüm, sevinemedim,
Hak yol aşığıyım, coşar dururum.

Berduşa rastladım, tuttum elinden,
Anlarım yoksulun, garip halinden,
Sokağa taşan, insan selinden
Dertlinin derdine, yanar dururum.

Çobandan aldım, ibretlik  dersi,
Sütün en tazesi, yünü derisi,
Ressam ın eseri işte hepisi,
Eşsiz güzelliğe, şaşar dururum.

Diyarlar gezdim, çok şeyler aldım,
Ummana baktım da, hayale daldım,
Geçemedim hayatı sınıfta kaldım,
Kendi günahıma ağlar dururum.

        (İstanbul       10 04 2008)

Süleyman Ergül
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Dilara ma

Deryalar kadar engin sevgimizle,
İçten bir sevdamız var sana yönelen,
Lüle lüle saçlarından sarılıp öpmek seni coşkuyla,
Ah bir tanem canımızdan parçasın bize armağan,
Rabbimizin  biricik emanetisin  sen.
Akarsular kadar hızlı akan,
Engin denizler kadar büyük özlemin kalbimizde,
Reyhan kokulu minicik kelebeğim
Gülücükler eksik olmasın yüzünden,
Ümit dolu olsun boncuk gözlerin,
Lüle lüle saçlarından sarılıp öptüğümüz  canım  yavrum.

  İstanbul        03 06 2008

Süleyman Ergül
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Doğanın Kucağında

Şurada yeşillikte bir kulübem olaydı,
Çiçekler denizinde koşaydım ya özgürce,
Sislerde kaybolaydım,
İneydi gökyüzü yere,
Toprakla güreşeydim,
Sen çapa de ben çamur,
Tandırda pişti hamur,
Yanında da demli çay,
Vay anam vay, vay ki vay.

Şurada yeşillikte bir kulübem olaydı,
Dere kenarlarında oynayaydım sularla
Balıklarım olaydı,dalaşaydım çomarla,
İneydi gökyüzü yere,
İndiği yerde kavuşaydım bulutlarla
Sislerde kaybolaydım,
Kurtulaydım  kalabalıklardan.

03.12.2014

Süleyman Ergül
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Dost mu dedin?

Elbet bir gün, tarih olur bu günler,
Gelgelelim unutulmaz, anılır.
Kimi artı, kimi eksi yönüyle,
Ya kağıda, ya dimağa yazılır.

Dosttan,dosta gelen büyük oyunu,
Ölçemedik, ne eni, ne boyunu,
Kirlettiler, okyanusun suyunu,
Bu ihanet, akıllara kazınır.

Beni dostumdan koru, düşmanım belli,
Kime güveneceğiz ki bundan kelli,
Denir ya yemiyor, atımız terli,
Uyanır uyuyan, oyun bozulur.

Selam verdiğim kardeş, sırtımdan vurdu,
Doymadı makama, sanki kudurdu,
Hain alkış tuttu, seyire durdu,
Bütün bu olanlar, kalbe dokunur.

                                                                       19.01.2014

Süleyman Ergül

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dua

Bir çift el açıldı semaya,
Titrek dudaklardan döküldü  sessiz haykırışlar,
Yarab dedi Yarab,
Sabiler hürmetine,
Evliyalar himmetine,affet.
Şehitler ülkesine selam olsun,
Yerleri pürnur olsun,
Kahhar isminle yalvarıyorum Rabbim,
Vatan düşmanları kahrolsun.
Titrek dudaklardan döküldü sessiz haykırışlar,
Kulun alnı secdede geçse de yazlar kışlar.

07.08.2015

Süleyman Ergül
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Dünya halı

Şu dağların, ardı kıştır,
Yolu var, lakin yokuştur,
Dünya halı, nasıl haldır?
Hemi ziyan, hemi boştur.

09.10.2016

Süleyman Ergül
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Dünya hali

Ah bir  varmış bir yokmuş , geldi de geçti hayat,
Kimseye de kalmadı , bize de kalmaz  heyhat,
Dün onlar koşuyordu, bugün bizde bu sıra,
Dünya hali böyledir,herkes girer mezara.

   25.05.2013       Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Düşler Sokağı

Düşler sokağında yürüyorum yalnızım,
Gece sabaha gebe belli ki,
Bir kedi geçiyor önümden tıslayarak,
Kimbilir hangi çöpten nasibi vardı garibin.
Köşedeki apartmanın dördüncü katı
Hala ışık yanıyor neden acaba,
Ya geceden kalma kişi,
Ya sabah namazına uyanmış,
Sonraki tahminimi umuyorum,
Umuyorum diyorum uyanmış olsun,
Batıldan hakikate uyanış olsun

Düşler sokağında yürüyorum yalnızım,
Gürültüler geliyor sokağın öte ucundan
Üç sarhoş yol ortası muhabbetinde
Nasıl da beklemişlerdir yavruları eşleri,
Umutsuzca yenilmişlerdir uykuya,
Her gece olduğu gibi ve yine olacağı gibi,
Taze ekmek kokuları sarıyor benliğimi,
İşçiler harıl harıl hamurla güreşmede
Çok değil sadece biraz sonra,
Sofralar şenlenecek sayelerinde.
Umuyorum herkes uyanmış olsun,
Batıldan hakikate uyanış olsun.

Düşler sokağında yürüyorum yalnızım,
Minareyi görüyorum tam bu köşeden,
Derken caminin kapısı gıcırdayarak açılıyor,
Ak sakallı dedecik seğirtiyor öylesine mahcup,
Çıkıyor basamakları  salavatlar eşliğinde.
Umuyorum diğer cemaat de uyanmış olsun,
Batıldan hakikate uyanış olsun.

Düşler sokağında yürüyorum yalnızım,
Dört genç ilerlemekte  karşı kaldırımlarda
Ellerinde sigara ağızları argolu,
Nasıl da aldanış içindeler
Hiç farkında değiller
Dilerim ellerinden bir tutan olsun.
Yol göstersin onlara klavuz olsun.
Taksici rızık peşinde keskin ayaza inat
Bir bardak çayda bütün mutluluk
Bekliyor ilk yolcu uyanmış olsun
Batıldan hakikate uyanış olsun.
Düşler sokağında yürüyorum yalnızım
Düşler sokağında yapayalnızım.

                                                                         (İstanbul   26 02 2008)

Süleyman Ergül
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Efendim

Sana olan özlemimi,
Anlatamam ki  Efendim,
Bir kez yüzünü görmeye,
Neler vermezdim Efendim,

Ali yi mi kıskanayım?
Bilal i mi? bilemedim,
Kapındaki Veysel olmak,
Ne çok isterdim Efendim.

Hamza ya mı özeneyim?
Musab a mı? seçemedim,
Yasir olmak huzurunda,
Nasıl dilerdim, Efendim.

Keşke giydiğin elbise,
Cübbende iplik olaydım,
İçtiğin her yudum suda,
Katre olaydım Efendim.

Bineğinde semer olup,
Taşısaydım diyar diyar,
Bastığın toprak içinde,
Ah  toz olaydım Efendim.

Süleyman Ergül   08/08/2013

Süleyman Ergül
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Emirgan da

Belki bir akşam üstü,otururuz bir bankta,
Maziden konuşuruz,hafif yağmur altında,
Üşürsen,ceketimi çıkarırım üstümden,
Tekneler süzülerek, geçerler önümüzden,

Belki bir akşam üstü Emirgan da sahilde,
Birer bardak çay içer, halleşiriz birlikte....

04.02.2016

Süleyman Ergül
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Esila ma

Elinde çiçeğin gelinciksin adeta,
Süslü prensesim ne de güzelsin,
İnsanın içine huzur verirsin.
Lale kadar zarif, gül kadar narinsin,
Ahhh seni bilenler ne güzel bilir,
En tatlı düşlerde görünürsün hep,
Ruh dünyan dupduru ve de taptaze,
Gülen yüzünden belli canım meleğim,
Üzüntü çalmasın sakın kapını,
Lüle lüle saçların dalgalansın hep.

                          Süleyman Ergül          18/07/2013

Süleyman Ergül
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Etyopya

İnsanlık adına utanıyorum
Açlık var ölüm var çaresizlik var
Sefalete teslim olmuş bedenler
Yüreğimde dağlanan kor ateşler var
Ekmeği itipte beğenmeyenler
Sütü günlük değilse içmem diyenler
Dünyadan bihaber keyif sürenler
Etyopya da kaktüsle beslenenler var
Gözden ırak olması bahane mi ki
Kangren olmuş bu durum çok yeni mi ki
Onlar da dindaşımız silkelenin hey
Bir yudum suya muhtaç yavrucaklar var
Avucunda taş kemiren bir çocuk gördüm
Gözleriyle yalvaran bir anne gördüm
Bizde ise kuş sütüyle beslenen gördüm
Adaletsiz düzene itirazım var

 (İstanbul   04 05 2000)

Süleyman Ergül
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Ey Nefsim

Ey nefsim,
Bırakta yoluma gideyim
Bana yön verme
Yol verme bana, beni yönlendirme,
Ben beni korurum,
Bana yeterim,
Sen ki benimleyken inan beterim,
Düş artık yakamdan,
Çık hayatımdan,
Kimler azapta yalan, saltanatından.
Ey nefsim sen varken,
Düşman gerekmez,
Emin ol aklı olan
Sana el vermez,
Bırakta beni benle,
Bana yeteyim
Ben kendimdeyim,
Düş yakamdan düş artık
Hakka gideyim.

 Süleyman Ergül    21/7/2013

Süleyman Ergül
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Ezan ve Namaz

Seher vakti uyanınca kainat
               Bir seda dolar içeri,inceden hüzünlü.
               Sessizliği böler o billur nida,
                “Esselatu hayrun minen nevm,”
                “Esselatu hayrun minen nevm”.
               Allah ım kalktım huzurdayım işte,
               Affına sığındım, mağfiret eyle.

               Bir kuş uçuyor semada belli belirsiz,
               Bir adam yürüyor yolda, sanki isteksiz.
               Gün tepeden bakıyor, yanıyor evren,
               Yine o güzel ses, Allhuekber,Allahuekber
               Koştum sana Rabbim, burdayım işte.
               Affına sığındım, mağfiret eyle.

               Çocuk yorgun düşmüş, sokak oyunlarından,
               Kadın bitkin,perişan gün boyu koşturmaktan.
               Semaverde çay, tam demini almışken,
               Ve yine minareden o muhteşem ünleyiş.
               “hayyalesselah hayyalesselah”
               Kıbleye yöneldim, hazırım işte,
               Affına sığındım, mağfiret eyle.

              Güneş ufukta şimdi, veda ediyor.
              Yaradan Rabbine selam ediyor.
              Alacakaranlık sarmıştı ki tam.
              O ihtişamlı davet kapıya geldi,
              “hayyalelfelah, hayyalelfelah,”
              Şükür Sana dır, huzur bu işte,
              Affına sığındım, mağfiret eyle.

             Gece ay ile yıldız gökte bir oldu.
             Dede ile torun, kıyama durdu.
             “LAİLAHEİLLALLAH” çınlattı geçti.
             Putları parçaladı,yıktı da geçti.
             Duamdır Allah ım sonum hayreyle,
             Affına sığındım, mağfiret eyle.

                                                                               (İstanbul  29 07 2006)

Süleyman Ergül
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Fabl

FABL  -1-

Ormanın derininde
Suların gerisinde,
Koca aslan yaşarmış,
Ağaçlar ülkesinde.

Bütün hayvanlar ondan,
Çok korkarmış nedense,
Sorgusuz uyarlarmış,
Kralmış ya, ne derse.

Ama bir gün toplanıp,
Demişler artık yetsin,
Gayrı özgür olalım,
Herkes yoluna gitsin.

Fil demiş ki iriyim,
Yani cesur biriyim,
Bundan böyle sizlerle,
Hep ben ilgileneyim.

Tilki hemen atılmış,
Olmaz demiş kurnazca,
Ben en akıllınızım,
Ve sırıtmış haylazca.

Kurt bu işe bozulmuş,
Durun bakalım demiş.
Hem güçlü hem vahşiyim,
Yeni şef, benim demiş.

Yılan da gülmüş kıs kıs,
Söylemiş herkes haksız.
Bana yakışır bu taht,
Çünkü sinsiyim heyhat.

Çakal koşmuş öteden,
Eksiğim var mı sizden.
Adımı herkes bilir,
Tam reis olur benden.

Kaplan sertçe bir tonda,
Haykırmış tam o anda,
Bıktıysanız aslandan,
Öyleyse ben varım burda.

Zürafa ve karaca,
Geyik ile kokarca,
Seyirci locasından,
Dinlemişler usulca.
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Maymun dala tünemiş,
Sincap ardına gizlenmiş,
Kaplumbağa köşeden,
Çalılardan seyretmiş.

Sıra gelmiş seçime,
Ağaçlarda reçine,
Sandık ortaya konmuş,
Artık oylar konuşmuş.

Tam bu heyecanlı anda,
Oylama zamanında,
Aslan çıkmış ortaya,
Herkes ürkmüş, öyle ya.

Sonuçlar açıklanmış,
Kimse bir oy almamış,
Kesintisiz tüm oylar,
Aslanda toparlanmış.

Tüm desteksiz atanlar,
Meğer ne korkakmışlar,
Onlar bile tercihi,
Aslana kullanmışlar.

Önemli olan güç değil,
Adil lider olmaktır.
Herkese eşitlikle,
İnsaflı davranmaktır.

Korku ile yönetim,
Kimseye kar sağlamaz,
Huzurlu bir ülkede,
Hiç kimseler ağlamaz.

                   Süleyman Ergül          Temmuz 2012

Süleyman Ergül
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Fabl  2

FABL        -2-

Sessiz bir yaz akşamı,
Toplantı var dediler.
Tüm eşyalar salonda,
Bir araya geldiler,

  İlk sözü koltuk aldı,
 Arkadaşlar elveda
   Bizi yollayacaklar,
   Gidiyoruz yakında.

Sehpa epey üzüldü,
Neden dedi, ne oldu,
Yirmi yıldır birlikte,
Yaşarken ne bozuldu.

   Televizyon içlendi,
   Sıra bana mı geldi? ,
   Zaten hep tekliyorum.
   Demek ki vaktim geldi.

Yapmayın dedi halı,
Beni de ağlatmayın.
Madem gideceksiniz,
Beni de bırakmayın.

   Vitrin  çok telaşlandı,
   Duvarlara dayandı,
   Ben nereye giderim?
   Diyerek hayıflandı.

Avize hüzünlendi,
Tül perdeye gizlendi.
Hepsi boyun büktüler,
Dağılalım dediler.

   Aslen önemli olan,
   Değildir eşya atmak,
   Sahip olunan şeyi,
   Layıkıyla kullanmak.

Eski olmak suç değil.
Kullanması güç değil,
Bizler kıymet bilirsek,
Hayat hiç te  zor değil.

