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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DiNDAR DEĞiL KiNDAR GeNÇLiKTiR
YARATACAĞıNıZ1111111111111111111111111111
DİNDAR DEĞİL KİNDAR GENÇLİKTİR YARATACAĞINIZ

Ne gariban varmış ülkemde benim!
Evinde kapısı olmayan!
Penceresinde Cam’ı
Sırtında giyeceği!
Mutfağında yiyeceği!
Çöpten toplarmış ekmeyi!
Geçmişi ne olmuş ki?
Ne olsun geleceği?
Zemheri soğuklarda!
Yaşarmış sobasız
Sofrasında çorbasız
Yoksulluğuyla yalnız
Bizlerde öylece bakarız
Kimmiş bunu sebebi
Çoğu görmemiş mektebi
Geliri olursa alınır vergisi
Yoksulluğunda bakmaz kimisi
Bu mu vatandaş dediğiniz?
Onun haklarını kime verdiniz?
Aylık bağlanılan Afganlara mı?
Libya’da ki isyancılara mı?
Suriye’den kaçanlara mı?
Edindiğiniz Yatlara mı?
Düğününüzdeki saçılan dolarlar
Evinizden atılan artıklar
Malikânenizdeki çalışanlar
Bahçenizdeki Bahçıvanlar
Arabanızdaki şoförler
Kimin haklarıyla yaşarlar
Sanmayın ki görmezler!
Bu yaptıklarınızı gençler!
Çöplerde sürünürken insanlık
Sizde bu mudur Müslümanlık?
Yetiyor mu size namaz kılmak?
Ya bir de etrafınıza bakmak!
Gelmez mi bir gün aklınıza?
Bir iyilik bıraksanız arkanıza
Varlığa varlık katmak kanun mu?
Yoksulluğu tüketmez miydi?
Hebalara harcadıklarınız!
Nasıl dindarlık yapacaksınız
Anlaşamazsınız!
Anlayamazsınız!
Dindar değil!
Kindar bir Gençliktir!
Yaratacağınız.
        TAHSİN EMEK

Tahsin Emek
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(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Atam Hep İzinde
Kalacağız==))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ATAM HEP İZİNDE KALACAĞIZ

Güneş batar sen doğarsın gönlüme
Bende olmaz sen var iken karanlık
Sözlerin var bizlere ilke ışık
Mutlak doğar bizlere de aydınlık

Atatürk’üm sensin benim önderim
Senin doğrultunda yürür giderim
Aynı yolda yürür tüm sevdiklerin
Can Dostuyuz olmaz bizde ayrılık

Vatanımız emanettir elinden
Çıkamayız asla senin sözünden
Kemalist’iz bağlıyız biz gönülden
Bizi sarmaz asla çöken karanlık

Bağlıyız biz ilke devrimlerine
Andımız var varlığımız seninle
Ey Türk halkı Ata’na ses ver dinle
Bir olalım yıkılır her yalnızlık

Cihanda sulh vatana sulh demiştin
Bu günleri sen önceden görmüştün
Çıkacaktır bedbahtlar söylemiştin
Atam sende başlar bütün insanlık

İleriyi görmüş mavi gözlerin
Sekiz yılda kuruldu bu eserin
Uğruna can verir bütün gençlerin
Bizde olmaz Ata’ya vefasızlık

Tahsin Emek
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(((((((((((((((((((((((((((((((((============Sözüm
Silahım_______________________))))))))))))))))))
SÖZÜM SİLAHIM

Bende olmaz sizlerdeki yetkiler belki
Benim kalemim var o dur her şeyim
Sizler geçersiniz o da nedir ki!
Bu dünya durdukça ben hep yaşarım

Silahım olamaz sözlerim kurşun
Irgalamaz beni hükmün duruşun
Devran döner elbet sen yok olursun
Kalemim sussa da canda yaşarım

Varsın ezileyim bir gün kalkarım
Senin bu gün ise benim hep yarın!
Gökte kalamaz ki, kara bulutların!
Mavi gökler benim on da yaşarım

Sözler ayrı sizde gerçekten uzak!
Usandık sizlere nereli yazsak
Bizlere kurulur kapandan tuzak
Alıştık bunlara ben hep aşarım

Susturamaz kimse bendekileri
Zaman söylemez mi git hep ileri!
Saklayamaz kimse tüm gerçekleri
Bendeki sabır çok size şaşarım

Ben şairim şiir yazarım dilde!
Kimi okur anlamaz da belki de!
Neleri aştık biz kaldı geride
Geriye dönüş yok önde kalırım

Tahsin Emek
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*****************************************************Ben Sevdim
De Sen Sevmedin! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !BEN SEVDİM SEN SEVMEDİN

Rüzgâr esmez benliğini yitirdi
Çiçek açmaz renklerini bitirdi
Koca ömür mevsimleri geçirdi
Hala bir kez dönmeyi bilemedin

Fark etmiyor fırtına ne de ayaz
Almaz beni kırağı ne de poyraz
Saçım soldu aklardan daha beyaz
Söz verdin de tutmasını bilmedin

Sevgi seli! Aktı gitti yüreğim
Aşkın ile belirdi tüm gerçeğim
Yollarında geçti bütün gençliğim
Bir kez olsun benim gibi sevmedin

Bilemedin gelemedin sevemedin
Bu benim gönlümden neler istedin
Bir bilseydim nedir senin maksadın
Sana bir kez olsun da! Soramadım

Soramadım neler idi maksadın
Bu sevgimden! Ne oldu da ıradın
Dur dedim de! Yüreğimde kalmadın
Sen aşkıma bir karşılık vermedin

Dönmeyi ver geçtikten sonra zaman
Bir baksaydın gider iken ardından
Ben yaralı! Kuş gibi kanadından
Vuruldum da uçmasını bilmedim

Tahsin Emek
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*********************************************Şerefine İçeceğim Bu
Akşam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ŞEREFİNE İÇECEĞİM BU AKŞAM

Şerefine içeceğim bu akşam
O bildiğin salaş meyhanede
Gene tek başıma duracağım
Sabahlarım belki gene de
Hayalin olmayacak bu kez de!
Resmini de yanıma almayacağım
Şişemle, kadehimi mezemi de!
Meyhaneci gelmesin diye de
Hepsini ben alacağım
Bu kez duvara karşı değil
Duvara ben yaslanacağım
Seni soracağım her gelene
Gelmeyeceksin biliyorum gene de
Bile bile gelenlerde arayacağım!
İçtikçe yudum,  yudum meylerden
Bana dediklerini hatırlayacağım
Senden değil belki de!
Seni seven benden öç alacağım
Şerefine içeceğim bu akşam
Belki de, seninle olacağım!
Ben seni hep sevdim; ise de!
Seni son bir kez sınayacağım

Tahsin Emek
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****************************************Sen Yok İsen
Yanımda****************************
SEN YOK İSEN YANIMDA

Vermiş ise Yüce Tanrım bu gözleri!
Bu gözler de seni görmüşse eğer!
Kapılmış ise divane, gönlüm sana
Ve almış isen bu Yüreğimi benden!
Bu yaşam bu hayat, sensiz ne eder?
Olmayacak isen yanımda her zaman
Sıcaklığını duymayacak ise ellerim!
Soluduğun nefesi duymayacak isem!
Özlemle bekleyeceksem bir ömür boyu!
Söyler misin aşkım benim bir tanem
Ha yaşamışım ha ölmüşüm! Ne fark eder?

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

***********************************Seni Bırakamam Biliyor
Musun****************
SENİ BIRAKAMAM BİLİYOR MUSUN

Sana şiir yazdım, okuyor musun?
Arada bir açıp, bakıyor musun?
Geçen mazimizi, anıyor musun?
Yoksa bu aşkımdan korkuyor musun?

Korkarmısın benim, Aşkla sevgimden
Biliyorsun senden, başka sevemem
Sana gelmem dedim, ama gidemem
Sen beni sevmekten kaçıyor musun?

Kaçıyor musun sana, Canım diyenden
Sana Can deyişte, Gönül verenden
Senden başka kimseleri sevemem
Sana tutkunum ben görmüyor musun?

Görmüyor musun benzim sarardı soldu
Dilim başka isimler, bilemez oldu
Sen gideli gönlüm bir suskun oldu
Gönlümün tahtından çıkıyor musun?

Çıkar mısın bilmem şu yüreğimden
Sen çıksan da seni bırakamam ben
Seni sevmiş iken, Sol içerimden
Bırakamam seni! Sen biliyor musun?

Tahsin Emek
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**********************************Ali
Aşkı**********************************
ALİ AŞKI

Ali’y le yoğrulmuş bedenim canım.
Ben bir Alevi'yim dinde! İslam’ım.
Adem’den bu yana Ali’yle varım.
Ben İslam’a aşık ilk  Müslümanım.

Kitabım Kur-an’dır Hak’tır öncesi.
Bütün Nebi’lerin birdir rütbesi.
İslam’ın bir olur yolu hutb 'esi.
Ben bir Alevi’yim ilk  Müslümanım.

Ali aşkı bende ondadır gözüm.
Ali’nin adını gösterir yüzüm.
Ali’y ile geçer gecem gündüzüm.
Ben bir Alevi’yim İslam’dır özüm.

İslam HAK dinidir oda bende dir
İslam’ın gerçeği Alevi’dedir.
İslam’ın menşe - i Ali’y iledir.
Ben bir Alevi'yim İslam bende dir.

İslam’ın her şeyi Alevi’de dir.

Tahsin Emek
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*********************************Affet Beni
Dünya**********************
AFFET BENİ DÜNYA

Uyur uyanamaz isem bir daha!
Hayat! Affet beni eksiklerimden
Akşamdan, çıkamaz isem sabaha!
Yaşamak isterim! Seni yeniden!

Açmazsa yelkenim, esen rüzgârda
Kulaç atamazsam, sığ sularında
Koşamazsam eğer, kumsallarında
Deniz! Affet beni eksiklerimden!

Veda! Edemezsem, tüm dostlarıma
Kavuşmazsam eğer! Yarınlarıma
Doymadan gidersem; Gülüm ben sana!
Sen de affediver beni! Kusurlarımdan

Affet beni! Erken gelirse vadem
Bir daha dönmüyor! Geriye giden
Son bir kez! Seninle helalleşmeden
Affet beni dünyam! Nimetlerinden

Tahsin Emek
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*********************************Her  seveni Bir
Atatürktür*************************
HER SEVENİ BİR ATATÜRKTÜR

Bizler dostlara dost! Düşmana el! İz
Her sağlam yürekte, birer Askeriz
Bizler hiç yılmayız her yerde varız
Bizler başta Ata! Mustafa kemal’iz

Dönmek yok! Harbiye bizim marşımız
Hep gökte duracak! Bayraklarımız
Yeminliyiz bizler vardır Andımız
Bizler Mustafa Kemal, Atatürkleriz

Elbet doğacaktır! Şafakta güneş
Hep birlikte yürür bacıyla kardeş
Bizlere bulunmaz tüm evrende eş
Bizler Atamızdan! Esinleniriz

Dalgalan semanda şanlı bayrağım
Sana sözüm vardır! Sensin sancağım
Atamın yolunda hep olacağım!
Ben bir Mustafa’yım Atatürk ben’im

Atamdan yadigâr bana bu vatan
Binlerce Şehittir, toprakta yatan
Atamın yolundan ben asla sapmam
Bizler Atatürk üz onu severiz!

Her birimiz asker! Mehmetçikleriz
Atamın izinde! Atatürkleriz
Her şeyi sabırla durur bekleriz
Biz Mustafa kemaller Atatürkleriz

ATATÜRK DE KİM! ?

Atatürk de kim! ?
Sağcıya göre beton
Solcuya göre burjuva Kemal
Allahsız liberale göre diktatör
Dinciye göre şu “malum” Kemal
Entel fahişeye göre hepsi
Duruma göre değişir
Gâh dindar
Gâhi demokrat
Avantaya göre arzuhal
Atatürk mü?
Güce göre tavır al
Seni gidi çakal
Seni çift pasaportlu Allahsız liberal
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Ne, neden
Ne de sonuç
Cımbızla cımbızla
Sözlerini ortaya sal
Şahları öyle yazmış
Öyle demiş şefleri şeyhleri
Öyle yazmış entel fahişeleri
Ezberlerinde aynı zurna
Aynı davul aynı kaval

O demiş ki
On beş on altı yılda
Yedi düvel
Daha beteri
Bir memleket cahil.

Biz kurduk
Siz geliştirin
Dönüştürün
Bir şeyler yapın
Bizden buraya kadar
Bir hareket geliştirin behemehâl

Ne yapmış
Bizim mirasyedi andaval
Olanları sat sav
Lak lak konuş
Alaya al
Dünya kayarken ayağının altından
Sen öyle bak  aval aval

Peki onu küçümseyenler,
Üstüne kaç taş koydular.
Bürüksel cami
Vaşinton Kabe
Birlik olup soydular
Kötü koca gibi
Güzelim ülkeyi
Malamat edip
Orta yere koydular
Hiç sorgularlar mı ki
Kendileri ne mal?

Beyler beyler,
O, demedi size
Satın
Savın
Tıkınınız

O demedi size
Çıkaramayacağınız haltı
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Zıkkımlanıp ıkınınız

Söyle son on yılda
Kaçını sattınız
Kaç fabrika yaptınız
Harun’um deyip geldi
Karun oldu kaç yakınınız

Hakkın dini değel
Kulları havel
Halkın malı düvel
İşte politikanız.

Kırk haramın
Birini zekât ver
Otuz dokuzunu ye
Kalanı helal....
Pürü pak ter temiz

''Bizi süpürmeyin, kullanın! ''
Demiş, sizin oğlan Coni''ye?
İsevi, Musevi, Müslüman
Dünyaya kan kusturan caniye
Sahi, niye?

Beyler
Bir halt yapamadınız
Bari olana sahip çıkınız
Belli ki
Ne vefa
Ne utanma
Ne ar ne de haya
Garez gıybet öfke;
Bu nasıl vicdan bu nasıl hal

İşte asıl sual:
Sizin seksen yıllık iktidarınız;
On altı yıla neleri sığdırdı Mustafa Kemal?

Beyler, beyler!
Eleştirmek kolay
Sorun bakalım kendi ne mal
Hiç kendine sorar mı bu çakal!

-Van minut!
-One minute!

-Ne madalyası almış, bizim hazret
-Yahudi Üstün Hizmet

-Başka?
-ADL (Anti Defarmation Eague)
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-O da ne?
-Nedir?
Kime verilir?
Nedendir bu zarafet
Onu da sen araştır bir zahmet!

Ne güzel
Ne güzelsin kardeşim
Bize gürültü
Bize eziyet
Bize kıyamet
Ellere bereket
Ne güzel ne güzelsin kardeşim
Atana ötene
Öğretenine rahmet
Sana minnettar kalacak bu millet
Birilerinin tarihine
Altın harflerle yazılacak
Bu zahmet
Bunca gayret
Bu ticaret

Ne güzel
Ne güzel
Yakışır kardeşim
Yakışır sana ödül
Yakışır sana en yaldızlısından
En yakışıklısından şilt.
Sana yakışır tallit
Davut yıldızlı İslami mücahit!

Mahmut NAZİK 29 Ekim 2009 Mersin

Havel: Köleleştirmek, sürüleştirmek
Düvel: Halkın malını saltanat elde etmek için kullanmak.
Değel: Bir değeri kurumu pusu kurmak amacıyla kullanmak.
--------

Tahsin Emek
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*********************************Sen Yanımda
Olunca*****************************
SEN YANIMDA OLUNCA

Gül gülebildiğin kadar sevgiyle
Eksik olmasın yüzünden tebessümün
Koparma ümitlerini sakın hayattan
Bana bakma sen, ben böyleyim yıllarca
Neşem bitmiş bir mum misali miskin
Keder yüklüyüm limandaki gemiler gibi
Yıldızlar kadar uzaktır bana o tatlı yaşam
Gülmek nedir diye öğrenemedim bir türlü
Umutlarım birer birer döküldü yaprak misali
Söyleyemem düğümlenir boğazımda diyeceklerim
Sana bir şeyler anlatmak ister bak gözlerime
Her zaman buluştuğumuz yerde san söyleyemediklerim
Dolup boşalır akşamların sessizliğinde gözlerimden
Umutlar doğar her sabahları şu dünyama
Karşılaştığımız yerleri kutsal sayarım o anda
Zaman durur gibi bende mutluluk anımda
Ve seni seviyorum dediğim her zamanda
Bana sen öğretmiştin sevmeyi gülmeyi
Elem yükümü bırakırdım o limanda
Yeniden başlardım yaşama emin adımlarla
Ümitlerim yeşerir yeniden; aşkım sen olursan yanımda

Tahsin Emek
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********************************Bilebilsem********************

BİLEBİLSEM BULABİLSEM

Nereye bakıyor güzel gözlerin!
Gördüğün yerlere bir baka bilsem!
Baldan tatlı bana bütün sözlerin!
Seni ömür boyu dinleye bilsem!

Yüzün nur saçıyor, açar içimi!
Seninle hissetmem geçen yaşımı!
Unuturum geçen tüm aşklarımı!
Hep senin yanında bir kalabilsem!

Kâbe’m sen olurdun, sana bakardım!
Olamasaydı tanrı sana tapardım!
Senin için tüm dünyayı yakardım!
Ömürüm boyu senle durabilirsem!

İlaç gibi geldin olan yarama!
Senden başkasına asla bakamam!
Gösterdiğin yoldan dönüp çıkamam!
Beni sevdiğini bir bile bilsem!

Yaratırken tanrım ne çok özenmiş
Her şeyin mükemmel eksik etmemiş
Güzellik sırrını hep sana vermiş
Ben senin sırrına ulaşa bilsem

Sen nereye baksan ne yapsan güzel
Senin her duruşun bakışın özel
Senin her gülüşün dünyaya bedel
Ömür boyu seni güldüre bilsem

Tahsin Emek
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********************************Sen hep yanımda
olunca*************************
SEN HEP YANIMDA OLUNCA

Sen olmasan zaman durur
Sevincim neşem kaybolur
Tüm acılar beni bulur
Yanımda sen olmayınca
Varlığında geçer zaman
Bakmaya sana doyamam
Aydınlanır bütün dünyam
Sen hep yanımda olunca
Unuturum dertlerimi
Sözün mutlu eder beni
Acıtmaz gülün dikeni
O gül elinde olunca
Doyamam bakmaya sana
İlaçsın sen bu canıma
İşlemiş evgin kanıma
Taşırım ömrüm boyunca

Tahsin Emek
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********************************Sevemedim Başkasını
Almira*******************************
SEVEMEDİM BAŞKASINI ALMİRA

Olur ya! Bir gecenin sessizliğinde
Bir başına kalır da, beni anarsan
Canlanırsa yüreğinde yaşadığımız!
İsterse gönlün Yâd etmeyi bir daha!
Çekinmeden gel sormadan bana!
Gel açıktır sana tüm kapılarım!
Çıkıp gittiğinde! Kapanmadı
Hala açıktır yüreğim sana!
Gönlüm başkasına vermedi bir yer
Tatmadı sevginin üstüne başka bir sevgi
Aşkı seninle noktaladı bir tanem
Gözlerim bakmadı bir başkasına
Çünkü sana rastlamadı!
Parıldamadı bir daha!
Gülmedi sensiz
Dilim demedi adından başkasını
Sana idi yalnız; seviyorum denen söz!
Şunu bil ki Almira senden başka sevemem!

Tahsin Emek
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******************************Akdeniz de Bir Sabah Sahilde Gün
Doğmadan*****************
SABAH GÜN DOĞMADAN

Dalga sakin sakin çırpınıyordu
Sankide kıyı’ya kur yapıyordu
Bir karartı vardı oturuyordu
Belki dalgalarla konuşuyordu

Salladım denize gitsin oltamı
Balık olmasa da umurumdamı
Merak sardı beni! o oturanı
Görmek için ona yaklaşıyordum

Yanına varınca o baktı bana
Melek gibi bir yüz yakındı cana
Selamımı verdim çöktüm yanına
Gözlerinden acı yaş döküyordu

Sordum sebebini derin ah çekti
Ağlayarak bana içini döktü
İkimizden başka kimseler yoktu
İhanete kızmış hep titriyordu

İnci gözyaşları akmış yüzüne
Dalga varıyordu dizin dibine
Karşılıksız sevgi! var sebebine
Anlatırken bana hep ağlıyordu

Adını sordum da dedi Kadriye
Dedim değmezlere ağlamak niye
Seni sevmeyenler olmaz seviye
Anlatınca beni hep dinliyordu

Cebinden çıkardı kısa sigara
Yakalım dert gitsin dedi bu ara
Yüzünü çevirdi o dalgalara
Gelmem diye sanki haykırıyordu

Kendine gelerek ayağa kalktı
Bütün üzüntüyü orda bıraktı
Gidenin ardından bakmayacaktı
Melek yüzü sanki parıldıyordu

Gönlümde ferahla ayrıldım ondan
Güvenli adımla gitti yanımdan
Mutlu tebessümle baktım ardından
Tekrar bir hayata bağlanıyordu

Dalgalar hüzünlü bir av kaçırdı
Deniz hiddetlendi bana bağırdı
Tanrıya şükürler can bağışlandı
Ufuklarda güneş görünüyordu
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Bir zalim sevgili yakmış canını
Dondurmuş damarda akan kanını
İçimde hissettim acılarını
Tek tesellim artık o yaşıyordu

Güvenmiş sevgiye vermiş gönlünü
Çürütmüş vefasız bu genç ömrünü
Soldurmak istemiş gonca gülünü
Güvensiz kişiye güveniyordu
        21-06-2010 Samandağ
Deniz kıyısında

Tahsin Emek
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******************************Annem**************************