Süleyman ERGÜL                                         16 09 2012

Süleyman Ergül
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Fabl  3

FABL    -3-

Sarı köşkün bahçesi,
Çeşit çeşit çiçekler,
Hepsinin üzerinde,
Kelebekler, böcekler.

Lale hemen girişte,
Sağda oturuyordu,
En asiliniz benim,
Diye kuruluyordu.

Zambak altta kalır mı?
O da rakip laleye,
En güzeliniz benim,
Faydalıyım çevreye.

Akşam sefası güldü,
Bu güzel atışmaya,
Hepimiz çok özeliz,
Gerek yok kapışmaya.

Ortancanın ortası,
Attı tepede tası,
Susun dedi kibarca,
Mutluyuz bir arada.

Gül uzaktan dinledi,
Bütün konuşmaları,
İçimizde üstün yok,
Bırakın boş lafları.

Menekşe gülümsedi,
Diğer arkadaşlara,
Biz cennetiz cennet biz,
Ne gerek tartışmaya.

Hanımeli seslendi,
Hepimiz birimize,
Zaman birlik zamanı,
Birimiz hepimize.

Çok haklısın dediler,
Elele tutuştular,
Mutlu mesut bahçede,
Neşeyle koşuştular.

Sakın kimse kimseye,
Ayrımcılık yapmasın,
Allah nasıl diyorsa,
O kuralla yaşasın.
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                                                  Süleyman ERGÜL         10.09.2012

Süleyman Ergül
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Fatih'siz İstanbul olmaz

Bir vapur yanaşıyor Karaköy rıhtımına,
Martılara bakmadan olmaz,
Martısız İstanbul olmaz.
Sultanahmet ten yükseliyor akşam ezanları,
Ayasofya ya uğramadan olmaz,
İstanbul Ayasofya sız olmaz.
Yosun kokan sahilde, çayla simidin tadına varıyorum,
Balık ekmeği unutmak olmaz,
Onlarsız İstanbul olmaz.
Sarayburnu ndan sesleniyorum Marmara ya,
El sallıyorum dünyaya payitahttan,
Kız kulesinden esinti almadan olmaz,
Kulesiz İstanbul olmaz.
Çamlıca dan seyrediyorum nazlı akan boğazı,
Süleymaniye nin mahyasını okumadan olmaz
Mahyasız İstanbul olmaz.
Kapalıçarşı da soluyorum tarihi,buram buram,
Ecdad sebilinden su içmeden olmaz,
Çeşmesiz İstanbul olmaz.
İstiklal caddesinde turluyorum, bir aşağı, bir yukarı,
Tramvaya binmeden olmaz,
Vatmansız İstanbul olmaz.
Halic e uzanıyorum sabah serinliğinde,
Kağıthane yi görmeden olmaz
Sadabat sız İstanbul olmaz.
Eyüp Sultan da alıyorum soluğu
Mübarek sahabeyi anmadan olmaz
Şehitsiz İstanbul olmaz.
Şanlı padişahı görüyorum Edirnekapı da,
Hasan ım bayrağımızı  dikiyor, burcun en yükseğine,
Efendimiz in övgüsünü kazanan Hakan geliyor,
O nu ayakta selamlamadan olmaz,
Fatih siz İstanbul olmaz.

                                               (İstanbul  16 03 2008)

Süleyman Ergül
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Fatih

Bir çağı kapattın başka çağ açtın,
Söyle Ulu Hakan nasıl başardın,
Küffara okkalı bir tokat attın,
Alemi kendine hayran bıraktın. (S.Ergül)

                                                                            30.03.2013

Süleyman Ergül
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Fatih Sultan Mehmet Han'a

Alaca atlar,şahlanarak gelip geçtiler,
O ne ihtişam, o ne dik başlılık, sanki pehlivan,
Yıktılar da geçtiler, küffarı tek tek,
Ne var ne yoksa eteklerde, kılıçla eleyerek.
Derken bir başka atlı geldi,göründü ufuktan,
Ne de heybetliydi öyle, uzaktan, uzaktan,
Sanki zannedersin, koptu fırtınalar da,
Rüzgarlara tutunup geldi, o yiğit adam.
Kaç yaşındadır acep, yirmi mi yoksa?
Ulu dağlar titriyor gibi, şöyle bir baksa.
Ceddi dini İslam için, koşarken bu topraklarda,
O nasıl dururdu, tek başına orda.
Mazhar olmak vardı övgüsüne Resul un,
Allah ım ona güç ver bu senin Fatih kulun.
Ordusunun önünde sürdü atını Hakan,
Kutlu şehir İstanbul bekliyordu böyle an.
Emir verdi karadan yürüyecek gemiler,
Canla başla çektiler koca yeniçeriler.
Bir ordu tarih yazdı, çağ kapatıp çağ açtı.
Bizansın askerleri nefes nefese kaçtı.
Yedi tepeli şehir şereflendi İslam la,
Minareler, kubbeler tanıştı İstanbul la,
Ezan ın kutlu sesi arşı alayı aştı,
Medine de bekleyen Can Bilal e ulaştı.
Bir kudretli padişah bu şehri İslam yaptı.
Haçı söktü indirdi, yerine Hilal taktı.

13.04.2017

Süleyman Ergül
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Fatma

Şimdi kıskandım seni işte
                   Cennet bahçelerindesin
            Çok ırgaladılar seni ama
            Değdi be en güzel köşedesin

            Gözlerinin içiyle gülerdin bize
            Masum,ürkek,sevecen bazen hiddetli
            Ne küfürler savururdun etrafa
            Pehlivan gibiydin kız güçlüydün çok

            Oysa sen mahallede tektin
            Tektin sokaklarda savaşta tektin.

            Çokomele sevinir sakızla avunurdun
            Bi sigara versene deyişin anılarda şimdi
            Bazen dertlenirdin hatırladın mı
            Neden beni bıraktılar derdin.
            Onlar seni anlayamadılar
            Cennetlik Fatmayı tanıyamadılar.

            Oysa sen mahallede tektin
            Tektin sokaklarda savaşta tektin.

             Küçük çocukları çok severdin
             İmrenirdin arkalarından
             Kimbilir neler düşünürdün
             Nasıl da hayıflanırdın haline
             Küreksiz sandal gibiydin
             Bir o yana, bir bu yana savruldun.
             Savurdu hayat seni, güneşlerde kavruldun.

             Oysa sen mahallede tektin
             Tektin sokaklarda savaşta tektin.

      (İstanbul      07 06 2006)

Süleyman Ergül
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Feleğin sillesi

Sanma sakın bu hayatta, yaptığınla kalırsın,
Felek öyle sille vurur, kendinden utanırsın.
İyi insan olmak için, para pula hacet yok,
Haddi bilen ol her zaman,çünkü başka yolu yok.

21.02.17

Süleyman Ergül
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Filistin li Lübnan lı bebekler

Sen masum, sen günahsız.
           Sana dünya duyarsız.
           Sen yalnız, sen perişan,
           Sana kayıtsız, bu can.

           Yavrum cenneti anlat bize
           Yüzümüz yok ne olur,
           Yine de şefaat bize
            Kahrolası Yahudi,
            Gelmiyor işte dize,
            Affet bizi meleğim,
            Mahcubuz, mahcubuz size.

            Zalim sana bir kıydı,
            Rabbim ondan bin alır,
            Topraklar cana doydu,
            Geride hüzün kalır.

            Yavrum cenneti anlat bize
            Vebal çok üstümüzde,
            Yine de  şefaat bize,
            Hain düşman vuruyor,
            Bakmıyor dağa düze.
            Nasıl kıydın ey kafir,
            Emzikli masum yüze.

            Yavrum cenneti anlat bize,
            Anlat da dinsin acılar,
            Rabbimin saraylarını anlat,
            Gül bahçelerini ırmakları,
            İmrendir bizi, imrendir ki,
            Tesellimiz olsun bu,
            Şu duyarsız kullara,
            Şimdi kılıf olsun bu.

            Anlat bebeğim cenneti anlat,
            Hak etmediğimiz halde anlat,
            Anlat ki sarsılsın beşer,
            Savrulsun teker teker.

İstanbul      01 08 2006

Süleyman Ergül
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Gam Eyleme

Gam eyleme selvinazım, ati elbet hoş olur,
Sevgi ile pişer ise toprak bile aş olur,
Erteleme umutları, belki yarın geç olur,
Öyle bir geçer zaman ki, var olanlar hiç olur.

30.08.2016

Süleyman Ergül
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Garip

Nerede dram varsa,
Zalim hep basroldedir,
Unuttugu şu var ki,
Allah hep garipledir.

12.12.2015

Süleyman Ergül
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Gazze

Bir deli rüzgar eser
Sağa sola tozlar içinde,
Savrulur yetim saçları savrulur,
Bir kahpe bomba düşer kanar yürekler,
Savrulur canlar savrulur da bedenden ayrılır.

Bir imansız silah namlusuyla görünür,
Görünür de kalleş vurduğuyla övünür,
El ayak çekilir yeryüzü uykuya bürünür,
Uyumaz bu topraklar uyuyamaz ki toplarla dövülür.

Bir kahpe bomba düşer kanar yürekler,
Savrulur canlar savrulur  da bedenden ayrılır.

Tarumar olur  al kanla yunmuş topraklar,
Uçar havada uçar bacaklar kollar,
Gün gelir biter elbet biter tüm bu olanlar,
İntikam  alırlar  Gazze de bütün çocuklar.

Bir deli rüzgar eser,
Savrulur yetim saçları savrulur,
Yakar, gün tepeden, yakar da yakar,
Cılız bedenler, güneşlerde kavrulur.

             24.07.2014

Süleyman Ergül
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Gazze nin çocukları

Kavuştu yine bir gün,ufuk kızıla durdu.
Gazze ye düşen bomba, geldi çocuğu buldu,
Ağzında salyasıyla kudurdu da kudurdu.
Zalim tüm dehşeti ile kadını kızı vurdu.

Kavuştu yine bir gün, acı düştü yüreklerden,
İntikam alınacak elbette köpeklerden,
Dayan ey güzel yetim senin ah ın boğacak,
Kızıla duran güneş çok yakında doğacak.

             Kavuştu yine bir gün, yüreğe bomba düştü,
             Gazze nin çocukları geldi de gönle düştü.

                                                                        08/08/2014
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Gece

Gece olur ay doğar
Alemlere nur yağar.
Secdede bir aciz kul,
Mağfiret diler ağlar.

Bir sessizlik evrende ruha huzur veriyor.
Rabbiyle konuşanlar kıbleye yöneliyor.

Ve diyor Rabbim sana geldim,
Bütün acziyetimle diz çöktüm huzurunda,
Sen bağışlayansın beni bağışla
Kırık dökük dualarla kapındayım şimdi,
Affeyle Allahım tevbeye geldim.
Tevbem kabul olsun diye nefsimin dostu uykumu deldim.

Sokaklar ıslak şimdi. Geceyi paylaşıyor
Ay vurmuş pencereye tebessümle bakıyor.
Etrafında yıldızlar sanki toplantıdalar,
Rabbimize yönelmiş zikirde yarıştalar.

Uyku uykuda şimdi farkında mı gecenin
Melekler kayıttalar söylenen her hecenin
Kul gözyaşı içinde huzurunda Yüce nin,
Günahları silindi bir kalemde nice nin.

Gece olur ay doğar,
Alemlere nur yağar
Ağlamaktan kuruyan
Gözler Rabbini arar
Söylemekten kuruyan
Diller Rabbini anar.

              (İstanbul       19 01 2007)
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Gemi

Ufukta bir gemi görünüyordu,
Kim bilir neleri  götürüyordu,
Kaptandan habersiz ben de binseydim.
Gönlümce uzağa gidebilseydim.

Ufukta bir gemi tüter dumanı,
Yetişemem artık geçti zamanı.

11.06.2016
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Gidiyorsun

Gidiyorsun
Ardında hasretler bırakıp,
Önünde umutlara demir alıyorsun, vakit bu vakit
Mevlana karşılıyor seni gülümseyerek,
Bir kuş kanadında iniyorsun evine, ürkek bakışlarla
Gidiyorsun,
Bir el sallama fırsatı aralığında kayboldun gözümüzden
Bize belli etmek istemediysen de, sen bizden de beterdin.
Ama ilahi kaide, ağlayarak ayrılıp gülerek varacaksın yeni yuvana.
Gidiyorsun
Zaten eksik olan çınarı, daha da eksilttin şimdi,
Bir kuşun daha yuvadan uçmasının hüznü var bütün bakışlarda,
En başta onda,en başta onda.
Omuzları düşmüş mağrur adamda.
Gidiyorsun,
Ak tülbentli biri izliyor seni şu anda,
Tebrik ediyor bugünü hakikat ülkesinden,
Cenneti aladan tebessüm taşıyor elçiler,
Kucak dolusu hem de,
Hem de en gerçeğinden.
Gidiyorsun,
Bir tren düdüğü mesafesinde olsun ayrılığın
Hanende nöbete dursun mutluluk melekleri,
Boncuk boncuk balalar yapışsın eteklerinden,
Ak düşsün saçlarına,
Ninem,ninem diye ortalığı çınlatsın neslin,
Kollarının arasından yeni pencereler açılsın,
Ta ki güneşe uzansın bir ucu.
Gidiyorsun,
Meğer ne kadar da alışkınmışız sana
Elimizin altında ne de bizdenmişsin aslında,
Güle güle sonçe gülümüz,
Güle güle güller açsın,
Gül bahçesi gönlünde.
Gidiyorsun
Şimdi biz ellerimiz havada, kalakaldık bakarken ardından,
Ben bu filmi yaşamıştım iyi bilirim,
Sönmez bir hasret ateşi oturur yüreklere,
Bunu bilir bunu söylerim.
Gidiyorsun
Bize düşen en onurlu teselli,
Tabi ki” onlar erdi muradına”demek olacak
Rabbim mesut etsin güzel kardeşim duası
Tek dileğimizdir ancak

Süleyman Ergül
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Gitme Sevgili

Gün batarken sahilde, yürüdüm yalınayak,
Yalnız seni düşündüm,özlemle ağlayarak,
Dalgalara anlattım, sana olan aşkımı,
İlan ettim deryaya,çılgınca haykırarak.

Martılarla konuştum, rüzgarlar eşliğinde,
Başım önüme düştü, hasretin eşiğinde,
Duygularım şahlandı, bu akşam güneşinde,
Çok perişan olmuştum, o en son gidişinde.

Gün batarken  sahilde, yürüdüm yalınayak,
Gitme Sevgili beni,bırakma  ağlayarak.

Süleyman Ergül      08/08/2013
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Gölgeler (Kimsesiz çocuklar)

Gölgeler (Kimsesiz çocuklar)

Bak,
Sus ta dinle şimdi bak,
Güvercinler uçuyor kanat açarak,
Bulutlar yanıyor,
Sarsılırcasına yanıyor gökler,
Suya düştüğünden habersiz,
İnliyor susuz gölgeler.