***********ANNEM*************

Gideli ardından kaç mevsim geçti?
Ardından Babam da gitti! Bil Annem
O da ayrılmayı! Sen gibi seçti
Öksüz yetim kaldım, bilesin Annem

Her sabah Rahmetle anarım seni!
Dua'm eksik olmaz üstünden Annem
Unutamam asla senin sevgini
Gülen yüzün her an gözümde Annem

Sen öğrettin bana dürüst, doğruluk
Kaderde var imiş erken ayrılık
Sen gittin de her yer bana karanlık
Nur içinde yat sen, huzurla Annem

Eksilemez adın her an dilimde
Rahmetle anarım her seferinde
Can verirdim sana olsa elimde
O Can ALLAHTANDIR! Canımsın Annem

Tek bir hasretim var elden gelmiyor
Gidiş varda annem dönüş olmuyor
İsyan etsem gene, olan oluyor
Bu hayat bir rüya gibidir Annem

Ruhunuz ŞAD olsun Baba’mda senle
Siz canda kaldınız bizler bedenle
Bizde sarılacağız bir gün kefenle
Dünya tatlı ama! Kalınmaz Annem

Tahsin Emek
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******************************Güzeldir
Atam**********************
GÜZELDİR ATAM

Nereden bakarsan güzel demişler
Nereden de baksak güzeldir ATAM
Nur içinde yatsın, güzel demişler
Onlardan öğrendik, seni biz ATAM

Öğrendik yolunu aydın olandan
Dersimizi aldık, Anne, Baba’dan
Rahmetler dilerim, sana Mevla’dan
Bizler izindeyiz! Gururla ATAM

Emanetin bizde, candan ilerde
Bayrağın duracak, yüce göklerde
Gururla taşırım, resmin her yerde
Yüreklerde yaşar, gül yüzün ATAM

Yüzün nur saçıyor bütün cihana
Güven verir, gerçek olan insana
Bizlerden izin yok, vurgun talana
Ufuklarda güneş doğacak ATAM

Bir güneş ki engel, setler tanımaz
Yakar yıkar kimse, önünde durmaz
Bu vatan bizimdir, ATAM’ sız olmaz
Mehmetçik nöbette, bekliyor ATAM

Cumhuriyet bizim sol yanımızdır
Ay yıldız’lı Bayrak! Al kanımızdır
Vatanın emanet! O Canımızdır
Toprağı ATAM’ IN Kanıdır ATAM

                       Tahsin EMEK

ARKADAŞIN ŞİİRİ

ATATÜRK DE KİM! ?

Atatürk de kim! ?
Sağcıya göre beton
Solcuya göre burjuva Kemal
Allahsız liberale göre diktatör
Dinciye göre şu “malum” Kemal
Entel fahişeye göre hepsi
Duruma göre değişir
Kâh dindar
Kâhı demokrat
Avantaya göre göre arzuhal
Atatürk mü?
Güce göre tavır al
Seni çakal Allahsız Liberal
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Ne neden
Ne de sonuç
Cımbızla cımbızla
Sözlerini
Ortaya sal
Şahları öyle yazmış
Öyle demiş şefleri şıhları
Öyle yazmış entel fahişeleri
Ezberlerinde aynı zurna
Aynı davul aynı kaval

O demiş ki
On beş on altı yılda
Yedi düvel
Daha beteri
Bir memleket cahil
Bizden buraya kadar
Biz kurduk
Siz geliştirin
Dönüştürün
Bir şeyler yapın
Bir hareket geliştirin behemehal

Ne yapmış
bizim mirasyedi andaval:
Olanları sat sav
Lak lak konuş
Alaya al
Dünya kayarken ayağının altından
Sen öyle bak aval aval

Peki onu küçümseyenler,
Üstüne kaç taş koydular
Bürüksel cami
Vaşinton Kabe
Birlik olup soydular
Kötü koca gibi
Güzelim ülkeyi
Malamat edip
Orta yere koydular
Hiç sorgularlar mı ki
Kendileri ne mal?

Beyler beyler,
O, demedi size
Satın
Savın
Tıkınınız

O demedi size
Çıkarmayacağınız haltı
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Zıkkımlanıp ıkınınız

Söyle son on yılda
Kaç fabrika yaptınız
Kaçını sattınız
Harun’um deyip geldi
Karun oldu kaç yakınınız

İşte politikanız:
Allah’ın kulları havel
Hakkın dini değel
Malı meval
Kırk haramın birini
Birini ver yeter ki
Her şey helal

Beyler
Bir halt yapamadınız
Bari olana sahip çıkınız
Belli ki
Ne vefa
Ne utanma
Ne de haya
Bari vicdanınızla düşünün
İşte sual:
Sizin seksen yıllık iktidarınız
On altı yıla neleri sığdırdı Mustafa Kemal?

Sorun bakalım,bu ne hal?
Eleştirmek kolay
Sorun bakalım kendi ne mal
Hiç kendine sorar mı bu çakal!

Mahmut NAZİK 29 ekim 2009 Mersin

Tahsin Emek
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*****************************Senden Bana Kalan
Kâr*******************
SENDEN BANA KALAN KÂR

Yağar ise yağmur herkese yağar
Kimi zamanda çiğ bazen ise Kar
Dolu yağar bazense başları yarar
Ne getirir bilinmez! Kara bulutlar

Sen bana gelende mevsim kış idi
Şimdi gülen yüzün! Sararmış idi
Benim gönlüm seni çok sevmiş idi
Değiştirmiş seni, meğer ilkbahar!

Hatırla! sözlerini neler demiştin?
Ben gibi kimseyi hiç sevmemiştin
Havalar ısındı da, birden değiştin
Bense değişemem geçse de yıllar!

Iradın gözümden, alıp gönlümü!
Habersiz bıraktın geçen ömrümü
Unuttun vefasız benim sevdiğimi
Beni alıp gittin ya yüreğim yanar

Anılar la kaldım, teselli etmezler
Ne kadar ansam da bana yetmezler
Acılar hep bende hiç terk etmezler
Hep canımı sıkar! Karabulutlar

Umutsuzca bekler seniz gözlerim
Gelmezsin bilirim, nasıl beklerim
Dura, dura tutmaz, oldu dizlerim!
İnsafsız! Sensizlik hep beni yakar

Tahsin Emek
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****************************Kardeşlik Yüce Duygudur**********

*****KARDEŞLİK YÜCE DUYGUDUR***

Bendeki yüz, bir tanedir güzelim
Riya’ karlık asla! Bana yakışmaz
Kardeş’imsin! Dedimse Sana eğer!
Yüreğimde başka bir şey dolaşmaz

Dil bir ayrı, göz bir ayrı yapamam
Ben buyum da, başkaları olamam
Sana Can’sın! Demişse eğer dilim
Can kardeşim olursun asla utanmam

Baktım senin yüreğine kayırır
Başka ne der diye, dilin sıyırır
Dünya ahret kardeşimsin demedin!
Dediğin söz! Bizi, bizden ayırır

Benim korkum! El, Alem’ den olamaz
Kılar isem, kendimindir bu namaz
Hiç kimseler bana hesap soramaz
Elin sözü! Canı candan ayırır

Eller ne der, ırgalamaz yüreğim
Benden başka bilmez benim gerçeğim
Kardeş isen! Çekinmeden yazarsın
Yürek ayrı, demesin! Ayrı dilin

Kendim için! Yaşar’ım ben hayatı
Artar ise, İhsanları ederim
Yüreğimde sonsuz kardeşe yer var
Sanmayasın! Herkese kardeşim derim

Tahsin Emek
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****************************Mutlumusun Bilmem****************

MUTLUMUSUN BİLMEM

Sen yıktın dünyamı çok Mutlu’ musun?
Bana neler ettiğin biliyor musun?
Kurduğun hayattan umutlu’ musun?
Ben yandım başkası yanmaz dilerim!

Unuttun mu senle geçen günleri
Ben hala saklarım o ilk gülleri
Hatırla! İnsafsız sen o sözleri
Şimdi verdiğinde! Tutuyor musun?

Yanar bu yüreğim yarası derin!
Çektiğim acılar! Senin eserin
Nerde! Söz verirken gülen gölerin
Şimdi her sözünde gülüyor musun?

Sana yazdım bana gelmedi cevap
Viran oldu tahtım sarayım harap
Gönlüm yara aldı çeker Izdırap!
Gözün aydın! Şimdi sen Mutlu musun?

Verdiğin adreste, yoktu kimseler
Yanıldım inandım sana son sefer!
Sanma ki bu hayat bir günde geçer
İnsanlar kavuşur! Bunu biliyor musun?

Biliyor musun sen! yıktığın Aşk’ı
O Aşk ki, olmuştu dillere şarkı
Yâd ellere gidip nasıl bıraktın?
Neler yaptığını biliyor musun?

Tahsin Emek
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***************************Belki De O Sevdiğim
Sensin*******************
Belki de o sevdiğim sensin

Lise sıralarında vardı bir sevdiğim
Duruşu, bakışı sen, gözleri! gözlerin
Saçları, senin saçların gülüşü senin
Direniş, sevecenliği! gene de sensin
Onu hatırlattın bana, ondandır sana sevgim
Bilirsin beni, ben insan olanı severim
Uzanamaz asla başkasına ellerim
İnsan dediğimse! canım sevdiğim
Adam gibi adamdır! insan dediğim
Her konuşan, yürüyen, emekleyen
Üstüne elbisesini giyen
Yürüyüp gelen, giden değil
Herkesi, insandır diye tutmam bir
Kimileri! insan kılığında bir vampir
Gördüğün her kişi insan değildir
Benim sevdiğim insan adem yüreklidir
O insan ki o gözlerinden bellidir
İnsana acı çektiren yürek yarasıdır
Unutma can gözler kalbin aynasıdır
Ama ben seni insanlığın için sevdim
Benzersin evet sevdiğime benzersin
Belki de benim o sevdiğim sensin

Tahsin Emek
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***************************Dinle Usta******************

******DİNLE USTA*********

Dert dediğin, arar her yerde bulur
Bizde adres, gerekmiyor ki Usta
Doğru olsan seni de arar bulur
Odaktayız belli yerimiz; Usta
Doğruluğa, hazinedir demişler
Eskidenmiş, şimdi değil o işler
Naylon olmuş eski altın gümüşler
Zaman; eski zaman değil be Usta
Bak çevrene, herkes bir telden çalar
Namert olan, durmadan çanak yalar
Ortalarda var mı ki mert olanlar
Çirkeflikler Başta! gider be Usta
Yalan dolan, almış başını gider
Üçte biri, diğer üçe hükmeder
Doğru olan bu gidişle kaybeder
O bizlerin yeri, kalmamış Usta
Hokkabazlar, boy boy gezer ortada
Haklı olan Aş'ı bulmaz sofrada
Riya karlık Baş’tır Ulu ortada
Bizlere yer, kalmadı ki bak Usta
Dinle Usta! Yabana atma sözüm
İnsanlıktan yanadır benim özüm
Yükseklerde, asla olmadı gözüm
Alın teri bizde, Kutsaldır Usta
Kimler kurar, Alın teriyle Konak
Kimler alır Yatlar Yazlık Barınak
Kimler alır! Binlerce dönüm toprak
Az zamanda kimler kazanır Usta!

Tahsin Emek
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*************************Seni Unutmak Kolay
Mı********************
SENİ UNUTMAK KOLAYMI?

Benim yüreğimi taştan mı sandın

Gören gözlerime, İhanet etsin

Beni vurdumduymaz biri mi sandın?

Gönlüm sever ise bilmezden gelsin!

Dün gece seninle ettim sabahı!

Gözüme bir türlü uyku girmedi

Bir resmin var bende! Emanetindi

Ben konuştum oda, beni dinledi!

Bana nasıl bakar, gözün! Bilmesin

Her an yanımdasın! Şimdi nerdesin

Bakarsın da! Baktığını görmesin

Bu gönlüm sen gibi! Asla sevmedi

Görmesem de seni, hayalimdesin

Yüreğime resmedilmiş! O resmin

Dilime her zaman, dolanır ismin

Nasıl olur kalbim seni görmesin

Seni sevmemin tek sebebi sensin

Sen beni kendine, esir edensin!

Sen bende bir tutku sen çok özelsin

Neden seni kalbim bilmezden gelsin
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Alamadım beni! Senden kopmuyor

Sevdi gönlüm seni! Vazgeçemiyor

Hayalin gözümden! Hiç silinmiyor

Söyle gönlüm senden nasıl vazgeçsin

                                        tahsin EMEK

Hayalini gözümden düsürmedim ki

Hic kimseyi yerine koyamadim ki

Sevgilim ben sana doyamadim ki

Söyle gönlüm senden nasil vazgecsin

Candostum Tahsin hocam, kabul buyurursaniz bir kac misra eslik etmek
istedim...Yüreginizin sesine selam olsun...

Tahsin Emek
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************************Baş Edemedim

BAŞ EDEMEDİM

Gitme gel demiştim dinletemedim
Yar ben sana beni anlatamadım
Ne çok yakarmıştım ne çok yalvardım
Bu deli gönlümle baş edemedim

Kalmadı hevesim kalmadı aşkım
Genç yaşta oldum ben serseri şaşkın
Hani sen hep bana can olacaktın
Aşkıma karşılık, hiç veremedin

Bu da böyle geçer diğeri gibi
Kalmadı sözlerin hakkı cazibi
Oynar olduk bizler miskin garibi
Doğruluk nerdedir! yaptım görmedim

Bu da sana ihsan inayet olsun
Açar isen bir gün belki okursun
Dilerim bensiz de mutlu olursun
Ne etsem seninle baş edemedim

İnancım kalmadı aşka sevgiye
Kapılmıştım sana bilmem ne diye
Nice dertler verdin bana hediye
Senden bir anlayış hoşluk görmedim

Alırım başımı gidip buradan
Hakkım varsa alır senden yaradan
Sana olan sevgim, değil sıradan
Senden kıymet takdir asla görmedim
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**********************Bankacı**************************

***********Bankacı***********

Sabah erken çöker masa başına
Akşamları çok geç çıkar bankacı
Uydurmaz haytın her akışına
Ayrı bir Dünyada yaşar bankacı

Dış dünyadan kopar güneşi görmez
Çek senet bonodan başka şey bilmez
Çoğu an davete çağırsan gelmez
Sandalye mahkumu olur bankacı

Bütün gün uğraşır gelen gidenle
Meşgul olur binbir türlü nedenle
Beyinle çalışır değil bedenle
Akşamları zor getirir bankacı

Unuturuz bazen o insan diye
Çatarız sebepsiz bu zarar niye
Vermek gerekirken ona hediye
Sorunla yetinir durur bankacı

O da bir çalışan her memur gibi
Gözü para görse görmezki ceybi
O değil ki sermayenin sahibi
Maaştan başka şey görmez bankacı

Kolay gelsin derim Bankacı kardeş
Sabah gel erkenden yerine yerleş
Gün olur sana da doğar bu güneş
Yarınları bekle olur bankacı
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*********************O Senmiydin İnanamadım*************

*****O SENMİYDİN İNANAMADIM*****

Silip te atmışsın tüm anıları
Hatıralar sende iz bırakmadı
Bunca yaşanan o tatlı aşkları
Bir hatırı bile hiç kalmadı mı

Gözlerim gösterdi inanamadım
Tek bir dilediğim! belki yanıldım
Görmeyeyim diye daha bakmadım
Sana olan sevgim iz bırakmadı mı

Girmişsin koluna yaban ellerin
Hani bendim senin birtek sevgilin
Yanıltmamış meğer beni gözlerim
Sende aşka saygı hiç kalmadı mı

Boynuna taktığın aldığım kolye
Saati  de! ben etmiştim hediye
Unuttun herşeyi bilmedim niye
İnsanlıktan eser,hiç kalmadı mı

Hani bir çarpardı senle kalbimiz
Ne çabuk unuttun, birdi derdimiz
Her gören kıskandı, bizim halimiz
O sevgiden sende.iz kalmadı mı

İlk gözağrımdın sen aşkta sevgide
Gönlümün sarayı süslendi senle
Sonunda bir hancer vurdun kalbime
Beni boşver! kendin utanmadın mı
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********************Maziye Saygı Duysaydın*******************

********MAZİYE SAYGI DUYSAYDIN*****************

Güneş son ışınlarıyla veda ederken ufka
Yüreğimde bir sen vardın olmadı başka
Bin ümitle sarılmıştım, sevgiyle aşka
Bitirdin sen onları! olsun, gözlerin aydın

Doğmaz sanırım güneş, bunca ahın ardından
Bir kuş’ki vurulmuş, her iki kanadından
Sende git gittiğin gibi, sakın bakma ardından
Yapacağın bir şey olmaz gerçi! gene kalsaydın

Eridi dağların karı, göründü zalimlerin zulmü
Beklemedim sanma! Hergün bin kez ölümü
Sen soldurdun bahçemdeki,  gonca gülümü
Öyle bir derdim yoktu ki benim, sen olmasaydın

Bu gün gene sam yelleri eser, gönül bahçemde
Eriyip muma döndüm, sevin! bu senin sayende
Geçti artık  kalmadı bende aşk her ne etsemde
Rahat bırak sende beni,ama maziyi yakmasaydın
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********************Nerelerdesin

N E R E L E R D E S i N

Tüm kervanlar birer birer geçtiler
Ne bir ses var senden nede bir haber
Sensiz her an bil ki azapla geçer
Gün bitti de sevdiceğim gelmedin

Sabahı edemem doğmaz gün sensiz
Kahrolup dururum, cansız bedensiz
Bir garip olurum miskin kimsesiz
Neler oldu neden geri dönmedin

Gözlerim yollara da gezinir durur
Yüreğim bir çarpar bir anda vurur
Seni beklemekten içim kavrulur
Bir haber de olsa bana etmedin

Buralarda sensiz yaşanması zor
Yokluğun içimde sönmeyen bir kor
Neler çekerim ben şu kalbime sor
Darlarda kalmışım neden gelmedin

Denizde dalgalar konuşmaz oldu
Bahçemdeki güller kurudu soldu
Kınalı kekliğim gitti kayboldu
Her şeyim kayboldu gittin dönmedin

Dönmedin bırakıp gittin ''sen '' beni
Özledim sesini, nur gözlerini
Bana hayat, veren o sözlerini
Senden başkasını hiç beklemedim
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*******************Ben Alevi! yim***************

BEN ALEVİ'YİM

Ben Âdem babadan geldim
Ona dayanır silsilem soyum
Yönümü İbrahim’den aldım
Bir Müslümanım ben, İslam’dır yolum

Ben İsmail’in torunlarındanım
Muhammed resulüm Ali imanım
Kur’an’dır başucumdaki kitabım
Aleviliktir, demirlediğim limanım

Taçtır başıma İslam’ın dini
Ayırmam kitapların hiçbirini
Doğruluktan bir zerre ayrılmam
Ben fahren yaşarım kendi dinimi

Aleviyim ben Ali’yi sevmekse eğer
Bende Ali’yi sevmek her şeye değer
Secde etmiş babamıza bütün melekler
Âdemden bu yana ben aleviyim
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*******************Kalk gidelim Bu eller bize yaramaz****************

KALK GİDELİİM BU EL BİZE YARAMAZ

Kalk gidelim bu ellerden bize yaramaz
Dost dostu satıyor emanet olmaz
Bilmeyenler Din'i Namaz'da kılmaz
Bize göre değil! Bu Dünya yaramaz

Varlığında paran için itibar
Dolanır yanında bitene kadar
İster isen Şebek! Gibi de oynar
Dara düştüğünde, dönüp de bakmaz

Selamını vermez fayda almazsa
İster iken güler sanki Rakkase
Vermez isen rezil eder herkese
Geri isteyince gücenir haylaz

Zaman Namertlerin zamanı olmuş
Tapındığı parayı ilahlaştırmış
O bilmez; kendi kendin kandırmış
Lanetli buralar bize yaramaz
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******************Olmuyor Sensiz Hayat

OLMUYOR SENSİZ HAYAT

Sensiz geçen günü yaşadım sanma
Kahırla geçen gün, yaşanmamış ki
Niceleri geldi, çıktı karşıma
Yerini kimseler, alamaz bil ki

Sen bende bir tutku! heves değilsin
Seni seven gönlüm, sensiz neylesin
Seni ne çok sevdim iyi bilirsin
Sensiz bu hayatı ben çekemem ki

Resmine her gece bakar dururum
Sensiz iken bile, senle uyurum
Hayaline dalıp mutlu olurum
Ben sensiz hayatı düşünemem ki

Anar mısın bilmem, sende maziyi
Sende öğrenmiştim aşkı, sevgiyi
Bana sen öğrettin coşup gülmeyi
Senden başkaları hiç olmadı ki

Kestin selamını, sabah’ın benden
Çıkmaz sen gelmeden bu can bedenden
Göçmeyi düşünmem seni görmeden
Ecel kapım çalmaz o bekler bil ki

Reyhan kokar tenin dudakların da
Zümrüt gözler yakar her baktığımda
Bir ceylan gibisin bakışların da
Yüreğime başka sevgi girmez ki
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*****************Bak Aslanım***********

*******BAK ASLANIM********

Sende yürek mangal gibi aslanım
Varsın dertler bulsun seni ne çıkar
Doğruluğa hazinedir demişler
O yoldan sen ayrılma sen aslanım
Odaktasın güneş gibi parlarsın
Dört bir yana ışıkları saçarsın
Zamanı da kendine uyarlarsın
Damarında yılmazlık var aslanım
Altın gümüş yitirmez değerini
O bulsana değmezlerde kendini
Yiğit olan ezdiremez kendini
Asaletin sende baki aslanım
Varsın çalsın herkes bildiği telden
Maziye bak zarar gelmez güzelden
Mutlak bulur ettiğini her eden
İyi kötü bir olamaz aslanım
Yalancının mumu yatsıya yanar
Çıkar bir gün açıklığa doğrular
Çuvallara saklanamaz mızraklar
Haklı hakkın alacaktır aslanım
Nerde firavun nerde sihirbazları
Yıkmadı mı Musa o sarayları
Unutma sen hep hatırla bunları
Hak haklıyı ayırır bil aslanım
Varsın olsun gözün hep aydınlıkta
Gezemesin asla sen karanlıkta
Başın dimdik varlık ve de yoklukta
Fırtınalar bizi yıkmaz aslanım
Bak aslanım benimde bir sözüm var
Kartal olmaz asla kara Kargalar
Ne olsa da bizde o nur parıldar
Onu kimse söndüremez aslanım
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*****************Sayende Sarardım Soldum