Bak,
Sus ta dinle şimdi bak,
Yelkenliler geçiyor ıslık çalarak,
Rüzgarlar yanıyor,
Haykırırcasına yanıyor denizler,
Semaya yükseldiğinden habersiz,
Titriyor sessiz gölgeler.

Bak,
Sus ta dinle şimdi bak,
Irmaklar akıyor gürültüyle kıvrılarak,
Köpükler saçıyor,
Cılız nefesler geliyor  uzaklardan,
Uzak olduğundan habersiz,
Yitik yalnız gölgeler.

Bak,
Sus ta dinle şimdi bak,
Çocuklar yürüyor yalınayak,
Yürekler acıyor,
Hırçın, öfkeli, sahipsizler,
Kim olduklarından habersiz,
Bakıyor yorgun gölgeler.

Bak,
Sus ta dinle şimdi bak,
Yorgansız uykulara teslim bedenler,
Ayazlar vuruyor,
Soğuk geceler yalıyor gözkapaklarını,
İtildiklerinden habersiz,
Ağlıyor masum gölgeler.

Bak,
Hiç üşenme dön de bak,
Öylesine hüzünlü, öylesine savunmasız,
Köprü altını mesken edinmiş,
Bitmez tükenmez gölgeler.

 Süleyman Ergül     23 10 2008
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Gurbet Türküsü

Seher  vakti  esen deli  rüzgara bakın hey hey,
Şu sinemi  delen   derin efkara bakın hey hey
Gurbet elde aldım büyük acı haberi hey hey,
Yarim  toprak olmuş, yüce takdire bakın hey  hey.

Ağlayın çiçek böcekler kuşlar ağlayın hey can,
Ben tükendim gayrı, bari sizler ağlayın hey can.

Yaylaların dili olsa bir şey söylese hey hey,
Güzel  yüzün bir kez olsun rüyama girse hey hey,
Hayaller kurduk umutla yarınlar için hey hey,
Elden ne gelir ki kara yazı böyleyse hey hey,

Ağlayın çiçek böcekler kuşlar ağlayın hey can,
Ben tükendim gayrı bari sizler ağlayın hey can.

 Fıratı besliyor deli deli ırmaklar hey hey,
Irmağın başında olur coşkun kaynaklar hey hey,
Ellerimle koydum uzun selvi dibine hey hey,
Cennetinde olsun nice köşkler konaklar hey hey,

Ağlayın çiçek böcekler kuşlar ağlayın hey can,
 Ben tükendim gayrı, bari sizler ağlayın hey can.

                 12. 05. 2013                Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Gülle Bülbül

Sormuşlar bir bülbüle
Sevdiğin var mı? diye
Demiş bu da soru mu?
Aşığım aşık güle.

Demişler gül dikenli
Batar bir yerin acır,
Demiş şayet ölsem de,
Bana yine gül acır.

                         1985

Süleyman Ergül
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Gün Doğmuş Bile

Gün doğmuş da yükselmiş bile, anlayamadık,
Öyle bir gafletteyiz ki, uyanamadık
Nefis denen bir belanın, pençesindeyiz,
Hakk ın çizdiği rotanın, neresindeyiz?

16.11.2015
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Gün olur

Gün olur,
Yapraklar dökülür, sararır toprak,
Kavalın peşinden seğirtir kuzu,
Paçavraya döner ıslanır göller,
Görünmez bir el gelir tutar zamanı.

Gün olur,
Kuşlar yuvaya döner durulur sular,
Hergele mevsimler hızla geçerler,
Seslenir dağlara yağız bir çoban,
Ekosu duyulur en yükseğinden.

Gün olur,
Gölgeler rüzgarı yalar da geçer,
Savurur yabayı köylü ısrarla,
Harmanlar kurulur semaya doğru,
Bir tospağa geçer sanki koşarak.

Gün olur,
Yürekler sipere durur mevzide,
Hasretler duman olur da harelenir
Cellatlar da ölür sonunda elbet.
Sinkaflı bir küfür çıkar dil uçlarından,

Gün olur,
Savunmasız kalır bedenler,

Gün olur,
Birgün geri döner gidenler,

Gün olur,
Keyiflenerek seyredenler,

Gün olur,
Devran döner seyredilirler.

                                 29/01/2014

Süleyman Ergül
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Hac İlahisi

Mübarek suyundan içmeye geldim
Arafatta tevbe etmeye geldim
Şeytanı göğsünden vurmaya geldim.
Kabul buyurursan teslime geldim.

Merve ile safa koşmaya geldim,
Hacerülesved i tutmaya geldim,
Makam ı İbrahim öpmeye geldim.
Kabul buyurursan teslime geldim.

Kabede sabahı kılmaya geldim,
Etrafında tavaf etmeye geldim.
El açıp sana yakarmaya geldim.
Kabul buyurursan teslime geldim.

Medine şehrini görmeye geldim.
Sultanlar sultanı sevmeye geldim,
Cemaline yüzüm sürmeye geldim
Kabul buyurursan teslime geldim.

Bilal in ezanı duymaya geldim,
Sahabe safında olmaya geldim,
Her şeyi bıraktım kulluğa geldim,
Kabul buyurursan ölmeye geldim.

                   (İstanbul     20 11 2004)
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Hain

Aldırma hainin, çemkirmesine,
Onu leş pazarında, yasta bulursun,
Höykürür dünyaya,insanlık diye,
Lakin düşmanla aynı,safta bulursun.

Vatan tehlikedeymiş, hiç umursamaz,
Saldırır yedi düvel, kılı oynamaz,
Ha put,ha o, farkı yok, hiç kımıldamaz,
Ararsan kotrada,yatta bulursun.

Yurdumun çevresi, sırtlan sürüsü,
Milletim nöbette, gelsin hepisi,
Hainler bilmezler, VATAN neresi,
Kafirle elele,pozda bulursun.

Toprağa düşüyor, nice yiğitler,
Cephede yoldaşı,olur seyyidler,
Bu millet askerine, dua ederken,
Haini ateşle, tavda bulursun.

20.12.2016
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Halk hikayesi

Bizim ordan garaların Mustafa,
Bir gız sevdi karşı köyün gıyından,
Saldı misafirliğe   garip anasın,
Dediler nen var gızı nasıl alasın.
Yetim Mustafamın yoktu tarlası,
Dayısı neyin goca arkası,
Güvendiği tek şey göğsünde iman,
Taşı sıkan bileği dilinde guran.

Yiğitdi Mustafam hem çok yiğitdi.
Hatçeyi canından daha çok sevdi.

Gınalıdır Hatçe de gönül vermişti.
Karayağız oğlana bir söz vermişti.
Seni mal için değil Hak için sevdim.
Kimselere meyletmem bir seni bildim.
Gelmelerle gitmeler çok uzun sürdü.
Bazı oldu Mustafam boynunu büktü.
En sonunda ırazı oldu babası,
Nişanı hazırladı gızın anası.
Gelenekler ne ise yerine geldi,
Damat gelin Hatçeye görümlük verdi,
Yedi köyün ahali hepisi geldi,
Seven gençler gavuştu murada erdi.

Yiğitdi Mustafam  hem çok yiğitdi,
Hatçeyi canından daha çok sevdi.

                                          08/02/2014
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Hande Betül

Büyüdün mü aşkım, ben neden farketmedim?
Daha dün Beşiktaş sahilinde,salıncaktaki ağzı şekerli,
Barboros yokuşunda kırmızı pelerininle sallana sallana yürüyen küçük kız
Sen değil miydin yoksa?

Sen değil miydin?   " benim en tatlı kızım kim? " diye seslendiğimde,
İleri atılıp ben! ben! diye bağıran.

Büyüdün mü aşkım, Ben neden farketmedim?
Ressam Hamdi Bey Sokakdan aşağı,
Pide yuvarlayan askılı pantolonlu  minik güvercin,
Sen değil miydin yoksa?

Sen değil miydin? Ev taksitlerimizi nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken,
Cebindeki  madeni parayı çıkarıp bana uzatan beş yaşındaki küçük kız.

Ne oyunlar türetirdik sizinle,nasıl da eğlenirdik kardeşinle beraber,
Gece yarısı müzik açar, hoplaya zıplaya oynardık,
Koca koca mutlulukları yaşadığımız, küçücük evimizde.

Ne ara çıkardın okul kıyafetlerini üzerinden,
Ne ara attın üniversiteye hazırlık  kitaplarını elinden,
Ne vakit girdin, içinde binbir çeşit derdin harmanlanıp şifa arandığı hastane kapısından
içeri,
Ne zaman beyaz melek oldun da tutmaya başladın,
Hayata ilk kez merhaba diyen
Cennet kokulu minişlerin ellerinden,
Tut yavrum, çok  sıkı tut ve sakın bırakma,
Diliyorum  kendi evlatlarının elinden de tut.
Ne diyor Hz. Nebi kızı Fatma ya "Sen Ali ye eş ol ki, o da sana köle olsun."

Büyüdün mü aşkım?
Evet büyümüşsün şimdi farkettim.

Beyaz gelinlikler içinde görünce seni,
Anladım ki  gerçekten gidiyorsun,

Ardında hasretler bırakıp,
Önünde umutlara demir alıyorsun, vakit  tam da bu vakit.
Yolun açık, yuvan çok mutlu olsun,
Ben hakkımı helal ettim,
Sen de helal et, e mi yavrum.

  13.12.2015
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Hastane yokuşunda

Hastane yokuşunda

Her şey hastanenin yokuşunda başladı,
Önce kaçamak bakışlar, ardından gizli tebessümler,
Bir küçük gül sıradaydı artık,
Usulünce güzellik usulünce edep,
Semalarda yıldızlar, el sallıyor neşeyle,
Denizin yakamozu bunun için var işte.

Ah o hastane yokuşu yok mu,
Bir fayton bile lükstü aslına bakarsan,
Çık ha babam  çık, nasıl zorlu bir yoldu,
Yollarda seyyarından satıcısı da boldu.

Sudan konuşulur da havadan konuşulmaz mı?
Abuk subuk konular ortaya saçılmaz mı?
Kağıt helva mı güzel yoksa pamuk şeker mi?
Bitmesin bu güzel gün yoksa hemen biter mi?

Her şey hastanenin yokuşunda başladı,
Şimdi aynı yokuşta elele kolkolayız,
Belki yarım asırdır senle omuz omzayız,
Eğer bir  gün göçerde gidersek bu diyardan,
Aynı yokuşta yine buluşuruz tekrardan.

       09.08.2015

Süleyman Ergül
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Hayal

Belki hafif bir rüzgar,
Bir esinti ufaktan,
Bir yelkenli geçiyor,
Süzülerek uzaktan.
Rüyalarla hayaller,
Makarasız filmlerdir,
Bazen flu bazen net,
Sessiz görüntülerdir.

20.04.2015

Süleyman Ergül
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Hayat bazen beyaz bazen gridir

Derdimden dolandım
Ufuklardayım,
Öten kuş misali
Çığlıklardayım.
Ne arayanım var ne de soranım,
Sevgili uzakta
Yalnızlardayım.

Hayat bazen beyaz bazen gridir
Gecenin ardında
Neler gizlidir.
Bir çift çıplak ayak
Bir göz rengidir.
Hayat uzaklardan,
Gülümsemektir.

Elinden tuttuğum çınar gölgesi
Gözlerden okunan cennet bahçesi,
Bir tutam tebessüm dalgalandırdı
Anılar anılar duygulandırdı.

                                                13 06 2005

Süleyman Ergül
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Hayata dair

Ekmek fırında tav olur,
Ağaç ormanda.
Yiğit meydanda bellidir,
Pamuk yorganda.

Hasrettir dağları çatlatan yaz ortasında,
Gaflettir kulu horlatan bağ ortasında,
Sine yarelenir gönül koyar da,
Zalim yine haykırır köy ortasında.

İncir dalda olgunlaşır,
Bala okulda,
Altın hep altın kalır,
Düşse de yolda.

Bulut göğe yakışır,
Yosun denize,
Haklı hep hakkı söyler,
Girse dehlize.

Su yolunda akarken,
Haz verir ruha,
Ümitler harman olur,
Düşer sabaha.

Bayramdır çocuğa çığlık attıran,
Hasattır çiftçiye türkü söyleten.
Ana gözü yaşlı oğul beklerken,
Bir garip Mehmet döner nöbetten.

Ekmek fırında tav olur
Tere bulanır emek
Gören göze nur olur
İnsanı sevebilmek

                                                                 (İstanbul   31 08 2007)
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Hayatın Ta Kendisi

Bir çiçek açar önce, bahar kokar sokaklar,
Bir deniz dalga olur, yalar kayalıkları,
Bir tren uçar gider, hasret yüklü vagonu,
Bir çekiç örsü döver, çınlatır ortalığı.

Bir balık ağa düşer, saat sabahın beşi,
Düşer takvim yaprağı, işte akşam güneşi,
Bir çocuk ıslık çalar,sırtında çantasıyla,
Bir kadın yorgun yürür, pazar arabasıyla.

Bir şoför kol dışarda, sigarayı tüttürür,
Bir ezan göğü deler, kulu arşa götürür,
Bir dede bastonuyla, tam köşede görünür,
Ninenin seccadesi kıbleye döndürülür.

Zamandır gelir geçer, kimse saymaz yerinde,
Düşen de kalkan da, olur her seferinde,
İmtihan bu herkesin ayrı ayrı yazısı,
Kimi maldan zengindir, fakir kalır bazısı.

Hayatın ta kendisi, herkes alır payını,
Boşa geçirme ömrü, hazırla azığını,
Daha ne baharları, düşlediğimiz andan,
Bir tabutta omuzda, oluruz anlamadan.

                                                           02.12.2014
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Hikaye

Ya ben ters gidiyorum, ya da sen, yok başka ifadesi,
Büyük küçük herkesin, vardır bir hikayesi,

                                01.05.2013   Süleyman Ergül
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Hoş geldin bebiş

Hoş geldin bebiş,
Güller getirdin,
Gülümseyen yüzünle,
Safalar geldin.

Hoş geldin bebiş,
Şenlendi hanem,
Özlemle bekliyordum,
Seni bi tanem.

Hoş geldin bebiş,
Gizemli hülyam,
Mutluluğum katlandı,
Değişti dünyam.

Hoş geldin bebiş,
Cennetten tenin,
Yuvanda baş köşede,
Hazırdır yerin.

Hoş geldin bebiş,
Baharı verdin,
Baktıkça içim titrer,
Boncuk gözlerin.

Hoş geldin bebiş,
Hak tan emanet,
Gönlümü açtım sana,
Al demet demet.