SAYENDE SARARDIM SOLDUM

Bırakıp gittin ya sefil halimle
Şakıyan dillerim konuşmaz oldu
Soldurdun beni sen Gonca Gülümle
Gönül bahçem artık Hazanla doldu

Uçamaz hiçbir kuş tek Kanat ile
Düşürdün insafsız,sen beni dile
Mutlu hayallerim, bitti nafile!
Sayende günlerim acıyla doldu

Gündüzüm kalmadı her anım gece
Dilimde,laf etmez kelime,hece
Gözlerim hayalin görür sadece
Sensizlik Vefasız, Cehennem oldu

Göçmen kuşlar döndü yuvalarına
Ümidim kalmadı artık yarına
Sebepsin yıkılan şu duvarıma
Vicdansız her yanım sarardı soldu

Oysaki seni ben Can diye sandım
Gelmezsin diye de hesaplamadım
Seni de ben gibi seversin sandım
Yarınım yıkıldı günlerim soldu

İnliyor halimi duyunca dağlar
Çektiğim acılar yüreği dağlar
Görenler halime bakıp ta ağlar
Sayende yüreğim dertlerle doldu

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

****************,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dünya
Guzelı*************************
Sam yelleri gibi estin kavurdun
O yetmedi sana; kalbimden vurdun
Gönül sarayımı yıktın savurdun
Sen bitirdin beni dünya güzeli

Dört mevsimde bahar gibi yaşarsın
Hiç yerinde durmaz zevke koşarsın
Derdi kederi de nasıl boşarsın
Beni büyüledin dünya güzeli

Arada bir uğra, sor hatırımı
Biraz olsun doğrultayım sırtımı
Gel sana vereyim tüm hayatımı
Tepe tepe kullan dünya güzeli

Sözlerin bal şeker kirazdan tatlı
Gülüşün bir melek gibi kanatlı
Gözlerinde sanki bir sihir saklı
Beni sana çeker dünya güzeli

22.10.2004
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****************Hoş  Geldin

*********HOŞ  GELDİN

Şen eyledin suskun gönül bağımı
Yüreğime bayram geldi, hoş geldin
Gülücükler ektin, solan yüzüme
Gözlerime bahar geldi, hoş geldin

Küskün idim yaşadığım hayata
Aldırmazdım türkü nede hoyrata
Bakamadım sensiz, Ahu, Kırat’a
Şenlendi dünyam, sen! bana hoş geldin

Yeşerdi kuruyan sevda bağlarım
Kükrer oldu aşkın ile Dağlarım
Ateşe otursam, sanma yanarım
Şu kalbime huzur,geldi hoş geldin

Bir yetim idim ben, sen olmayınca
Yüreğim yanardı. her akşam olunca
Kapım çalınamaz sen gelmeyince
Aydınlandı dünyam bana hoş geldin

Yeşerdi gönlümün İrem bağları
Çalmaz oldu yalnızlığın çanları
Yaşattın ya canım, bana bunları
 Seven şu gönlüme dünyayı verdin

Hoş geldin diyor bu yüreği sana
Gülen yüzün canlar kattı canıma
Ver elini değdir şu sol yanıma
Yüreğim der sana Canım hoş geldin

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

***************İstedin De Yapmadım Mı

İSTEDİN DE YAPMADIM MI

Ellerini verdinde! ben tutmadım mı?
Uğruna her şeyi yok! saymadım mı?
Aşkını da içimde saklamadım mı?
Anlamadım benden neden kaçarsın

Sendedir demiştim yaralı kalbim
Kavuşmaktır sana benim dileğim
Bir sen varsın dedim benim sevdiğim
Şanına dağları ben yakmadım mı?

Şu arsız gönül’üm sende uslandı
Yüreğim aşkınla, sana yaslandı
Her gören bizleri, bakıp kıskandı
Ömrümü yolunda, harcamadım mı?

Gündüzlerim gece olurdu sensiz
Gecelerse zehir, geçer sebepsiz
Hani bir çarpardı senle kalbimiz
Kanımı istedin akıtmadım mı

Var mıyım yok muyum bilemedim ben
Kaybolup gitmişim bulamadın sen
Ne istersin artık yanan içimden
Bana çektirmekten hiç bıkmadın mı

Yetti bu canıma, verdiğin azap
Sensiz geçen günüm virane harap
Çektiğim çileler bitmez mi ya RAB
Aşktan yananlara hiç bakmadın mı
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**************Cumhuriyet Bize Temel Kalacak

CUMHURİYET BİZE TEMEL KALACAK

Sen Düşünme güneş Sabah doğacak
Yarınımız mutlak bir gün olacak
Farketmezki soğuk yada çok sıcak
Tan ağarıp karanlık yok olacak

Günahkar elleri yıldız çekecek Ay’dan
Ay huzurla ayrılacak semadan
Zafer sesi duyulacak uzaktan
Yarınımız daha güzel olacak

Aşılacak engeller birer birer
Kalmayacak ne acı ne de keder
Kararlıyız,  Yarın bizim bu sefer
Gün doğarak her yer Aydınlanacak

Bitecek bu sisli, puslu karanlık
Hak tecelli Eder, çıkar Haklılık
İçimizde sönmeyen bu Aydınlık
Yarınlara! bizleri taşıyacak

Sen Üzülme zaman hep bizden Yana
Tanrı vermiş kimse hükmetmez Can’a
Kalmamış bu Dünya, Kıralla sultana
Gün gelecek yarın bizim olacak

Yarın bizim günümüzdür sevin sen
Kükreyecek seslerimiz yeniden
Yolumuz var Atatürk’ün izinden
Cumhuriyet bize temel kalacak
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**************Doğru olalım

DOĞRU OLALIM

İyi söz kötü, söz çıkar ağızdan
Farkı görmeliyiz şekerden tuzdan
Dersler alamadık Acı,Tatlı'dan
Kısacık ömürü de yakar gideriz

Unuturuz bazan İnsanız diye
Kırarız Kalpleri değmez bir şeye
Oysa dönüp baksak biraz geriye
Yaptıklarımıza bizde güleriz

Üçgünlük Hayatta yıpranmayalım
Değmez şu Aleme; yıpratmayalım
Yürekler Otanmaz hiç kırmayalım
Şu Dünyanın Malı olmaz malımız

Misafiriz bizler unutmayalım
Gelen Hak'kımıza kani olalım
Şeytana uyup da aldanmayalım
Yeter acılardan yandı Canımız

Sevelim Beşer’i İnsandır diye
Yaradan bu emri vermiş ne diye
İçlerdeki nefret dönsün sevgiye
Sonradan düşünüp geç kalmayalım

Gelin kendinize ağalar beyler
Ceb’siz dikilir o beyaz kefenler
Yetimlerin hakkı sizi yokeder
Emekli Hakkıyla oynamayalım

Geçer bu saltanat kalamaz daim
Sultan Süleymana olmadı zaim
Sizzler Nemrut gibi olmayın zalim
İnsanlara aynı gözle bakalım

Sizlere nasihat olsun bu benden
Hepimiz bir canız Topraktan Beden
Kötülükten ele ne vardır geçen
Kin Şeytan işidir aldanmayalım
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**************Gelmedin yıllardır

G E L M E D İ N  Y I L L A R D I R

Bu Benim Sana son mektubum olsun
Dilediğin zaman açar, okursun
Benim aşkım Sana bitti diyorsan!
Dilerim başka bir aşkı bulursun

Beklettin yıllardır, çektirdin çile
Karşılık vermedin dur dedin bekle
Nekadar gel dedim hepsi Nafile
Sen Kendini Beni sevdin sanarsın

Hasret kaldım Sana gelmek bilmedin
Benim Kadar asla sen hiç sevmedin
Sabahlara Kadar durup bekledim
Sevmedinse Eğer nasıl ararsın

Leylanın Mecnunu oldum ben Sana
Şirin gibi neler, çektirdin bana
Seninle yaşadım ben Yana Yana
Gelmessin’de! hep burdayım diyorsun

Geçer, Bu gün asla dönemez geri
Soldurdun bahçemde Gonca gülleri
Yitirdim sayende tüm sevgileri
Dilerim başka bir seven bulursun

Bir Zeynebim dedim birde Almira
Bir Aytenim dedim, kimdeydi sıra
Kıskanmadın Beni, bakma kusura
Sen Beni sevseydin! Ne duruyorsun
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**************Vefasız İnsanlar**************

***********VEFASIZ İNSANLAR*******

Çılgın poyrazınla esen Sonbahar
Ağartı saçımı koskoca yıllar
Es kır her tarafı, Güç’ün ne yapar
Olmaz vefasızın kırdığı kadar

Sen her yılda bir kez, gelir geçersin
Doğa kanununun, biri de sensin
Asalak olanı! Sen temizlersin
Aciz olan insan sensiz ne yapar

Esip kır her yeri benliğin sürsün
Sana bakıp herkes kendine gelsin
Güzellik zulümsüz acep neylesin
Kötüyü görmeden güzel olmazlar

Hayatı anlatır, senin gelişin
İlkbahar değilsin sen süslenesin
Görevinde dakik sağlam birisin
İnsan seni görüp kendin toparlar

Bizler seni, her mevsimde yaşarız
İlkbaharın yazın sana koşarız
Zalim insanlarla hep savaşırız
İnsanlar bakıp ta hiç ders almazlar

Kışı haber verdin anlayamadık
Çıkarı düşündük ayılamadık
Ömür geldi geçti yaşayamadık
Üç günlük dünyada çok! Utanmaz var
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************Ah Leila

AH LEİLA

Umman ne ederki Okyanus varken
Dermanlar karetmez sevdan yaşarken
Sen beni bitirdin daha doğarken
Bu derdin dermanı sen varsın LEİLA

Ah Leila bu ahla ben yaşarmıyım
Ufkum Boran olasun ben kaçarmıyım
Seller sürüklesin ben gidermiyim
Kapında köleyim bilirsin LEİLA

Ah Leila gülmeyi bende unuttum
Çoktan hazanların yolunu tuttum
Boş hayaller için kendim avuttum
Muhtacım selamın varmıdır Leila

Leila bir gecesin bitmez tükenmez
Seni anlatmaya bir ömür yetmez
Ha varım ha yokum inan farketmez
Ben neye yararım sen yoksan Leila

Sen gittin gideli gülmez bu yüzüm
Leila var her yerde görüyor gözüm
Neylerim sabahı Leila gündüzüm
Bende her çiçeğin adıdır Leila

Ayışığı rahat bırakır Beni
Nerelerde bulsam Leilam ben seni
Yüreğimi aldın hala sendemi
O sensiz yaşamaz bilirsin Leila
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************Alevi yiz Gurur Duyarız************

ALEVİYİZ GURUR DUYARIZ

İtler ürür durmaz, yürür bu kervan
Sağ yanda! Ali var sol yanda Ali
Aydınlıklar, içindeyiz! Her zaman
Ön yanda Ali var, ardımız Ali

İkide bir hortlar! durmaz yezitler
Bu gün Zerbil, dünde Gün_eri itler
Rahat durmaz soylarında var hitler
Korur bizi her an, Şahmerdan Ali

Karıştırır! Bilmez soyu Sop unu
Şaklabanlık huyu, budur oyunu
Isıtır her köpek, kendi suyunu
Hakkımızı korur! Göklerde Ali

Bizler Alevi’yiz! Gurur duyarız
Adem den bu yana, İslam da varız
Biz putlara değil! Hakka taparız
Kur_anımız yazar! En başta Ali

Behey kendin bilmez yezit soytarı
İlk Müslüman kimdir bilin bunları
Ali Muhammed ‘in tek şah damarı
Kuran-ı ilk yazan Ali’dir Ali

Yalan iftiralar, aklamaz sizi
Şom ağızlarınız kirletmez bizi
Ali’yle doldurduk! Biz kalbimizi
Dört yanımız! Aydın yapan da Ali

Tahsin Emek
________________________________________
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************Bu Senin Busen

BU SENİN BUSEN

Sen uykusuz gecelerimin sahibi
Sen Beni hülyalara salan
Sen aklımı başımdan çelen
Bu sendin! gönlümde yatan

Bu Sensin! Kalbimdeki sevgili
Busen'di yanaklarımdaki iz
Bu sensiz çıldırtan yalnızlık
Bu Sen’din, hasret kaldığım

Özlenen! Sen! Beklenen sen
Seninkadar özlenen busen
Bu sensin unutamadığım!
Busen’dir tadına doyamadığım

Gelecektin hani yaz’ın bu sene
Kurduğum hayaller boşamı gene
Vefasız! Eridim bittim gelsene
Beni ağlatan sen, o zalim busen!

Yakamozlar ışımıyor daha sensiz
İbibik’ler ötmüyor gene sensiz
Yalnızlıklar bitmiyor asla sensiz
Bekleten Sen, gelmeyen bu Sen

Neye yarar Ay ışığı göremese seni
Neye yarar şu ellerim tutmasa seni
Neye yarar bu gözlerim sevmese seni
Dudaklarım yansa Yeğdir, olmasa BUSEN
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************Canımsın Annem

CANIMSIN ANNEM

Veremez kokunu ne Gül ne çiçek
Yalan herşey! Birsen varidin gerçek
Sen Göklerden gelen kanatsız Melek
Arıyorum Seni, nerdesin Annem.

Bilmedim adından güzel kelime
Bir şarkısın dolaşırsın dilimde
Sendin huzur veren benim halime
Derdimin ilacı, Sen Var’dın Annem.

Ellerden gelmiyor dertlerden başka
Bir olmuyor sensiz şu iki yakam
Selamlar verirler sanki sadaka
Ellerden dost olmaz demiştin Annem

El oldular sensiz tüm akrabalar
Varlığımda keyif süren Kargalar
Kaybedeni oldum, bir kazansalar
Hain hıyanete mahkımdur Annem

Anne gibi olmaz Yar başkaları
Atalar derimiş bütün bunları
Anneler süpürge, eder saçları
Herşeyin ilacı sendeymiş Annem

Bizim yuvamızı kuran senidin
Bir olsun yavrular, hep söyleridin
Bizleri büyüttün sen hep eridin
Hakkın ödenemez,sen Cansın Annem
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***********A A A A  Alevilik  şanımızdır

Alevilik  şanımızdır

Dam'ım kızıl kiremitten.
Bedenim toprak çelik ten.
Dinim ALİ MUHAMMED DEN.
Ben İslam dininde varım.

Ne dersin ki be hey şair.
Yezidi kollamak nedir.
O katleden değilmi'dir.
Ehli Beyt’in çocukların.

Muhammed’in vasiyeti.
Kimler etti hıyaneti.
Ne bu kollama yezidi.
O bir katil değimlidir.

Gafil misin bilemedin.
Meramını anlamadım.
Açıkla nedir maksadın.
Yezit ler akraban mı’dır.

İmam Hasan Hüseyin i.
Katl'edenin olmaz dini.
Başına çal yezidi'ni.
Muaviye baban mıdır.

Adın sana yakışmıyor.
O bir ananın ismidir.
Sen onlardan bir isim bul.
Sana daha iyi gelir.
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***********Sen Değilsin O Sen Değilsin

O SEN DEĞİLSİN

O eski sen! Sen değilsin birtanem
Sevdalara salan o sen değilsin
Birzamanlar bana sevgiyle bakan
Gözlerime bakan o sen değilsin.

Canım derdin söylerken de titrerdin
Ben den başka olmazdı senin derdin
Ben olmasam beni hayal ederdin
Özlem ile bekleyen sen değilsin

Herşeyim sen diye der idin Bana
Ususl usul sokulurdun yanıma
Şimdilerde bilmem ne oldu Sana
Beni çalan bakışlarda değilsin

Sözlerinle büyüler idin Beni
Canımdan çok sever sayardım Seni
Ne olduda esirgedin bu seni
Beni saran kollarda sen değilsin

Girmişmidir araya Karakedi
Söyle aşkım kimler Sana ne dedi
O eski sen çok oldu görünmedi
Hülyalara salan o Sen değilsin

Sen değilsin bana bebeğim diyen
Sen değilsin canım diye inleyen
Sen değilsin beni hep sende gören
Bendeki Sen bu yeni Sen değisin.
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**********Beni ne sandın

BENİ NE SANDIN

Sen bu kalbi taştan, duvar mı sandın,
Dilediğin zaman yıkar yaparsın,
Aşk ile sevgiyi oyun mu sandın,
Bıkıp usanınca bırakıp kaçarsın.

Oturup kalmışım masa başında
Aklımdayken seni gördüm karşımda
Sıcak bir ürperti sardı içimi
Bir el sallamadın konuşmadın da

“Kalp kalbe karşıdır” öyle mi derler?
Sevenler bu sözü neden söylerler?
Konuş, böyle durma uyandır beni
Hayal dünyasına dalmışsam eğer

Bendeki sevgiye bir ad    bulalım
Vakit varken henüz, dürüst olalım
Fırtınalar alıp gitmeden beni
Güzel bir limanda demir atalım

18.11.2000
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**********Seninle Güzel Gözlerim

SENİNLE GÜZEL GÖZLERİM

Nazlan be güzelim yakışır Sana
Sen Olmasan söyle Nazı ne'ylerim
Seni görmeseler değer taşımaz
Kıymetin bilmezdim bu gözlerimin

Seni sarmasalar neye yararlar
Boşa durmuş olur bende ellerim
Tatlı sözcükleri demesse Sana
Neden durur söyle benim dillerim

Nazını çekerim usanmam asla
Sevmiş oldum seni Aşk ihtirasla
Göster diyememki sevgini sakla
Nazlandırdım seni ben ne edeyim

Yollarına güller serdim gelmedin
Uğruna ne diller döktüm bilmedin
Ah bir diyebilsen, seni sevmedim!
Bendeki bu Aşka ben ne diyeyim

Aşk şarabı sundun ben içmedimmi
Sev dedin gönülden, sen sevmedinmi
Siğnemi istedin ben vermedimmi
Önceden tatmadım sende herşeyim

Seninle değerlendi benim hayatım!
Senden sonra sensiz geçmez saatim
Ilk gözağrımsın! Aşkı, seninle tattım
Senden sonra olmaz budur gerçeğim
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******Yoktur Basamakları  * Arşın Merdivenleri

ARŞIN MERDİVENLERİ

Yok o Merdivenin basamakları
Mümin doğru olan! çıkar  yukarı
Akmaz asla! sular yokuş yukarı.
Sen başta kaybettin tükendin evlat.

Orda yer olunmaz asla yalana.
Kimi katacaksın bilmem yanına.
Kavuşman zor olur senin yarına.
İstersen kendini uzaya fırlat

Taşıma su ile dömez değirmen.
Nerden neydi böyle havaya girmen.
Zor olmadı sana yandaş getirmen.
Seninki boş yere çekmektir halat.

Gelir gelmez başladın Kıyım'lara.
Yumdun gözün vurdun eski Dostlara.
Ak olan dosyanı eyledin kara.
Boş çuvallar asla dik durmaz evlat.

Çekeceksin boşa halat küreği.
Görmeğe ararsın camı merceği.
Donmen zor olacak bence köşeyi.
Sen baltayı taşa vurdun be evlat

İnanç başta gelir inanmasan zor
İman kalpte olur yürekte bir Kor
Meşale gibidir gözden görülür
İman'lının yüzü Nur saçar evlat

Hadi şimdi sına kendi kendini
Tanrıya yakarma o bilir seni
O'nun her Canlıdan vardır bir ilmi
O sırrını bilir Unutma evlat
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******Zaman Öyle Vefasız

ZAMAN  ÖYLE VEFASIZ

Unutulur! sen ne dersen yaşanan her şey
Zaman çok zalimdir aşkım, hep unutulur
Sanmayasın! gönüllerde yaşayan birey
Ölünceye kadar, kalpte mutlak yer bulur

Unutulur geçer bilsen, her şeyde zaman
Ne vardır ki söyle asla unutulmayan
Ne yeminler oldu bilsen hepside yalan
Sanmayasın unutulmaz, hep unutulur

İnsan unutkandır canım manası Nisyan
Unutmasa olamazdı hayat yaşanan
Ölenin ölünmüyor! Öğren,asla ardından
Unutulur geçer her şey, ilacı zaman

Unutmasan ne geçer ki söylesen ele
Unutamam dese bile, aldırma dile
Unutulur zaman zalim olmaz hiç deme
Ne var ise bu hayatta hep unutulur

Niceleri unutulmuş hayatta iken
Nankör insan unutuyor sırtın dönerken
Unutamam der yalvarır ihtiyaç varken
Olunca da istediği hemen unutur

Asalet var unutturmaz asla maziyi
Nereden bulursun desen! Asil kişiyi
Vardır elbet, unutmayan bir iyiliği
Zaman zalim olsa gene! sanma unutur
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*****Bağış ve müdür

ZORAKİ BAĞIŞ ALMA MÜDÜR

Devlet malı baba malın değildir
Bağış haraç olmaz anla müdür bey
Okudun da kamil'den oldun sandık
Meğer eksikliğin çok imiş hey hey

Bir sözlük bul öğren anlamlarını
Kimisinin alma günahlarını
Çocukların alma haçlıklarını
Zorla bağış alınır mı müdür bey?