Süleyman Ergül        01  05  09
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Huzurevi

Bir gün daha kavuştu döndüm yalnızlığıma,
Çekmecemde bir kaç ilaç, biri yakın iki gözlük,
Radyoda yurttan sesler korosu,
Kürdili hicazkar nağmeler dolanır odamın duvarında.
Başka kim kaldı ki bana yoldaş,
Çekildiler hepsi de sessizce yavaş yavaş.

Biraz güneş,biraz perde,
Beyaz havlu, eski terlik,
Sade suya diziler, ezanda seccadeler,
Tavladan dominoya, türlü eğlencelikler.

Çok koştum, çok yoruldum,
Yaşlanınca duruldum,
İşin tamam dediler,
Bu odaya konuldum.

Ah oğul, bedenimde can oğul,
Ben onun elinden tutup okula götürmüştüm,
Borcunu ödedi,
O da beni elimden tuttuğu gibi buraya getirdi,
Ne saadet,ah ne saadet,

Bir gün daha kavuştu, döndüm yalnızlığıma,
Kaçırmıştım treni, yandım aymazlığıma,
Çekmecemde bir kaç ilaç,bulmaca küpürleri,
Radyoda yurttan sesler korosu,
'Ömrümüzün son demi, son baharıdır artık.'

                         Süleyman Ergül        15 05 2009
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Hüzün

Bir gün daha bitti,çöktü bir hüzün,
Parça parça oldu, rüzgar gülleri,
Sade bir gülüşle, çekip de gitti,
Üzüldü bu şehrin, şen bülbülleri.

Teraziler tartmaz bu acı ağır,
Kulaklar tıkalı belki de sağır,
Çarptı da kapıyı çekip de gitti,
Tarifi imkansız öyle bir kahır,

Bir gün daha bitti, çöktü bir hüzün,
Anlatması zor, öyle bir hüzün.

                                                   07.12.2014

Süleyman Ergül
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Islak kaldırımlar

İstanbul sokağında,
Islak kaldırımlardan,
Yürüdüm sen olmadan,
Saçakların altından.

Tam bir nefes çekmiştim,
Sigaramdan o anda,
Birden şimşekler çaktı
O gün o sağanakta.

17.01.2017

Süleyman Ergül
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İç savaşlar

Susarak netice, alınır sanma,
Ateş çemberine, düşen yanıyor,
Oyun pis hem büyük,sakın ha kanma,
Bu hali görünce,yürek kanıyor.

Kardeşi kardeşe, kırdırıyorlar,
Silahı silaha,vurduruyorlar,
Ne çocuk ne kadın, dinlemiyorlar,
El ovup uzaktan, seyrediyorlar.

Oyun pis hem büyük, sakın ha kanma,
Susarak netice, alınır sanma.

                                    07.10.2014

Süleyman Ergül
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İftar Zamanı

Sana söz verdik Yarab,bağladık hep dilleri,
Kavuştuk iftarına açtık o kilitleri
Nimetin hürmetine,affeyle Sen bizleri,
Kabul et cennetine ol cümle müminleri.

Vakit deme oturdu, işte yandı kandiller,
Ak tülbentli ninemin, dudağında aminler,
Zikirle şereflenir, bütün dağlar denizler,
Sınırsız bir  hamd ile,secde eder müminler.

Gündüzün sıcağına, sabır gösterdi sabi,
Mükafatı Sen dedir, umuyoruz pek tabi,
Makbul eyle bil cümle, ibadetlerimizi
Bizi, bizim hallere,sakın koma YaRabbi,

 Süleyman Ergül    04/08/2013

Süleyman Ergül
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İstanbul

Fatih kendini sende buldu.
Derya seninle dalgalanır usulca,
Gökyüzü sende mutlu,
Ayasofya kalbinde,
Eyüp Sultan en kutlu ev sahibin.
Hudayi sende saklı,
Yuşa seni seyreder.
En mukaddes emanetler
Sarayda seni bekler.

Uğruna kadırgalar sırtlandı,
Karadan yürüdü Halic e indi.
Güneşler doğdu yedi tependen,
Kız kulesi uyandırdı seni erkenden.
Emirganda içilen bir bardak çaya,
Rumelihisarı arkadaş oldu.
Erguvanlar anlattı seni her bahar,
Gün batar, camlarda, yangınlar yanar.

Nur yüzlü ihtiyar, cami yolunda,
Akşamdan kalma sarhoş,yol kenarında.
Şık hanımlar ve beyler,gezer Pera da
Son moda filmler, sinemalarda.
Hanımeli kokan dar sokaklarda,
Begonya raks eder küçük cumbada,
Sakız gibi beyaz tülün ardında,
Ne dramlar var, kim bilir orda?

En güzel şarkılar sana yazıldı,
Aşk dolu nağmeler göğü çınlattı.
Kapalıçarşı da, Mahmutpaşa da,
Ziynete bezendi nice gelinler.
Babıali yokuşu, Cağaloğlu nda,
Yazıyoorr! Diye koştu körpe yürekler.

Ezanlar yükseldi Sultanahmet’ten,
Salalar verildi Yenicami den,
Bayram namazı Süleymaniye’den.
Hafızlar Kur an ı sende okudu,
İslam güzelliğini sende soludu.

Erguvanlar anlattı seni her bahar,
İstanbul sevgili,
İstanbul yar.

                                                                   (İstanbul   05 06 2006)

Süleyman Ergül
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İstanbul  bende.......

Arnavut kaldırımlı dar sokağında,
 Sardunyayla süslü hoş cumbasında,
 Bağırır yoğurtcu köşebaşında,
 İstanbul bende, ben İstanbul da................

                                      10.02.2013

Süleyman Ergül
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İstanbul da insanlar

Bir şehir ki İstanbul
Martılarla şarkılar
Bir şehir ki boğaziçi
Oltalarla sandallar

Bir şehir ki tarihi
Hanlar kervansaraylar
Bir şehir ki coğrafya
Koylarıyla adalar

Bir vapur ki bacası
Kara kara dumanlar
Bir köprü ki kocaman
Boğazda gerdanlıklar

Bir camii ki muhteşem
Mimarları Sinanlar
Bir ev ki dimdik ayakta
Malzemesi ağaçlar

Bir çocuk kaldırımda
Gözlerinde yarınlar
Bir satıcı sokakta
Sırtında yorgun yıllar

Bir şehir ki İstanbul
İstanbul da insanlar

          1992

Süleyman Ergül
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İstanbul Evleri

İstanbul 'un evleri,
Boğazın nazlı gelinleri,
Bugüne geldiler yana yakıla,
Hoyrat ellerle, yıkıla yıkıla,

İstanbul evleri yerle bir oldu,
Hain oyunlarla yakıla yakıla.

Hisar ın yalıları,
Beykoz ' da konakları,
Tophane bayırında
Fukara sarayları,
Birbirine yaslanmış,
Dar sokağın kızları,
İstanbul  'u anlatır,
Ahşabın nakışları.

Yeşilköy ' deki köşkün
Şöminesi yanıyor,
Kapıda arabacı,
Atları hazırlıyor.

Cumbadaki saksıdan,
Sardunyası sarkıyor,
Kafesin arkasından,
Ayşe Sultan bakıyor,

İstanbul un evleri,
Şehrin nazlı gelinleri,
Bugüne geldiler yana yakıla,
Hoyrat ellerle yıkıla yıkıla,

Bir tarih talan edildi,
Hain oyunlarla yakıla yakıla.

    11.01.2015

Süleyman Ergül
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İstanbul la buluştum.

İstanbul la buluştum, belki de ilk kez,
Martılar karşıladı, coşkun seslerle,
Koşarken yaşamı, nefes almadan,
Eriştik bugüne, hiç anlamadan.

İstanbul la buluştum, gerçekten bu kez,
İliğimde hissettim, bu şehri ilk kez......

03.02.2017

Süleyman Ergül
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İstanbul Rüyası

Kimbilir ne kervanlar sende konakladılar,
Ne düşmanlar kapına, gelip donakaldılar,
Medeniyetler şehri,uygarlığın kalbisin,
Her şeyinle İstanbul,sen yine bir tanesin.

Kimbilir ne krallar,hep sana özendiler,
İslam yurdusun diye,nasıl diş bilediler,
Yedi düvel gelse de, çullansalar üstüne,
Bu millet siper olur,keferenin önüne.

İstanbul seni seven,bir daha sevmek ister,
Gelip göremeyenin,rüyalarını süsler.

     09.02.2016

Süleyman Ergül
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İstanbul u seyrederken

Bir sabah uyanırsan suyun sakin sesiyle,
Seyreyle İstanbul u bütün zerafetiyle,
Belki bir sandal gelir, sessiz geçer önünden,
Mest ediyor bu şehir görenleri derinden.

Martıların çığlığı dalgaları kucaklar,
Yağmura rehber olur damlardaki saçaklar,
Alır bir seher yeli götürür uzaklara,
Seni sevmek İstanbul bedeldir dünyalara.

Kimbilir ne kervanlar geldi geçti bağrından,
Neler gördü insanlık her devir her çağından
İslamla şereflendin gerisi boş hikaye
Ezan sesi dinmesin  bu değil mi tek gaye.

İstanbul yine deldin şu gönlümü derinden
Seni sevmek İstanbul şereftir ta ezelden.

                                                       16/06/2014

Süleyman Ergül
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Kabir

Derin bir sükutta, kabir alemi,
İbret almak için, her şey aleni,
Azığın hazır mı? sordum kendime,
Sallandı da başım, düştü önüme.

                                 05/04/2015

Süleyman Ergül
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Kalabalıklar

Üst üste binmişler, insan selleri,
Kiminin başında, kavak yelleri.
Karıncalar gibi, koşar dururlar
Bir muammadır, kalabalıklar.

Çarşısında gezer,vitrin turlarlar.
Mitingine koşar, alkış tutarlar.
Belki de tam tersi, olur yuhlarlar
Bir hengamedir,kalabalıklar.

Camisi de dolu, köprüsü dolu,
Pazarında bağırır küpü su dolu.
Durakta hınca hınç, istif olmuşlar,
Koca şehirlerde, kalabalıklar.

Merdivenleri yürür, onlar da koşar,
Trenler görünür, gönüller coşar.
Aşılmaz sanılan, engeli aşar.
Yetişir menzile,kalabalıklar.

Her biri ayrı bir, dram yüklüdür
Bir deşsen içini, neler yüklüdür.
Bazısı küskündür, bezgindir hatta.
Kaldırımda yürür, kalabalıklar.

Yatıyor orada, birisi işte.
Bir ömür geçirmiş, çile içinde.
Şimdi teslim etmiş, emanetini.
Omuzda taşır onu,kalabalıklar.

İlahi davete,icabet eder.
Terk eder her şeyi, nefsten def eder.
Mahşer mi istersin, al sana mahşer.
Tevbeye durmuş, kalabalıklar.

       09/11/2013     DİLARA ERGÜL

Süleyman Ergül
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Kara çocuk

Gözler kara ten kara
Ayak çıplak el kara
Kapkaranlık dünyada
Aslında kimler kara.

Mübarek sofraya oturmuşken,
Şükredip lokmama uzanmışken,
Bol çeşide göz atıp,
Şöyle bir kasılmışken.
Birden çöktü omuzlar,
Kara bulutlar çöktü,
Üstümden dağlar boyu
Koca ağırlık geçti.
Affet bizi kara çocuk
Sen aksın kara biziz.
Sefahate gömüldük
Kanayan yara biziz.
Utanıyorum Rabbim
Neciyiz kimiz neyiz.
Kardeşlerim açlıkta
Bizler eğlencedeyiz.

Gözler kara ten kara
Ayak çıplak el kara
Kapkaranlık dünyada
Aslında kimler kara.

                  (İstanbul     07 11 2005)

Süleyman Ergül
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Karadeniz den     Türkü

Çayırda çiçek misin,
Çiçekte böcek misin,
E kız son sözün nedir? ,
Benlen gelecek misin?

Mektuba şiir yazdım,
Üstüne resim çizdim,
E kız cevap versene,
Yeter canımdan bezdim.

Ağaçta yaprak olsam,
Kuş olup dala konsam,
E kız gözün kör olsun,
Aklın elde mi yoksam?

Derenin suyu soğuk,
Akıyor oluk oluk,
E kız söyle neyin var?
Neden benizin soluk?

Karadeniz uşağı,
Hiç kolay vazgeçer mi,
E kız seni almadan,
Bu hasretlik biter mi?

23.10.2016

Süleyman Ergül
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Karadeniz Türküsü

Yaylasına varamadım, suyundan alamadım,
Yaylasına varamadım, suyundan alamadım.
Oy dağları dağları, duman sardı dağları,
Oy dağları dağları, duman sardı dağları,
Akşam oldu göremedim, canımın cananını,
Oy garibim oyyyyyy.

Dere gelir yukarıdan, yuvarlanır aşağı
Dere gelir yukarıdan, yuvarlanır aşağı
Oy bağları  bağları, kara üzüm bağları,
Oy bağları bağları, kara üzüm bağları
Bir kez olsun saramadım, canımın cananını
 Oy garibim oyyyyyy.

Entarinin en güzeli, çarşıyadır çarşıya,
Entarinin en güzeli, çarşıyadır çarşıya
Oy çağları çağları,  geçti gençlik çağları
Oy çağları çağları, geçti gençlik çağları
Kaçırdım da ellerimden, canımın cananını
Oy garibim oyyyyyyy.

                                    11.09.2014

Süleyman Ergül
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Kel Esat

Bir kel Esat var idi, hayli eski zamandan,
Dunya mali pesinde, kosar idi durmadan,
Cok calisti, yoruldu, aza kanaat etmedi.
Lakin cenazesine, oglu dahi gelmedi.

Sordular ki ogluna, neydi babanla zorun,
Aranizda var miydi, bilinmedik bir sorun,
Oglundan gelen cevap, bir hayli ilginc idi,
Dedi yuzum yok idi,babam hep haram yedi.

Para mal mulk palavra, kazanmali helalden.
Melekler de tutmali omuzlarda giderken.
İnsan olmanin sarti gonullere girmektir,
Bir omur hak yolunda mucadele etmektir.

16.10.2015

Süleyman Ergül
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Kendimi arıyorum

Kendimi arıyorum
             Gecede gündüzde kayan yıldızda
             Kendimi arıyorum
             Çölde çimende akarsularda
             Kendimi arıyorum
             Kaybolan dünümde gelen yarında
             Kendimi arıyorum
            Çok uzaklarda

                     İstanbul       27 03 2006

Süleyman Ergül
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Kendine Gel

Ömür dedigimiz sey,
Yaşanır gelir geçer,
Cenneti,cehennemi,
Kulun kendisi seçer.

Kendine gel ey nefsim,
Bu ikazım sanadır,
Söyle senin tercihin,
Hangisinden yanadır?

   12.02.2016

Süleyman Ergül
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Kırma dostu (nefsime uyarılar)

Bir nefeslik ömürdesin,sakın kırma dostunu,
Kaybedersen bulamazsın,arasan da tozunu.

01.05.2017

Süleyman Ergül
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Kış Gelmiş

Bakınca yapraksız
Çıplak ağaca,
O zaman dank etti, meğer kış gelmiş.
Sobasız evinde belki bir garip
Kimseler bilmeden
Üşüyüvermiş......

01.12.2015

Süleyman Ergül
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Koltuk

Koltuk çok cazip gelir kanma sakın makama,
Makamlar gelir geçer,değer katmaz adama,
Sen hep dik dur, dürüst ol,kişi böyle yücelir,
Dünya makamla değil çalışarak düzelir.

Kimler ne koltuklara, oturdu da ne oldu,
Dik durması beklenen, niceleri yamuldu,
Saltanat vardı ama, mayaları bozuktu,
Koltuktan güç alanlar,insanlığı unuttu.

Makam mevki bir müddet, oyalar belki ama,
Toprağın altı da var, söylesin biri sana,
Son tren de kalkar da,ağlarsın yana yana,
Daim hakkı üstün tut, bu haslet yeter sana.

                                                21.09.2014

Süleyman Ergül
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Köşk-ü Şahane

Öyle bir köşk-ü şahane ki,
Vurur akşam güneşi,
Çok dolandım Göksu yu da,
Yoktu başka bir eşi.

23.11.2015

Süleyman Ergül
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Köylü ile Şehirli

Sen köylüsün ben şehirli,
Sen tarlada ben masada,
Sen ekmeyle, ben yemeyle,
Sen biçmeyle, ben içmeyle,

Bir trenle geçerken almıştın selamımı,
Toprağın ortasına koymuştun yarınını,
Şimdi sıra düğünde yapmışsın harmanını,
Haketmişsin belli ki horonu halayını

Bir trenle geçerken almıştın selamımı,
Ne dertler içindeyim bilemezsin halımı,
En hasını yiyorsun  sütü ile balını,
Uçsuz Anadolumda gez salını salını,

Sen köylüsün ben şehirli,
Sen tarlada ben masada,
Ben altmış musallada,
Sen seksen hatta doksan,
Ve sen hala tarlada.

                                Süleyman Ergül      11 08 2009

Süleyman Ergül
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Köyümüz

Köyümüz

Bir esinti sürükler vadiyi ayırır dağlardan

Sessiz bir rüzgar karşılar, dışardan geleni usulca

Geçmişi geleceğe bağlar özenle işlenmiş dantel gibi

Haykırır dünyaya..dünyaya ben buradayım diye.

Guzel Köy
Bir bedel ödenmiş te gelinmiş bu yerlere
Ceddim gökten düşmemiş  belli ki
Kah doğayla savaşmış kah toprakla güreşmiş
Karasabanla  başlamış uzun yolculuk.

Gelenekler en asilinden yaşatılmış itinayla
Ahenkler kurulmuş  gecelerinde köyümün
Dibekler dövülmüş türküler eşliğinde
Harmanlar savrulmuş koca meşe gölgelerinde.

Pancar mı ekilmemiş fasulya mı buğday mı
Uçsuz domates tarlalarında kazılmış çapalar
Sular mı çekilmemiş artezyenlerden
Alın terleri toprağı sulamış   bereket için.

Dereler coşmuş ta gelmiş  uzak diyarlardan
Bereket dağıtmış cömertçe usanmadan,
Kahraman şehitler vermiş bu vatan için
Özlerim köyümü ben için için.

Bir esinti sürükler vadiyi ayırır dağlardan,
Sessiz bir rüzgar karşılar dışardan geleni usulca..

                           Süleyman Ergül      Temmuz 2008

Süleyman Ergül
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Malı Götürenler

Hortumcusu geldi, sildi süpürdü,
Hani bana diyen,dürzü köpürdü,
Perdesi yerli değil, ithal güpürdü,
Karı koca bir oldu, malı götürdü.

Kim kiminle oynaşta, o belli değil,
Yalısının önü, meyilli değil,
Kara para kazanmak,hiç kolay değil! ! ! !
Bindi sırtımıza, malı götürdü.

Oğlu Amerika da, sözde tahsilde,
Kızı Avrupa da, şimdi tatilde,
Bilmem nere köylü,Mehmet askerde,
Vatan beklerken onlar,malı götürdü.

Haram servetiyle,mutlu! ! ! ! ! ! yaşarken,
Havuz seansıyla,güne başlarken,
Boğaza karşı zevkle, viski içerken,
Nüfusunu kullanıp,malı götürdü,

Kimden bahsettiğimi,anladınız mı?
Ali ya da Veli tanıdınız mı?
Bakın sağınızda,solunuzda mı?
İmtiyazlı azınlık,malı götürdü.

Akıllı ol Süleyman,hasetlik yapma,
Kurulu düzene, bir çomak sokma,
Kaleminin yüzünden,başını yakma,
Sen yazarken onlar, malı götürdü.

         Süleyman  ERGÜL        13 10 2008

Süleyman Ergül
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Meczup

Sebepsiz gülünce,deli dediler,
Tebessüm edince, veli dediler,
Tam açtım ağzımı,hafif öksürdüm,
Bir kaç  sözüm vardı,dinlemediler,

Saklambaç oynadım, sobelediler,
Kaçayım  istedim, ebelediler,
Tam karşı  koyupta, itiraz ettim,
Yerlerde sürüyüp,tekmelediler.

Ben ozanım dedim, ozonladılar,
Tek kişiyim  dedim, klonladılar,
Kırk yılda bir kere,doğru söyledim,
İnanmayıp hemen,yalanladılar,

Var git Sülo sen de, hadi yoluna,
Şöyle bak sağına, bir de soluna,
Dostlukların  adı,menfaat olmuş,
Kuşlar konmaz oldu, söğüt dalına.

Süleyman Ergül   10/08/2013

Süleyman Ergül
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Mehmedim

Bir yüce makam ki erişmek onur,
 Mehmedim kabrinde sessizce uyur,
 Bayrağım inmesin yeter ki diye,
 Bir değil,binimiz de şehit olur.

                                                                            Süleyman Ergül   20.01.2013

Süleyman Ergül
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Mehmet Akif Ersoy a saygılarımla

Sen,Taceddin Dergahı nda yazdın o muhteşemi,
Şimdi ağırlar o mekan, bir başka muhterem i.
Bir Muhsin gider, bin Muhsin gelir bu uğurda,
Tüm müminler koşarlar,bu kutlu yolda.

Bir millet ki milyonlar, tek ruh oldu da aktı,
Destanlar yazıldı, ulusum şaha kalktı,
Geçillmez Çanakkale,gemiler suya battı,
Sen Akif sin, milletim seni bağrına bastı.

Bu  vatan toprağında,ebedi susmaz ezanlar,
Omuzomza cenk etti,   yağız   delikanlılar,
Vurdu sazın teline, nice  dertli ozanlar,
Mehmet Akif im seni,sen gibi olan anlar.

Sen Akif sin milletim seni bağrına basar,
Senin mücadeleni, sen gibi olan anlar.

            Süleyman     ERGÜL      09  03  2010      İstanbul

Süleyman Ergül
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Mehmet şehit düşerken

Sen bilmezsen, bilen olur elbette,
Kimi sevse, kimi olur zillette,
Mehmet şehit düşer iken nöbette,
Nöbeti devralan, olur arkadaş.

İstersen düşmanın ağzıyla konuş,
Alay et kendince, hak ile boğuş,
Bu nasıl insanlık, bu nasıl duruş,
Vatanı koruyan, olur arkadaş.

Mehmed şehit düşer iken nöbette,
Nöbeti devralan, olur elbette....

21.02.2016

Süleyman Ergül
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Memleketim

Sabahın nuru,işler kalplere,
Memleket havası, bir başka olur,
Meler kuzuları, öter kuşları,
Çeşmesinden akan, su başka olur.

Memleketim,
Türküler söylenir, yanık türküler,
Sevdalara konudur, her bir köşesi,
Ağacı,ormanı, gölü, deresi,
Memleketim, ahh memleketim,
Hasret kokar, can kokar,
Memleketim yar kokar.

Sabahın nuru, işler kalplere,
Nakış nakış olur, düşer göklere,

Memleket, hasretlerin beşiği,
Sıla çağırır, özlem duyar gidene,
Memleketim, can memleketim,
Kucak açar, gidip geri dönene.

Sabahın nuru işler kalplere,
Nakış nakış olur,düşer göklere.

  Süleyman Ergül      15/08/2013

Süleyman Ergül
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Menzil

Bir kervan ile düştüm,uzun yollara,
Yalpalayıp da durdum, her bir yanlara,
Bazen tozlara battım, bazen kumlara
Menzil orada ama ulaşmak çok zor.......

Süleyman Ergül
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Mezar Taşları

Acaba kaç idi, neydi yaşları,
İrili ufaklı mezar taşları,
Ahiret yurdu ki, nasıl bir mekan,
Yaşarken paşaydı, şimdi feşmekan.

10/04/2015    Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Mezarlık

Uzun serviler sessiz,
Başucu taşları kedersiz.
Kuşlar hür gökyüzünde,
Ölüler naif bir uykuda,
Kimsiz kimsesiz.

İnce uzun dar yollar,
Mezarlar yan yanalar.
Her biri bir hizada,
Usulca otururlar.

Şehrin patırtısına inat,
Hepsi sukutta artık,
Kimbilir bir zamanlar,
Nerede nasıldılar,
Son durak son adreste,
Öylece mahzundular.

Kimi iki kimi kırk,
Kimi seksen yaşında,
Ömrünün baharında,
Kimisi de kışında,
Şimdi hep bir arada,
Fatiha bekliyorlar,
Kapıdan her girene,
Hoş geldiniz diyorlar.

İbretlik mezar taşları,
Titretiyor okurken.
İnsan haddini bilse,
Henüz nefes alırken.

İnce uzun dar yollar,
Mezarlar yan yanalar,
Her biri bir hizada,
Usulca otururlar.

      (İstanbul       23 08 2007)

Süleyman Ergül
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Muhsin Yazıcıoğlu na

Bir yiğit dağlara düştü,
Yürek sızım sızılanır.
Akça yorgan üstün örttü,
Alperenler ağıtlanır.

Mahpus yattı da tınmadı,
Koca Reis hiç yılmadı,
Yüce dağlar kucakladı,
Memleketim hep ağladı.

'Mahallenin güzel kızı,
  Talibi çok alanı yok.'
Bu sözle tarihe geçti,
Seveni çok, düşmanı yok.

O na yakışanı yaptı,
Finalini şanlı yaptı,
Anadolu semasından,
Toprağına iniş yaptı.

Bir yiğit dağlara düştü,
Uçtu Rabbimize koştu,
Mücadele O nla eşti,
Ve bir yiğit böyle geçti.

                  Süleyman Ergül    27 03 2009

Süleyman Ergül
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Mübarek vakit

Sabah oldu da mümin, kıyama durdu,
Şeytanı tam orta, yerinden vurdu,
Girince Cuma nın mübarek saati,
Coştu gönüller çünkü ibadet vakti.

10.12. 2015

Süleyman Ergül
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N'aran

N’ARAN?

Etrafında hırsız maran?
Uzaklaşma yanına bak,
İnek gibi sağan maran?
Mecliste oturana bak.

Cebi  delik yolsuz maran?
Sokaktaki çulsuza bak,
Boynu bükük yetim maran?
Şehit oğlu sabiye bak.

Allah bilmez dinsiz maran?
İnkarcının  şahına bak,
Rüşvet yiyen memur maran?
Göbeğinde şişine bak.

Evlenecek kız mı aran?
Anasının dizine bak,
Cihan mert bir damat maran?
Hakkı bilen cinsine bak.

Tedaviye doktor m’aran?
Yüreğinde vicdana bak,
Hayırlı bir evlat m’aran?
Peygamberin kızına bak.

Yalakayı nerde aran?
Partisinden içeri bak,
Haksızlığa uğrayanın,
Mahpustaki halına bak.

Talebeyi bulmak için,
İnternetli kafeye bak,
Derslerini sormak için,
Yan masada hocaya bak.

Camiideki cemaatin,
Dışardaki seyrine bak,
İki salla da bir bağla,
Sonra yan gel keyfine bak.

Esnafında insaf m’aran?
Yaftasında fiyata bak,
Binbir çeşit müşterinin,
Kaprisine, tavrına bak.

Tarlada bereket m’aran?
Eskilerin huyuna bak,
Üzerine güneş doğan,
Çiftçideki ihmale bak.
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Ülkede huzur mu aran?
Tepedeki çobana bak,
Terörü yok etmek için,
Vatanını sevene bak.

Ortada deli mi aran?
Bu sözleri yazana bak.
Milletinden nemalanıp,
Adaleti bozana bak.

Sus Süleyman kaşınırsın,
Götürürler şaşırırsın,
Kuran kurmuş düzenini,
Kafa tutma alışırsın.

                      Süleyman ERGÜL      26.06.2012  İstanbul

Süleyman Ergül
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Naçarım

Naçarım, zalimin zulmüne karşı,
Sadece dilimde, dualarım var,
Çocuklar ölüyor, görmüyor dünya,
Zaptedemediğim, isyanlarım var.

Suriye de,Mısır da,Arakan dayız,
Doğu Türkistan da, yanınızdayız,
Yüreklerimizde, acılarınız,
Milyonlarca Türkten, size selam var.

Naçarım zalimin gözü kör olmuş,
İnsanlık çökmüş tarumar olmuş.

 Süleyman Ergül   25/08/2013

Süleyman Ergül
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Namaz

Para şöhret makam yalan,
 Ev araba filan falan,
 Kurtuluşa erecektir,
 Layıkıyla namaz kılan.

                                                     Süleyman Ergül    19.01.2013

Süleyman Ergül
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Nankör

Dersin ki canım ülkem,  güllük gülistan idi,
Bunlar geldi de  başa, sıçtı dümdüz eyledi
Ben görmedim çünkü hiç, tüple yağ kuyrukları,
Yaşamadım ki bilem, netekim buyrukları.

Hastaneler kuyruksuz, okullar  şahaneydi,
Enflasyon yoktu kardaş, hepsi de bahaneydi,
Kalorifer ne gerek, soba neye yetmezdi,
Metronun anlamını, sorsan kimse bilmezdi.

Bütün dünya barışla, kardeşlikle yaşardı,
Sevgi kelebekleri, bahçelerde koşardı,
Sorun  demek ne demek, hiç kimseler bilmezdi
Yerküreye savaşlar, katiyen giremezdi,

Nankörlük hastalıktır, kabul ettiremezsin,
Ağızla kuş tutulsa, yine yettiremezsin,
En iyisi herkesler, gitsin kendi yoluna,
Üzmesin birbirini, kimse boşuboşuna.