Gücün yeter imiş hep fakirlere
Varlıklıdan istemezsin bir kere
Kılı kırk yarmışız bilsen kaç kere
Başa bela kesilmesen müdür bey

Tak etmiş bu aksi'likler canıma
Fışkıracak kanım dokunsan bana
Kalmaz devran sana nede sultana
Verenden al bu bağışı müdür bey

Rıza  hep karalar hep çizer yazar
Adil biri sandım seni ne gezer
Davranışın yüce Ata'yı üzer
Bağış için zor kullanma müdür bey
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*****Herkesin Yaptığı Kendine

HERKESİN YAPTIĞI KENDİNE

Döndü Zaman olmuş şeytandan yana
Hokkabaz düzenbaz başlarda gider
Gerçekler saklanmış dönmüş yalana
Haklılar haksıza hep buyun eğer

Madrabazlar yürütüyor işini
Kötüler gösterir, oldu dişini
Bakmayasın! görme sen gidişini
Doğrular eğrildi bükülüp gider

Şaklabanlık almış gidiyor başta
Çuvallar yarışır İpek kumaşla
Kurular yeşerdi Baş eder Yaş’la
Düzenbazlık almış başını gider

Doğru söze  olmaz olmuş itibar
Cirit atar oldu boy, boy yalanlar
Samanın altında, saklı yılanlar
Şimdi ortalarda durup dans eder

Muhtaç olur derler, Altın Kepeğe
Yiğitler doğrular kuru ekmeğe
Ümitler tükenmiş tüm geleceğe
İmanlı olanlar, Kader beklerler

Yoksulluk fakirlik Kader değildir
Vicdan olmaz ise elden ne gelir
Kimi yalın ayak kimi yükselir
Adalet aydınlık hep lafta gider

Kimi saraylarda çadırda kimi
Yed’di olur bu Vatanın İklimi
Haklılar Doğrular yaktı yelkeni
Haksızlık başlarda oynaşıp gider

Sızlanma be derviş her şey geçermiş
Sultan Süleyman’a Dünya kalmamış
Bu Dünyadan kimse zerre almamış
Herkes yaptığıyla kalır da gider
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****Doyamadım

BAKMAYA DOYAMADIM

Gördüğümde seni tutkum oldun sen
Seni sorar oldum kimleri görsem
Bir deliye döndüm halimi bilsen
Senden güzelini göremedim ki

Konuşmak istedim tutuldu dilim
Kızardı yüzlerim soldu gözlerim
Durup Seni  uzaklardan izlerim
Mavi gözlerine doyamadım ki

Sana şiir yazdım oku, ağlama
Seni sevdim yüreğimi dağlama
Aşk’ı sende geçer; diye anlama
Ben seni ölesiye! öyle sevdim ki

Sana gönül verdim o sende kalsın
O senin içindir, Kim niye alsın
Bende tutkusun sen öyle kutsalsın
Senden başkasına ben bakamam ki

Güneş yakar Beni, Ay’tenim yakmaz
Aytensiz Yakamoz bana hiç bakmaz
Ay ışğı bana Ayten’siz doğmaz
Ayten’siz Ay’a! ben bakamaki

Ruhumdaki ışık Aytenli doğar
Yüreğim Aytenli aşk ile dolar
Aytenli geçer gün vede haftalar
Aytensiz hayatı ben yaşamam ki
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Yarın Annler
Günü,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
YARIN ANNELER GÜNÜ

Gideli kaç yıl oldu?
Bende sanki dün gibi!
Gidişin gözlerimden!
Asla silinmez Annem!

Ne çabuk geçti yıllar
Hala yüreğim yanar
Sensiz geçen sabahlar
Bana azaptır Annem!

Yarın Anneler günü
Gene sürdüm hüznünü
Unutmam gördüğümü
Gitmez gözümden Annem

Tanrımın cennetinde
Bütün çiçekler senin
Kutluyorum gününü
Senin ve bütün Annelerin

Annem! Her gün senindir
Sinem senin yerindir
Anılar seninledir
Canımın içi Annem!

Her gün hayal ederim
Hep rahmetler dilerim
Ellerinden öperim
Hayalde olsa Annem! ! ! ! ! ! ! ! !
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.................... Yalnızım Leyla

LEYLA (Gönül hatırası)

Dört yanım taşduvar hazanlardayım.
Pencerem de yokki haykırsam Leyla.!
Ne tarafa baksam çıkmazlardayım
Elim kolum bağlı yalnızım.......Leyla

Kessem damarımı akmaz ki kanım
Donupta kalmışım taş gibi Leyla
Her yanım kupkuru bozkırlardayım
Sensiz gül yeşermez nerdesin leyla

Şimdi benden uzak ne alemdesin
Hala güzelliğin varmıdır  Leyla
Benim için her an ufuklardasın
Senin için ben ne ederim Leyla?

Hükmüm idam olsa ceza sen isen
İpten kurtarmaya varmısın Leyla
Korkma hiç darılmam yok dersen eğer
Ölsem de gözümde sen varsın Leyla

Nedir bu aşk Tanrım unutamadım
Sevgini kalbimden hiç atamadım
Bu sır kalsın bende diye isterdim
Sözünde kalmaya Varmısın leyla
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...........O Gitti ALARAK BENİ DE

………………..O GİTTİ

Dönmeden ardını usulca bırakıp gitti
Elleri sallanıyordu omuzlardan aşağı
Belinde ibrişim kuşağı
Kırıp’da gitmişti o ben Aşığı
Son birkez bakmadan ıradı gitti!
Iradıkça birşeyler koptu içimden
O giderken bitiyordum sanki ben
Belkide parçalanıyordu siğnem
O ben’ i de alarak gitti
Beni alarak gitti o sonsuza!
Aşkımız varamadı yazık omuza
Bahara varmadan tüketti gitti
O gitti ben’i de alarak birlikte
Burada bir cesedim kaldı yekte
Hayallerimi alarak gitti
Nefs’im yok gibi artık
Bendeki hayat orada bitti
O gitti dömek bilemezki geri
Alarak gitti Aşkları Sevgileri
Esmeyecek ondan sonra Seher yelleri
Yeşermez ağaçlar açamaz çicekleri
Kurur şenlenemez artık buralrı
Son birkez bakmadan gitti
Sonunda  benide yakarak gitti
Salınırdı saçları belinde
Son şarkımız varidi dilinde
O gitmezdi öyle her seferinde
Herşeyimi alarak GİTTİ………………
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==============================Senden Hak'ka
Sığınırım________________________________
SENDEN HAK’KA SIĞINIRIM

Ey vefasız söyle: Nedir bu cefa?
Söz verip te duramadın bir defa
Gene sarılmışsın kara çarşafa
Benden gizlenirsin Tanrım görmez mi?

Tutmuyor dediğin bir diğerini
Kendine de söyle o sözlerini
Bükmeden kaçarsın o dizlerini
Benden kaçarsın da tanrım tutmaz mı?

Hani bir görürdün tüm insanları
Bir kerecik olsun baksan yukarı
Yazılır hesaba yapılanları!
Ben hesap sormasam Tanrım sormaz mı?

Darlıktan gelmişsin sen bu feraha
Tanrım dener seni hiç aldanma ha!
Sakın inanç ile gelme bir daha
Senin ne olduğun Tanrım bilmez mi?

Bana değil edilenler! Kendine
Çare bulamasın bir gün derdine
Alır seni Tanrım Cehennemine
Cennette olanı Tanrım bilmez mi?

Sözü yazdım kâğıtlara okunur
Kimi mustariptir ona dokunur
Herkes Tanrı diye ona tutunur
Allah Hak edeni korur bilmez mi?
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1      SENiNLE YAŞıYORUM BİLMeSeN De

SENİNLE YAŞIYORUM BİLMESEN DE

Tatmadım sevginin üstüne bir Aşk
Aşkının üstüne sevgi tatmadım
Bakmadı Gözlerim bir başkasına
Senden başkasını gözüm görmedi

Tadına varmadım başka benliğin
Bir sen oldun yalnız sevebildiğim
Benimsin diyerek bakıp gördüğüm
Başkasında benliğimi görmedim

Yüreğimiz atar aynı zaman da
Nefes alışımız birdir seninle
Nerelere baksa bir görür gözüm
Seninle yaşarım aynı bedende

Kimseler alamaz yerini asla
Olsun sensiz halim kederle yasla
Sana tutkunum ben aşk ihtirasla
Ben sende yaşarım sen gelmesen de

Biraz daha büyü hep küçük kaldın
Bana bakıp aklım başımdan aldın
Sen yokken adını taşlara yazdım
Hep seni severim sen sevmesen de

Ne kadar ırarsan hep içimdesin
Ruhumda hep yaşar tatlı nefesin
Bir an gitmez asla bendeki sesin
Ben senle yaşarım sen bilmesen de

                        Tahsin EMEK
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11111111111111111111111    Alevilik Nedir diye soranlara
111111111111111111111111111
ALEVİLİK  NEDİR DİYE SORANLAR

Alevilik nedir diye soranlar!
Ali sevmek, Alevilik değil mi?
İslâm!  Dini seven tüm inananlar
İslam’ın her şeyi Ali değil mi?

Alevilik Hakka giden bir yoldur.
Ali Hak ile, Hak Ali'y le değil mi?
Kur-an’da Ali'nin üstünlüğü var
Kur-an’ı Hâtm eden Ali değimli?

Muhammed Ali’ye bendendir derdi!
Onu canı kadar sayar severdi
Fatima-yı ona ihsan eyledi
İlk Alevi Resul'ümüz değil mi?

Ali’nin manası yüce, uludur.
İslam’ın menşei özü Ali’dir.
İslam seven herkes bir Alevi'dir.
Ali Ehlibeyt’in PİR^' i değil mi?

Alevilik Ali yolu demektir!
Ali aşkı; İslam Dini sevmektir
Din yürekte olur Tanrı'da,, tektir
Bunları öğreten Ali değil mi?

Asıl Alevilik İslam’dır  İslam!
İslam’a olunur gerçek Müslüman.
Ali yolu doğruluktur her zaman.
Doğru yollar Hakka gider değil mi?

Alevilik esas İslam yoludur.
Ali ile bütün yollar doğrudur.
Kitapların tümü bizde son bulur.
Kur-an Alevi’nin gözü değil mi?

Alevilik büyük ışık mümin'e!
Alevilik temel İslam Dini'ne!
Bir yuvadır Kitap'ların dördüne.
Hak bunu emreder doğru değil mi?