                       (S.Ergül)       04.10.2014

Süleyman Ergül
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Ne bilem

Ne bilem,
Sen yoktun ki,
Ben aşk nedir ne bilem,
Karlar düşse,
Yüce dağlar üstüne,
Sevda nedir, hasret nedir,
Ne bilem.

09.12.2015

Süleyman Ergül
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Nefis belası (nefsime uyarılar)

Düşman yapmaz yaptığını, kulu nefsi eyler harab,
Sen bu nefis belasından kurtar bizi, kurtar YaRab.

27.04.2017

Süleyman Ergül
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Nefsime (nefsime uyarılar)

Her yazdığım nefsime, kırbaçlar kendimedir,
Ders vermek ne haddime, bilgim tek kelimedir.

01.05.2017

Süleyman Ergül
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Okyanuslar ıslansa

Dur dedi zamana,dur öylece kal,
Varsın sis olsun,ne farkeder ki?
Katre düşse saçıma,okyanuslar ıslansa,
Bir yağmur da ben olsam,kimler ne der ki,?

09.02.17

Süleyman Ergül
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Olur

Birgün gelir, çıkar bu can,
Omuzuna alan olur,
Sel vursa da memleketi,
Güneşini gören olur.

Tepe tepe kullananlar,
Vakti gelir sual olur.
Toslar öyle duvara ki,
Yediğine pişman olur.

Çala çala kat çıkanlar,
Merdivende heba olur,
Sabi sübyanın ahıyla,
Hastalanır veba olur.

Adaleti şaşırana,
Düz giden yol yokuş olur,
Dalında gonca gül bile,
Dikeniyle ağu olur.

Kalemiyle yazan kişi,
Beni de anlayan olur,
Yetim hakkına göz koyan,
Nefesteyken ziyan olur.

                               29/01/2014

Süleyman Ergül
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Onbeş Temmuz Marşı

Tankları üstüne, sürdüler halkın,
Seslendi Başkomutan, haydi kalkın,
Milyonlar sokakta, meydana bakın,
Bu millet zalime, boyun eğer mi?

O sisli gecede, tuzak kuruldu,
Hainler uçakları, alçak uçurdu,
Milletin feraseti, darbe durdurdu,
Milyonlar zillete, eyvallah der mi?

Kim demiş bu millet, tek yürek olmaz,
Bu güc karşısında, kimse duramaz,
Böylesi mücadele, bedelsiz olmaz.
ŞEHİT verir amma, taviz verir mi?

İki yaşam biçimi, tek inancımız,
Damperde erkekler, şoför bacımız,
Paletin altına, yattı kaçımız,
Candan geçer ama, vatandan geçer mi?

Niğde li kahraman Ömer Halis ler,
Destanlar yazdılar, nice yiğitler,
Dondular kaldılar, kahpe hainler,
Vatanı bölmeye, gücün yeter mi?

Onbeş Temmuz aslında, bize ders verdi,
Yetmiş dokuz milyon elele verdi,
Beş milyon tek yürek, alana geldi,
Türkiye min sırtı hiç, yere değer mi?

20 08 2016

Süleyman Ergül
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Ondokuz Mayıs

Bir millet uyandı, şahlandı bugün,
Kurtuluşa yolculuk, başladı bugün,
Yediden yetmişe, koca bir ülke,
İstiklal yemini, ettiler bugün.

Anaların sırtında, bebesi vardı,
15 lik yiğitlerin, silahı vardı,
Göğsünden fışkıran, imanı vardı,
Anadolu zafere,yollandı bugün.

Cephede şehitler, yanyana yattı,
Mehmedim mermiyi, düşmana attı,
Yağız atlar, tozu dumana kattı,
Nefere kınayı, yaktılar bugün.

Samsun da başladı, büyük yürüyüş,
Cumhuriyet yakın, değildi bu düş,
Hayırlar getirsin,bu kutlu gidiş,
Türkiye min, temeli atıldı bugün.

Teşekkür sana, büyük komutan,
Her köşesinde, şehittir yatan,
Böyle kuruldu,bu büyük vatan,
Dalgalan bayrağım, bayramdır bugün.

                                                              19.05.2013  Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Osmanlı

Bir kılıç, bir iman, bir koca yürek,
Bir oba beyliğinden doğdu Osmanlı,
At sırtında bir ömür, kelle koltukta
Yiğit alpleriyle geldi Osmanlı.

18.01.2017

Süleyman Ergül
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Ölüm var ölüm

Az yaşa çok yaşa, denir ya hani,
Akibettir, başa gelir ya hani,
Ben sağken gülenler, nerede hani,
Yalnız yatıyorum, kabirde şimdi.

Benim de tükenmez, işlerim vardı,
Bugün bitiremezsem, yarını vardı,
Büyük ümitlerim, hayalim vardı,
Kefene sarındım, kabirde şimdi.

Hayat ne güzeldi, her şey pembeydi,
Sınırsız bir gaflet, bu bedendeydi,
Küçüğü, büyüğü, günah bendeydi
Dua bekliyorum, kabirde şimdi.

Serviler başımda,gölge oldular,
Ne dostlarım vardı, yalan oldular,
Toprağa indirip, hemen kaçtılar,
Tek başımayım, kabirde şimdi.

Geride bıraktıklarım, ağlamasınlar,
Mezarda azabım, artırmasınlar,
Dualarında sakın, unutmasınlar,
Mağfiret dilerim, kabirde şimdi.

Münker ve Nekir, geliverirler,
Dinimi, kitabımı, soruverirler,
Titre, kendine gel,ey ademoğlu
Çetindir hesap, kabirde şimdi.

      Süleyman Ergül     19/08/2013

Süleyman Ergül
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Ölümle nikah

Ölüme merhaba demek
Kavuşmaktır mevlaya.
Bir sela ile başlar yolculuk
Kurt,kuş haber alır,saf tutarlar peşinde.
Güzeldir ölüm, hak eden için cenneti.
Düğün günüdür bugün,herkes davetlidir.
Giysilerin en güzelidir üstündeki, bembeyaz.
Kokular sürünmüş, bugüne özel.
Melekler elele vermişler hepsi nikah şahidi.
Semah dönerler etrafında,
Hu çekerler huşu ile, Hu çekerler Hu……..

Kimi davetli ağlar, kimi şaşkın bakar etrafa,
Kimi kendini görür ölümde, haline vahh der.
Kimi ibret alır da belki,eyvah der.

Güneş bir başka doğar bugün,
Yağmur bir başka yağar.
Bulutlar eğilir zirveye de, kucaklaşır dağlarla.
Soğuk bir rüzgar eser hafiften, yalar yüzleri.
Salavatlar dökülür, hüzünlü dudaklardan.

Ölüm güzele koşmaktır sevdayla,
Ulu bir servinin gölgesinde.
En Sevgili ye yakın olmaktır.
“O ndan geldik O na döneceğiz” Bilinciyle,
Buluşmaktır toprakla.

Ne krallar kaldı ebedi,
Ne sultanlar ne de şahlar.
Rabbim bize de nasip et,
Bu şerbeti içmeyi ama,
Ama en tatlısından.

Bu düğünün tek farkı,
Habersiz geliverdi.
Cümle davetlileri,
Yürekten deliverdi.

Melekler nikah şahidi, elele vermişler de,
Semah dönerler etrafında.
Hu çekerler huşu ile. Hu çekerler Hu…..

                                                                 (İstanbul  21 07 2006)

Süleyman Ergül
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Paylaşmayı bilmek

Karuna eş zengin olsan,kime ne faydası var.
Paylaşmayı bilmeyenin nerde itibarı var.

01.05.2017

Süleyman Ergül
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Peygamberim Resulum İlahisi

Rüyalarımda sen varsın
Özlemlerimde hep Sen,
Yoluna kurban olduğum
Muhammedim Resulum
Peygamberim Resulum

Ebubekir ve Ömer e,
Ve Osman a Ali ye,
Hep hayrandır bütün ümmet,
Sana ve sahabe ne
Sana ve sahabe ne.

Yetim senin himayende
Müminiz biz sayende,
Dağlar taşlar iman eder,
Sana nihayetinde,
Sana nihayetinde.

Ey Resul gel gel etme,
Bizi perişan etme,
Kuruyan bu gönülleri,
Daha fazla bekletme,
Daha fazla bekletme.

Rüyalarımda sen varsın
Özlemlerimde hep Sen
Yoluna kurban olduğum
Muhammedim Resulum
Peygamberim Resulum.

          İstanbul            Kasım 2007

Süleyman Ergül
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Rahmet

Bir değil bin damla, düşer semadan,
Bereket yolluyor, gökten Yaradan,
Toprağa düşer de, toprak sevinir,
Harmanı savuran, kulu sevinir.

                                              28.09.2014

Süleyman Ergül
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Ramazan

Coştu yine gönüller,
Susamıştı geceye,
Rabbim nasip eylesin,
Ramazan ı niceye,
Doldu taştı camiler,
Kullar secdeye vardı.
Ne mutlu tüm müminler,
Mübarek aya vardı.

El açıldı semaya,
Gözlere yaş oturdu,
Diller durdu duaya,
Fatihalar okundu.
Sahurlarla şenlendi,
Bereketli sofralar,
Tüm günahlar elendi,
Kazanıldı sevaplar.

Coştu yine gönüller,
Gözlere yaş oturdu,
Mübarek ay Ramazan,
Yüreklere dokundu.

        Süleyman Ergül           10.07.2013

Süleyman Ergül
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Ramazan   ilahisi

Onbir ayın sultanısın
Rabbimizin ihsanısın.
Soframızın iftarısın
Güle güle ya Ramazan.
.
Sabır senle pek te güzel
Semadan melekler iner.
Sahurunda bereket var,
Güle güle ya Ramazan.

Nefisleri kilitledik,
Hakkın adı zikreyledik,
Biz Kuran ı hatmeyledik
Güle güle ya Ramazan.

Garip bırakırsın bizi,
Yüreklerde yara izi,
Teravisiz koyma bizi,
Güle güle ya Ramazan.

Rahmet yağar sağnak sağnak,
Af diledik el açarak,
Yetimlere uzanarak,
Güle güle ya Ramazan.

Müminler aşk ile doldu,
Münafık ın benzi soldu.
Bir sevaptı binler oldu,
Güle güle ya Ramazan.

Resulullah mihmandarım,
Sensiz nasıl dayanırım,
Yine buyur yalvarırım,
Güle güle ya Ramazan.

                          15 09 09       Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Ravza ndayım

Medine de geceledim,
Allah Allah heceledim.
Ben Resul u çok özledim.
Ravza ndayım Ya Muhammed.

Ben ümmetim Sen Nebi sin,
Kainatta en Emin sin.
Alemlere Efendi sin.
Ravza ndayım Ya Muhammed.

Yetimlere hami oldun.
Ümitsize çare oldun,
Sapmışlara rehber oldun,
Ravza ndayım Ya Muhammed.

05.05.2017

Süleyman Ergül
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Ressam la buluşmak

Uyanın ey canlılar, vakti bahardır bugün.
Çiçeklerle böceğin,kavuştuğu gün bugün.
Kainatta ne yöne,nereye bakarsan bak.
Ressam la buluşursun, bu da örneği el hak.

29.04.2017

Süleyman Ergül
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Sahil

Sahiller,gizem yüklü,
Huzur verir insana,
Ilık bir rüzgar eser,
Tam dokunur ruhuna,

Sessizliğin koynuna,
Bir nida damga vurur,
Ezanlar davetiyle,
Kul da kıyama durur.

Bir tekne bismillah der,
Uzaklaşır sahilden,
Engine dümen kırar,
Nasip arar helalden.

03/05/2015

Süleyman Ergül
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Sarhoşun Pişmanlığı

Keskin sirke zarar verir küpüne,
Yandım bittim bu dünyanın işine,
Takılmıştım zevku sefa peşine,
Bir eyvahla döndüm kendi kendime.

Geceyi bitirmeden sabahı karşıladım,
Bilemedim dost kimdi, öylece şaşaladım,
Girdim dipsiz kuyuya epeyce bocaladım,
Bir aşkla döndüm kendi kendime.

Küfelik derlerdi, keyif alırdım,
Bazen düştüm sokakta, bazen bayıldım.
Uyanamadım çok geç ayıldım,
Tövbeyle döndüm, kendi kendime.

Şerefe dediler,şereftir sandım,
Kadehler boşaldı, bir daha koydum.
Çirkefin hasını, yaşadım gördüm,
El çektim hepsinden, kendi kendime.

Zararım çok büyük, malımdan oldum,
Daha da ötesi, yuvamdan oldum,
Biricik yavrumdan, canımdan oldum.
Geç de olsa geldim, kendi kendime.

Sadece bir secde, yetti de arttı,
Pişmanlık ömrüme, bir ömür kattı,
Aktı gözyaşlarım, yerlere aktı,
Rabbime döndüm, kendi kendime.

                                                            Süleyman Ergül        27 05 2008

Süleyman Ergül
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Sarıyer

Beyaz martılar gelir, ararlar nasibini,
Uykuya dalar bir dost, keyfi gıcırdır hani,
Bir tekne demir atar, sığınır da limana,
Kaç asırlık şu cami, meydan okur zamana,

Boğazda bir incisin, Sarıyer bambaşkasın,
Nicelerine ilham, şairlerin aşkısın,
Börekle midye tava, anılmadan olur mu?
Bir kerecik görmeyle sana hiç doyulur mu?

Ağların ucundadır, kim bilir ne hayaller,
Balık lokantaları, sırayla sahildeler....
Beyaz martılar gelir ararlar nasibini,
Kaçırdım iskeleden Kavaklar gemisini.....

      07.02.2016

Süleyman Ergül

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sarıyer i gör

Bilmek istersen bu şehr-İstanbul da en güzel yeri,
Yaz kış demeden görmelisin mutlaka Sarıyer i.

20.02.2017
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Sen Yokken Ben

Sen yokken ben,
Karanlığa gömüldüm yalnızlık girdabında,
Dalgalarla avuttum kendimi,
Sen yokken ben,
Kendimle dolaştım sahilde yalınayak.
Deniz yıldızları ile konuştum ağlayarak,
Sen yokken ben,
Hiçliğime tükürdüm avaz avaz  bağırarak.

Sen yokken ben,
Sokağın sultanı tekirle yarenlik ettim,
Islak caddelerde yürüdüm şuursuzca,
Sen yokken ben,
Edepsizce tartıştım dolmuş şoförü ile,
Nöbetçi serseri oldum şehrin gecelerinde.
Sen yokken ben,
Seni aradım hasret ötelerinde.

                                      Süleyman ERGÜL        30 04 2009
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Seni  Düşündüm

Bir seni düşündüm, bir de kendimi,
Koyverdim rüzgara, kendi kendimi.
Dağlara haykırdım avaz avaza,
Hiç bitmez tükenmez yüce sevgimi.

                                                                    17 /03/ 2013   Süleyman Ergül

   man Ergül

Süleyman Ergül
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Seni Tanımamıştım

Seni tanımamıştım
Ne baharın ne yazın anlamı yoktu
Seni tanımamıştım
Varlığınla yokluğun hiç farkı yoktu.

Yürümemiştim  sahilde
Hiç kimseyle elele
Simitle çay içmemiştim
Vapurun güvertesinde.

Çıkmamıştım Çamlıca tepesine
Seyretmemiştim boğazı
Gitmemiştim  Emirgan a
İçime çekmemiştim İstanbul u

Hiç geçmemiştim Üsküdara  motorla
El değmemiştim dalgalara
Seni tanımamıştım
Ve seni tanıyana  kadar
Zaten yaşamamıştım.

          (İstanbul         26 03 2006)
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Sevda

Heybem omuz üstümde yola vurmuşum,
Sevda yükü ağırmış bak yorulmuşum,
Şöyle bir ardıma dönüp bakınca,
Senden önce meğer,zaten yokmuşum.

       31.08.2014

Süleyman Ergül
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Sevda Konvoyu

Harap mı harap geceler, düşe yenik,
Sevda konvoyu geçti, az önce sinegahdan.
Bir yare ki merhemi, daha bulunamadı.
Kaç kez söyledim gönül, hiç oralı olmadı.

26.01.2017

Süleyman Ergül
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Sirkeci Garı'ndayım

Sirkeci Garı'ndayım,
Aklım çok gerilerde,
Bir tren yanaşıyor istasyona,
Yolcular kara kuru, biçare yolcular.
Yüzlerce cılız beden, kim bilir belki de binlerce,
Bir o kadar da çıplak ayak, başlar adedince.
Öğrendim ki Balkan savaşından kaçmışlar,
Kavrulmuş savaşta her çehreleri,
Zavallı muhacirler, terk etmiş evlerini.
Yıl, bin dokuz yüz on iki,
Açlıkla sefalet, her biri gani gani.

Sirkeci Gar’ındayım,
Aklım çok gerilerde,
Bir tren yanaşıyor istasyona
Mehmetcik iniyor kara trenden
Kimi sedyeyle kimi değnekle
Kimi de elinde bir tutam tahinle.
Mahşerin yiğitleri onlar, şanlı yiğitler
Analar yollarken savaşa
Şehit olmadan gelme diye öğütler
Yıl, bin dokuz yüz on beş
Gün Salı saat beş
Çanakkale yanıyor, yanıyor amma
Bir millet cephede, evinde sanma

Sirkeci Gar’ındayım
Aklım çok gerilerde
Bir tren ki en karasından
Harekete amade
İçinde bir umut yüklü yolcularıyla
Biri Sıvas ilinden, elinde bağlaması
Öteki de Niğdeli, tahta bavulu ile
Şuraya çöküveren Kayserili olmalı
Tokatlı İsmailin halı nice olmalı.
Alamanya çağırmış dolmuştu kara tren
Şimdi hareket eder, elveda genç Türkiyem
Yıl, bin dokuz yüz altmış, binlercesi gittiler
Kimisi gurbet elde kimliğini yittiler

Sirkeci Gar’ındayım
Aklım çok gerilerde
Gar sessiz, kimseler yok
Hüzün çökmüş raylara
Bir tarih yenik düşmüş
Şimdi modern çağlara…

Süleyman Ergül
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Siyaset

Yüce dağların karı, akça yorgan yukarı,
Kışın beyaza durur, bahar akar suları,
Siyasetçi dediğin, eğer varsa çıkarı,
Bazen çarıkla gezer, bazen takar yuları.

Süleyman Ergül
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Sokak Çeşmesi

Bir çeşme ki, sebilinden kimler ne sular içti,
Kimi farkındaydı lakin, kimi bakmadan geçti.
Ceddimizden naif miras, meydan okur zamana,
Ey oğul! sen sahip çık ki, sağlam kalsın yarına.

                                               17 06 2016

Süleyman Ergül
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Sokak simitçisi

Gevreğine yandığımın ayazı vurdu,
Köhne sokakların tekirine sor,
Filtresiz bafraya mı geçiyor sözün,
Söverek gelen akşamcıya sor.

Bayata kaçmış mıdır al çekici vur,
Susamın yasını dökülünce sor,
Nasırlı ellerde maşa mı durur,
Çıtırından isteyen şu sabiye sor.

Tam yanında gasteci haber satarken,
Kasketinin altında ak saçına sor,
Vapur düdüğüyle uçan martının,
Havada tuttuğunun sayısını sor.

Hınca hınç dolu cam tezgahında,
Dumanıyla gelen kokusunu sor,
Sırtında taşıdığı mavi önlüğün,
Önlükteki yıllanmış yorgunluğu sor.

Hayat denizinde bir damla gibi,
Omzundan tutup hatırını sor,
Geçmeyen akşamın uzun gecenin,
Gurbetin koynunda kalışını sor.

                Süleyman Ergül                    15 09 2008

Süleyman Ergül
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Soma

Bana bugün bir şey sorma,
Matemlerde garip Soma,
Çöktü toprak, dünya çöktü,
Hüzünlere battı Soma.

Alnındaki teri ile,
Kaderinde yazı ile,
Tatmadığı nazı ile,
Yeraltında kaldı Soma.

Naçar Hasan,naçar Mehmet,
Dedi birgün biter elbet,
Kazma kürek güreşeni,
Veremedi yuttu Soma.

Ermenek te Zonguldak ta
Ne fidanlar toprak oldu,
Diri diri çukurlarda,
Hep kaldılar yazık oldu.

Bana bugün bir şey  sorma,
Matemlerde garip Soma,
Üçyüzbir dir yeni adı,
Nice canlar aldı Soma.

   28.11.2014

Süleyman Ergül
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Sonbahar Sabahı

Bir sonbahar sabahıydı,karşılaşmıştık yolda.
Nasıl heyecanlanmıştım,ah nasıl da o anda.
Bir şeyler düğümlendi,boğazıma aniden,
Yine görseydim seni, aynı yerde yeniden.

13.11.2015

Süleyman Ergül
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Sonbahar yaprakları

Bir sonbahar güneşi vuruyor, sararan yapraklara.
Bir gölge düşüyor fotoğrafa, belli belirsiz.
Kim bilir kaç mevsimdir, bu kaçıncı düşüştür toprağa,
Kaç asırdan beridir, sonbahar yaşanır yeryüzünde.
Her düşüş, bir kalkışa gebedir esasında,
Her sonbahar da, zemheri ye davetiye.
Bir gölge düşüyor demiştik ya fotoğrafa,
Aslında düşen gölge değil, hayatın ta kendisidir.
Bazen flu, bazen siyah beyaz, bazen rengarenk canlıdır hayat.
Ve bazen donuk, hareketsiz.
Merhaba sonbahar, merhaba hüznün adresi.
Hoş geldin toprağa ve dahi sürgün gönüllere.

05. 11. 2015

Süleyman Ergül
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Suda Kayboldu

Suda kayboldu,
Kurduğum hayaller,
Suda kayboldu,
Sarardı toprak,
Kurudu mahsul,
Yağmuru beklerken,
Hasrete eklerken
Dönüp baktım ki,
Su da kayboldu.

04.06.2016

Süleyman Ergül
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Suriye liler

Dert midir?
Seninki de dert midir?
Aylan karaya vurmuş.
Acaba gerçek midir?

Binlerce,yüzbinlerce
Bir umudun peşinde
Savaştan kaçıyorlar
Çaresizlik içinde.

Hak mıdır?
Seninki de hak mıdır?
Vatanını bırakıp
Kaçmak hiç reva mıdır?

Gece gündüz sokaklar,
Hep mülteci kaynıyor
Bu manzara önünde,
Yürekler dağlanıyor.

Can mıdır?
Seninki de can mıdır?
Kulun kula ettiği,
Söyle insanlık mıdır?

04.11.2015

Süleyman Ergül
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Susma Gönül

Susma gonul,
Sen de bir seyler soyle,
Pire icin,
Yorgan yakmak yok oyle,
Firtinada
Sakin liman, bulunca,
Okyanusa
Madik atmak, yok oyle.

07.12.2015

Süleyman Ergül
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Süleyman

Seçilmiş elçi Süleyman vardı,
Cihan padişahı Süleyman vardı,
Mevlidiyle mest eden Süleyman vardı,
Kuran hizmetkarı Süleyman vardı,
Memleket sevdalısı! ! ! ! ! ! ! Süleyman vardı,
Biricik dedem Süleyman vardı,
Hepsi geçip gittiler izleri kaldı.
Peşlerinde bir garip Süleyman kaldı.

                                             Süleyman Ergül          12 09 08

Süleyman Ergül

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Süreyya

Kelebekler uçuyor rengarenk özgürlüğün simgesi
Nisan yağmurları düşüyor toprağa dünden hevesli.
Taze kır kokuları yayılıyor sessizce yeryüzüne,
Ve bir yolcu bilinmeze kanat açıyor tedirgin.

Ne uzun yolmuş ki yirmibeş senedir molası yok.
Hep gurbeti çekti ciğerlerine sılayı gözledi eşiklerde,
Gün oldu en güzeli sundu hayat ona,
Gün oldu altın kafesler sardı yüreğini.

Sırtlandı yaşamı anadan babadan ırak ellerde,
Hırçın dalgalara anlattı kendini şafak sökerken.
Belki dinledi kimbilir belki de tınmadı deniz.
Bir açsak yüreğini ah bir açsak neler dinleriz.

Üç yiğide merdiven oldu çelik ayaklı,
Nakış gibi işledi her birini sakındı yelden.
Gecelerden başka şahidi olmadı gözyaşlarının.
Ah dedi gurbet ah gurbet beni mi buldun?
Anadan ayrılan neden ben oldum?

Sılaya dönüş olur mu artık bilinmez,
Girilen bu yoldan geri dönülmez.
Ufukta bir küçük ışık görünmez,
Ah dedi gurbet ah gurbet beni mi buldun?
Babadan ayrılan neden ben oldum?
Yuvadan ayrılan neden ben oldum?

     (İstanbul   20 06 2007)

Süleyman Ergül
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Şehidim sesleniyor.

Benim adim, Mehmet, Hasan, Kenan, Ali,
Bu vatan için toprağa  dustum ey ahali.
Yine donsem dunyaya yine cenk etsem.
Yine şehit olurum. ALLAHUMMESALLİ....

S.Ergül 01 08 2015

Süleyman Ergül
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Şehidime

Bir şafak vaktiydi inledi dağlar,
Mehmedim pusuda haini kollar,
Geçmek ne mümkün mayınlı yollar,
Kimse umursamaz analar ağlar.

Aktütün,  Dağlıca, Üzümlü den var,
Yurdun dört bir yanından şehidimiz var,
Düşüyor ateşler hanede kor var,
Karnında bebesi ondokuzluk yar.

Davullar çalmadık mı neşe içinde,
Bayraklar açmadık mı gurur içinde,
Kınalar yakmadık mı hüzün içinde,
Aslanım döndü tabut içinde.

Biri çıksın da artık yetti be desin,
Bu acziyet yiğide reva mı desin,
Bir sonuç isteriz kesin mi kesin,
Mehmedim kalbimin en üstündesin.

Ninnilerle büyüttü gül yüzlü anan,
Vardiyalar eskitti kır saçlı baban,
Komaz kanını yerde bu aziz vatan,
Daha nicesi var,sen gibi yatan.

Bir şafak vaktiydi inledi dağlar,
Kimse umursamaz analar ağlar.

                   07 10 2008

Süleyman Ergül
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Şehidime  Selam

Dil bağlanır, söz biter,
 Nereye kadar diye haykırır gönül,
 Bu ne ilk ne de son lakin çok acı,
 Tek tesellim taktığın şehitlik tacı.
 Dil bağlanır söz biter,
 Yürek ağlar,ana ağlar,memleket ağlar,
 Kanar, sinem kanar, ciğerim yanar,
 Mehmedim sen bize siper mi oldun?
 Kahpe kurşunlara hedef mi oldun?
 Dil bağlanır, kilitlenir bedenler,
 Ama öyle bir gün gelir ki,
 İntikamı alınır,
 Rahat uyur şehitler.

Süleyman Ergül
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Tarık Berk Konuk a

Tatlı çocuk hoş geldin, safa geldin aleme,
Artık  aramızdasın,ver elini elime,
Ruha huzur veriyor o güzel gülüşlerin,
Isıtıyor içimi,
Kömür rengi gözlerin.

Beğendin mi bizleri? neler düşünüyorsun,
Elbette çok şaşkınsın, biraz da ürküyorsun,
Rabbim seni korusun bütün  kötülüklerden,
Kem gözlerden ırakta, büyü benim bir tanem.

Kocaman bir adam ol,
Ordulara paşa ol,
Nerede olursan ol,
Ufku açık yiğit ol,
Kula kul olma yavrum,Hak yolunda nefer ol.

                                                                         24.03.2013

Süleyman Ergül
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Tcg Berk

En güzel yaşlardaydık feda olsun vatana,
Selamlar şehidime,mezarında yatana,
Bazen deryada idik, bazen demir eyledik,
Şan ile şeref ile, görev ifa eyledik.

TCG Berk te idik, çok güzel zamanlardı,
Bir fırtına kopardı,gemimiz sallanırdı,
İzmir Antalya Mersin,ne seyirler yaşadık,
Sene doksan Şubatta, tezkeremizi aldık.

Ne canlar geldi geçti, bu kıymetli ocaktan,
Hepsi çok değerliydi, hem subay hem erattan,
Şimdi yatar derinde, öyle mahzun ve sessiz,
Hayat geçse de bizler, o günleri özleriz.

                   21/09/2013

Süleyman Ergül
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Tebessüm

Bir tebessüm etsen dosta,canı candan alırsın.
Öyle memnun edersin ki, miras aldı sanırsın.

01.05.2017

Süleyman Ergül

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Temel

Temeli sağlam at ki,
Bina da sağlam olsun,
İşini düzgün yap ki,
Hakiki eser olsun.

15.15.2015

Süleyman Ergül
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Teröre Veda

Kahpe karanlıklardan çekti insan,
Dolu dolu, ne çektiyse,
Serseri mayınlar döşendi,
Duru, masum  kalplere,
Yokuşlara sarıldı, yorgun düşünceler,
Hatıralar geldi akla,
Sisli bulutlar arasından.

Koca bir ömrü yedi, namussuz namlular,
Çoban yazıya hasret,
Göçtü gitti dünyadan.
Mağara mı? , in mi? , ev mi? ekmek mi? ,
Paramparça oldu, dertli hayatlar,

Dağlar öksüz kaldılar zirveler ıssız,
Ceylanlar terkettiler doğayı sessiz,
Acı bir savaş oldu onca, nedensiz,
Teröre teslim olduk, olduk çaresiz.
.........................................

Artık yokuş  düze indi, sustu hain mermiler,
Ümitle bakar oldu geleceğe bedenler,
Ceylan doğaya döndü, çoban yazıya,
Allah böyle kaderi tekrar yazmaya.

                                      11. 05.2013         Süleyman Ergül

Süleyman Ergül
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Toprak

Toprak ıslaktır,ter kokar.
Mayadır, Adem de vücuda gelen
Toprak anadır,yardır,
Hasattır, harmandır, çapadır.
Canandır toprak, canda çabadır.
Yarendir toprak, kara sevdadır.

Tarlada üründür toprak,
Tohuma kucak açandır.
Yağmurdur toprak, seldir.
Suya sevdalı, suya hasrettir.

Vatanda bütündür toprak,
Burçta sancaktır.
Uluabatlı Hasan dır,
Yavuz dur, Fatih tir,Kanuni dir.
Nice şehitleri bağrında saklar,
Seyit çavuştur toprak, Çanakkale dir.

Dosttur toprak, karşılıksız sever,
Çınara gölgedir.
Irmağa yataktır yol gösteren.
Dağda yamaçtır toprak,
Bağda bereket,
Toprak, sevgide mimardır.
Hayata bağlanmak,
Gidene ağlamaktır toprak.

Uhud da Musab olmaktır,
Parçalanmaktır çölde.
Toprak, En Sevgili ye özlemdir.
Zemzem olmaktır Hacer e.

Toprak, dönüştür hakikate,
Vuslata ermektir hak edene
Düğündür toprak, emektir,
Ne ekilirse, onu biçmektir.
Toprak, sofrada ekmektir.
Hak aşkıyla yaşamak
Ve Hakka yürümektir.

                                                                 (İstanbul   22 05 2006)
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Tünel (nefsime Uyarılar)

Ömür denilen tüneli, Allah ikram eder kula,
Kul tünelden düzgün geçip,ulaşmalıdır Hak yola.

20.04.2017

Süleyman Ergül
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Türkü

Yaşmağının üstüne, yün poşunu alaydın,
Keşke baban vereydi, e kız benim olaydın,

Derenin boylarına otluyor kuzuları,
Çakıl makıl dememiş ekmiş lahanaları,
Söyle sevdiğim söyle, benlen gelecek misin,
İstanbul otobüsü, kalkar binecek misin.

Yaşmağının üstüne, oyaları işlemiş,
Kızın gavur anası, hiç mi beni sevmemiş,

Derenin boylarına, otluyor kuzuları,
Çakıl makıl dememiş, ekmiş lahanaları,
Söyle sevdiğim söyle, benlen gelecek misin,
İstanbul otobüsü, kalkar binecek misin.

Yaşmağının alına, hem alına moruna,
Ben seni yaradanın, kurban olam yoluna,

Derenin boylarına otluyor kuzuları,
Çakıl makıl dememiş ekmiş lahanaları,
Söyle sevdiğim söyle, benlen gelecek misin,
İstanbul otobüsü, kalkar binecek misin.

                                                    24/09/2014

Süleyman Ergül
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Türkü 2

Bugün bana bir hal oldu,
Kimse bilmez ne hal oldu,
Gelen vurdu, giden vurdu,
Başım döndü, dünya durdu.

Bala banıp yiyemedim,
İpek göynek giyemedim
Ne çileler gördüm amma,
Çaresini bilemedim.

Ummana bak moral eyle,
Derdin varsa durma söyle,
Bu nasıl bir düzen böyle,
Bazen öyle, bazen böyle,

Bugün bana bir hal oldu,
Kimse bilmez ne hal oldu.

22.02.2015

Süleyman Ergül
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Umut

Karanlık kuyular aydınlığa aç,
Geceler elbet sabaha gebe,
En koyu siyahın arkası beyaz,
Işık görünüyor  gülüyor bebe............(S.Ergül)

Süleyman Ergül
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Uyanık

Dereye girecektim, baktım suyu bulanık,
Elim kolum yaralı, hatta biraz da yanık,
Şimdi nasıl tutayım, söyle bu halde balık,
Ben tutup sen yicektin,seni gidi uyanık.

20.01.2017
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Vakit dolmadan

Say ki bugün biter ömür,
Vakit akşam olmadan,
Topla kendini ey nefsim,
Yarın kabre konmadan.

              30.01.2016

Süleyman Ergül
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Vatan

Daglarda kar olsaydim,
Zirvede yar olsaydim
Kardesim sehit düşmüş,
Yerinde ben olsaydim
.
Postalda bağ olsaydim,
Alninda ter olsaydim,
Sehidim selam vermiş
İlk alan ben olsaydım.

Şiirde söz olsaydım,
Türküde saz olsaydım,
Mehmedim nöbetteymiş,
Devralan ben olsaydım.

Çorbada tuz olsaydım,
Sularda buz olsaydım,
Vatan müdafasında,
En önde ben olsaydım.

S.Ergul.........01 08 2015

Süleyman Ergül
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Vatanı kimseye bırakmayız

Şerefsiz haine,boyun eğip de,
Vatanı kimseye, bırakmayız biz,
Tarihte nelerle, karşılaşıp da,
Hepsinin hakkından,geldi ceddimiz.

Terörmüş,baskınmış, yıldırmaz bizi,
Koruruz milletce, vatanımızı,
Düşman sarsa bile, her yanımızı,
Tek vücut olur da, hallederiz biz.

19.02.2016

Süleyman Ergül
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Vazgeçme

Vazgeçme oğul sakın,
İdealine uzan,
Yaşasan da hiç yılma,
Bazen kış, bazen hazan.
Hayat, boş defter gibi,
Olacaktır bir yazan,
Kaleme sıkı sarıl,
Mübarek olsun gazan.

20.04.2015

Süleyman Ergül
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Ve Deniz Dedi ki........

Ve deniz dedi ki...
At ne varsa içinde, çekinme sakın,
Dağıt dağlara değen bulutların efkarını,
Susma sen de haykır sesin yettiğince,
Ben varken korkma sakın, kalmaz içinde,
Çaresizliklerin.

Ve deniz dedi ki......
Limanlar boş bekler,
Gelsin diye tekneler,
Kimi taka, kimi vapur, kimi koca gemiler,
Herkesi kucaklarım, yeterim hepinize,
Siğınacak olanlar,
Buyursun hanemize.

Ve deniz dedi ki....
Kimler ne dertlerini bıraktılar da gittiler,
Göğüsledim yılmadan,
Karanlık gecelerde seslendi bazıları,
Bazıları gün doğarken geldiler sessiz hıçkırıklarıyla,
Hepsine de yaren oldum,
Sırdaş oldum,
Bıkmadan usanmadan.

Ve deniz dedi ki,,,,,,

04.09.2016
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Vefasız

Bir tren daha geçti,
Hasret yüklü raylardan,
Baktım kimse, el etmedi,
Vefasız vagonlardan.

17.01.2017

Süleyman Ergül
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Yağmur

Şıp sesiyle düştün yorgun gönlüme,
Islattın sineyi düşü ıslattın.
Yazıda yayılan kara kuzuyu
Kuzuya yem olan otu ıslattın.

Toprak seni bekler yar diye diye
Bazen görünmezsin aylarca niye.
Hüda koymuş kuralı usulü böyle
Sana kucak açan gölü ıslattın.

Sel oldun dağdan aktın da geldin,
Yüce doruklardan koptun da geldin.
Hep yıktın her şeyi coştun da geldin,
Ağıtlar söylenen günü ıslattın.

İki sevgiliye yarenlik ettin,
Gizli buluşmalara şahitlik ettin,
Sessizce yağdın gün kavuşurken,
Dalında kırmızı gülü ıslattın.

Kaynağı besledin şifa dağıttın,
Tarlayı besledin ürün dağıttın,
Bardaktan boşanıp yağdında çöle
Kararan ruhumu aşkla ıslattın.

Ana yavrusuna kavuştuğu gün,
Tomurcuk çiçeğe dönüştüğü gün,
Musalla taşından omza alınıp,
Hakikate yürüyen kulu ıslattın.

                                        (İstanbul      10 01 2007)

Süleyman Ergül
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Yaradan

Sıradan,
Asla değil sıradan,
Cuma mızı hayreylesin,
Hepimizi, Yaradan.

Buradan,
Şehit geçti, buradan,
Cennetinde haşreylesin,
Şehidimi, Yaradan.

02.03.2017

Süleyman Ergül
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Yaşamak hasretlerden de öte

Yaşamak, hasretlerden de öte
Yaşamak, güzellikler ülkesi
Yaşamak,  sonsuzluğun nefesi
Yaşamak, hayata bağlanmak

Sevilmek ve sevmektir  aslolan
Sevilmek, bir kapı açmak dosta
Sevilmek, bir küçücük güleryüz
Sevilmek, sevmenin eşi

Doğruluk, bir düz çizgi hayatta
Doğruluk,  öze söze sadakat
Doğruluk, demir yürekler verir
Doğruluk, hak  yol demektir.

İnanmak,  teslim olmaktır O na
İnanmak, çok meşakkatli bu yol
İnanmak, canla başla çalışmak
İnanmak, hedefe ulaşmak.

Kavuşmak, Sevgili ye kavuşmak
Kavuşmak, vuslatı  yaşamaktır
Kavuşmak, bir başlangıç aslında
Kavuşmak, Allah a yollanmak.

        (İstanbul    20 04 2008)

Süleyman Ergül
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Yokuştayım

Yokuştayım, sırtımda geçmişin ağır yükü
Gölgede bir ihtiyar ağzında eski türkü.
Kaynak kurumuş, çeşme serinletmiyor.
Dönemeçli bu yokuş çık babam çık bitmiyor.

Yokuştayım semada serseri uçurtmalar.
Deli deli dolanıp rüzgarı sarsmaktalar,
Taş duvarın dibinde halsiz miskin kadınlar,
Saatte bir  geçeni parmakla saymaktalar.

Yokuştayım ardıma geri dönüp bakamam.
Elde ne var yüzüm yok hesabımı yapamam.
Boşa geçen yılların neresinden tutayım,
Yokuş beni bırakta menzilime varayım.

Yokuştayım saatim durmuş zaman belirsiz,
Ah karanlık geçmişim karşımda gene mi siz?
Zalim yıllar arkamdan kahkahayla gülmekte
Bu yorgun iki bacak zorla ilerlemekte.

Yokuştayım omuzda şimdi bir ağır yüküm,
Hayat böyledir işte dün vardım bugün yokum.
Tabutumu düz tutun yokuşa dikkat edin.
Lehime aleyhime şimdi şahitlik edin.

İşte menzil göründü eyvallah hepinize,
Yokuş bitti çok şükür kavuştuk Rabbimize.

                                                                         (İstanbul    10 07 2007)

Süleyman Ergül
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Yosun kokusu

Ah bu yosun kokusu.....
Nasıl da cezbediyor, gamla dolu şu ruhu,
Enginlerden selam taşıyor yaralı gönüllere,
Sessizce yeşil yeşil.

Üç martı, bir dilim ekmeği kapışıyor,
Keskin yosun kokusu,dünyaya karışıyor,

Bir gemi yol alıyor, sakince bilinmeze
İçinde özlem yüklü kimler vardır kim bilir.

Kim bilir ki şu deniz, kaç kez sularda kaldı?
Denizdeki yosunu kimler ne hakla aldı.

Ah bu yosunlar bana,
Yaren oldu bu sabah,
Sanki beni çağırır,
Davet eder her sabah......

02.03.2017

Süleyman Ergül
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Yüce Vatan

Keşan da benim,Silvan da,
Anamur da benim, Hilvan da,
Uyandın mı güne sen hiç Tatvan da.
Gönderde tek bayrak YÜce Vatanda.

Fatsa da benim, Ilgaz da,
Digor da benim,Acıpayam da,
Uyandın mı sen hiç güne Meram da,
Bu millet tek yürek, Yüce Vatanda.

Silopi de benim  Hizan da
Görele de benim,Kazan da
Uyandın mı sen hiç güne Hopa da,
Ayrı gayrı yok bu Yüce Vatanda.

Yalvaç da benim, Yüksekova da,
Palu da benim Pamukova da,
Gönen de benim. Taşova da,
Hepimiz kardeşiz Yüce Vatanda.

 Süleyman Ergül   07.04.2013
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Yürüyorum

Yürüyorum gölgeden,hedefe adım adım,
Varmak nasip olur mu? o menzile bakalım,
Bu yol öyle her zaman, düz ve geniş değildir.
Mücadele azmiyle, emek vermek gerekir.

06.11.2015
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Zaman

Zaman mi bana muhtac,
Ben mi zamanda yitik,
Turlu badirelerin,
Hepsini gogusledik,

Kuyuda Yusuf asla
Birakmadi kendiini,
Zamanla asacagiz,
Zorlu hayat bendini.

Sepette yumurtayi,
Kirmadan tasimali,
Bedel agir olsa da,
Onurlu yasamali.

Zaman,

Ey kutlu vakit,
Kiymetini bilene,
Selam olsun buradan,
Sana deger verene.

20.10.2015

Süleyman Ergül
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Zikir

Mevlaya açılsın duada eller,
 Bitsin elemler bitsin kederler,
 Allah diye diye ünlenen diller,
 Durmazlar Allah ı hep zikrederler.

                                                                         Süleyman Ergül   19.01.2013
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Zindan

Ve yine akşam..............
Ve yine kuytu köşelerin hınzır sessizliği,
Darağacı kadar soğuk,
Titretir iklim serpintileri.
Mahşeri kalabalıklar geçitte,
Pişmanlık türküleri söylenir,katmerlenir özlemler,
Hüzünlü bakışlarda saklı mazinin izi,
Vurgunlara uğramış saplantılı tutkular,
Hayaller kaybolmuş sebepsiz,sere serpe.

Ve yine akşam,
Ve yine dumanaltı dar koridorlarda,
Öksürük nöbetleri,
Dehlizler birbiri ardınca sıralanmış,
Kanadı kırık güvercin gibi yalpalar,
Durgun insanlar.
Bir parça tebessüme hasret,
Kader kurbanıdır adları.
Belki gerçekten haketmiş zindanın nefesini,
Belki de icabıhal ile düşmüş dört duvar  kıskacıına.,
Kimbilir, hepsi ayrı bir hikaye,

Ve yine akşam......
Ve yine kuytu köşelerin hınzır sessizliği,
Darağacı kadar soğuk,
Titretir iklim serpintileri,
Bazen sema görünür,
Uçurtmasız gökyüzü,
Bulut dahi firarda,
Başlar hep öne eğik.
Kimbilir hepsi ayrı bir hikaye,
Kısa hikayeler, uzun hikayeler,
Analar evladını  bekler.
Geçmez ki  zalim günler.

                             19 05 2010          Süleyman ERGÜL

Süleyman Ergül
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