Her kitapta vardır on iki İmam.
Bunları yazıyor bizlere Kur-an.
İslam dini seven olur Müslüman.
Laiklik Kur-an’da vardır değil mi?
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111111111111111111111111HAM ĞADİRHUM BAYRAMı BU
GÜN11111111111111111111
ĞADİR HUM BAYRAMI BU GÜN

Bu gün Batımından Doğmuştu Güneş!
Bu gün Cehennem de söner her Ateş!
Bu gün Biat etti Mümin HER Kardeş
Bu gün Kutlu Gündür sana ya ÂLİ

Bu gün Müminlerin Mevla sı oldun!
Bu gün Muhammed in Vasisi oldun!
Bu gün Müslüman’ın Devası oldun!
Bu gün Büyük Gündür Bize ya Ali

Senin yolundayız, olduk! ALEVİ
Coşar her Meşalemiz! Işık ALEVİ
Parıldıyor bizde! Her Nur  ALEVİ
Bu gün Kurtuluşun Günü ya ÂLİ

ĞADİRHUM yerinin Biat ı Bu Gün
Selma Anamızın! Yanıdır Bu Gün
SECERE altının da! Biat ı  Bu Gün
Her mümine Mevla oldun ya ALİ

Kutlu olsun bu gün her Müslüman a
Kutlu olsun bu gün tüm İnanan a
Kutlu olsun bu gün seven her CAN a
ĞADİR HUM bayramdır bize ya ALİ

Selam size CANLAR bu gün büyük gün
İslam Alem in de, MUTLU gün, bu GÜN
Bize Bahşedilen aydınlık her gün
Bahşeden de sensin bize ya ALİ
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1111111111111111111ÜzGÜNÜZ ATAM11111111111111111111111

ÜZGÜNÜM ATAM

Bize bahşettiğin bayramı bile!
Yabancı müzikle kutlar olmuşlar
Yabancı sözlerle kimi gencimiz
Sosyete diyerek ele kanmışlar

Caddelerde yaban adlar levhası
Yabancı isimler bizde olmasın
Atamızın nice güzel adı var!
Dilerim her levha onla adlansın

Yabancı hayranı oldu milletim
Türkçe bir köşede sanki de yetim
Farkında yok mu kimse acı zilletin
Türkçeyi unutup yaban olmuşlar

Kimi sarmış kendin kara türbana
Kimi açık seçik uymuş yabana
Hıyanet ederler ANADULUMA
Atamın yolundan ne çok sapmışlar

Yabancı müzikle diskolarda dans
Dilimizde yok mu oyun için şans
Türkçe’mi unutup yabandan rakkas
Özünü unutup ele sapmışlar

Unutmuşlar ATAM kurtuluşları
Anıt KABRE gidip görse onları
Canlı yaşar o an o savaşları
Görsün ATALARI neler yapmışlar!

Huzurla yat ATAM bizl HEP sendeyiz
Hep Türkçeyi söyler Türkçe dinleriz
Orta Asyalardan hep Türk’üz deriz
Can dostların seni unutmamışlar! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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1111111111111111Yeter Artık Almira1111111111111

Kalmasa mecalim, tükenirsem de
Ümitlerim asla, kesilmez senden
Sarılsam da bir gün, beyaz kefende
İçimde gene sen, varsın ALMİRA

Unutamaz seni, asla! Yüreğim
Gönlüm sende kaldı, bilsen meleğim
Benim tek aşkımsın, tek sevdiceğim
Bu yürek seninle,çarpar ALMİRA

Irayıp gitsen de gönül bahçemden
Gözlerim göremez, başka şey senden
Senden başkasını!  Hiç sevemem BEN
Sözüm söz demiştim, dönmem ALMİRA

Sanırsın ki! sensiz ben yaşıyorum
Sensizlik! hasretle, uğraşıyorum
Sensiz hayat olmaz! hep söylüyorum
Sen gene zalim i,oyna ALMİRA

Odamda bir senin resmin asılı
Senden başka olmaz! Bu velhasıl ı
Senden başkasına vermedim sırrı
Herkes bilsin sensiz olmam ALMİRA

ALMİRA yetmez mi bu uzak kaldığın
Yokluğun cehennem cennet varlığın
Bilirsin aşkına ben bir tutsağım!
Esaret ne zaman biter ALMİRA? ? ? ?
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222222222222222222222222222222222Sevgisiz Aşk Olurmu..:?
22222222222222222222222222222222222222
SEVGİSİZ AŞK OLURMU

Giderken! Ardında kaldı gözlerim
Senden sonra başka bir şey görmedi
Sana dedi son sözünü dillerim!
Senden başkasına söz söylemedi

Aşka veda etti bu deli gönlüm
Yüreğime başkaları girmedi!
Seni sevmek ile geçti bu ömrüm
Asla başkasını sevmek bilmedi

Yaşıyorum! Hayat küsmedi bana
Bir şansım olmadı sevgiden yana
Şaşarım şimdi de âşık olana!
Aşktan yana asla yüzüm gülmedi

Her aşkın bir sonu var imiş meğer
Kimi uzun sürer kimi tez geçer!
Aşksız da olurmuş bazen sevgiler
Bu yüreğim aşksız asla sevmedi

Bir garip kuluna aşığım Tanrım!
O zulüm etti bana ben ne yaparım
Onun aşkı ile durur yanarım
O benim sevgime değer vermedi

Tövbe ettim şimdi bütün her şeye
Yalandan yüz sürmez oldum gerçeğe
Ümidim kalmadı bir geleceğe
Sevgi ile aşkım bir yürümedi
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A         Şair

ŞAİR

Söylenen her sözü sık dokur eler.
Söylediği sözle haz verir şair.
O’nun  duygusunu bilmez kimseler.
Şaire seslenir sanatla şair.

Emek in değerin bilemez herkes.
Emeği harcayan edenler bilir.
Mekan saray olsa yada bir kümes.
Şiirle söyletir söylerde şair.

Tanrı yaratırken güzel’likleri.
Eksik kalır mutlak görünür yeri.
Şairler tamamlar kalan yerleri.
Mutlaka güzele yazılır şiir.

Güzellik Ferhat’a dağ deldirmedimi
Mecnun Leyla için delirmedi ‘mi.
Ademi de Havva kandırmadı mı.
Tabiî ki güzele yazar bu şair.

Yaralı yürekler aşık söyletir.
Aşıkların sözü dağlar inletir.
Hasret çekenlerin dertleri tektir.
Yanık yüreklerle yakılır şiir.

Yedi günlük dünya kalmaz kimseye.
Şair yol gösterir hakka gerçeğe.
Kanun yazar ileri geleceğe.
Bence kutsal olur duyguda şair.
                   Tahsin EMEK.
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A     Yarın     olsun

YARIN  OLSUN

Bu gün siz gülün eğlenin.
Bizimkide yarın olsun.
Sıramızı öğreniriz.
Bizim bayram sonra olsun.

Ne demek bize Yıl Başı.
Durdurmadınız savaşı.
Analar döker gözyaşı.
Bizimki de olmaz olsun.

Va ad ettiniz barışı.
Kimler çıktı ona karşı.
Vuruyor kardeş kardeşi.
Bize bayram neden olsun.

Bizler bayram edemeyiz.
Böyle gitti Yusuf Deniz.
Yıllardır acı çekeriz.
Bizde bayram nasıl olsun.

Nasıl olsun bize deyin.
Çareniz varsa söyleyin.
Bizim hakkımızı yiyin.
Neden bizde bayram olsun.

Soframızda yok bir çorba.
Yırtık pırtık sırtta urba.
Kapılarda zamlar zorda.
Bizim yüzler nasıl gülsün.

Kader diye eğdik boyun.
Sürülür sürünür koyun.
Kuş tüyünde siz uyuyun.
Toprak yatak bizim olsun.

Yüreğimiz dolu yara.
Yoktur bizde odun çıra.
Bu gün de bahtımız kara.
Yarın bize AYDIN OLSUN.
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A   A A Bir yerin var mı ALMİRA

BİR  YERİN VAR MI ALMİRA

İndirdim yelkeni saldım demiri.
Dönmek olmaz bana bir daha geri.
Dermek için geldim gonca gülleri.
Limanında bana bir yerin var mı?

Kaldırmıyor artık denizler beni.
Kaç yerde indirdim bilsen yelkeni.
Kimseler almadı bil şu kalbimi.
Sana döndüm yine bir yerin var mı?

Elden el dilinden neler gelemdi.
Bizi üstün bulan hiç çekemedi.
Çekmeyenler bizi ezmek istedi.
Aşkın üstün geldi haberin var mı?

Haberin var mıdır gönül uslandı.
Tam uslandı derken sana takıldı.
Benim dayanacak gücüm kalmadı.
Gönlüme gönlünde bir yerin var mı?

Bir yerin var mıdır başa yeniden.
Dönelim her şeye gene eskiden.
Gözlerindir beni bir deli eden.
Uslandırmak için bir sözün var mı? ALMİRA
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A  Ah sen yoksun ya

AH  SEN YOKSUN YA

Gönül denizimde fırtınalar var.
Coşuyor içimde çılgın dalgalar.
Anlamaz derdimi uçuşan kuşlar.
Sen yoksun yanımda aşk neye yarar

Kasıp kavuruyor içim içimi.
Dert durmuyor bir sigara içimi.
Gönül bahçem kuru neylesin çimi.
Gül bahçem de olsa o neye yarar.

Ne ümitler verdin umut besledim.
Yollarını bilsen ne çok bekledim.
Ne kadar dert varsa bana yükledim.
Sensiz dertlerimin manasımı var.

Geceler sırdaşım derdin yoldaşım.
Dik duramaz sensiz mezarda taşım.
Bak ihtiyar oldum on yedi yaşım.
Senden daha büyük sebebim mi var.

Sana gel desem de zamanım geçti.
Bile bilsen neler geldi de geçti.
Sende vakit erken bende çok geçti.
heder oldum görsen zamanım mı var
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A  Asla Gülmedim

Asla gülmedim

Ben bende değilim! sorma ahvalim.
Bırakıp da gitti beni o zalim.
Ben kendi kendime bakıp yanarım.
Bu hayat boyunca yüzüm gülmedi.

Ne kahırlar çektim bitip tükendim.
Yıkıldı çelikten sandığım bendim.
Kimseden anlayış sevgi görmedim.
Her kimi sevdimse beni sevmedi.

Dağıldı toplanmaz artık yüreğim.
Bahçemde! kurudu açmaz çiçeğim.
Kalmadı gönülde o sevdiceğim.
O da hallerimi bakıp görmedi.

Kanadı içimde Otan’maz yara.
Her günüm cehennem her günüm kara.
Derdimi anlat’sam yüce Dağlara.
Hiç biri taşımaz böyle bir derdi.

Ne ihsanlar ettim! hep cefa gördüm.
Tek kaldım doğruya gene yürüdüm.
Bazı an kırıldım bazı süründüm.
Kadir kıymetimi kimse bilmedi.

Alıştım desem de kayıplardayım.
Beni bulsam bile çıkmazlardayım.
Kimse ilişmesin gene razıyım.
Bu yaşamda yüzüm asla gülmedi.
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A  Aydınlık  yolumuzdur

A  Aydınlık yolumuzdur

Bulandırır derler sinek mide’yi.
Soğutur da ne çok sevsek yemeği.
Ama bilmek gerek  olan gerçeği.
O sinek tir başka bir şey  yapamaz.

Ne yezitler çıkar mümin yoluna.
Utanıp ta bakmaz sağı soluna.
Fesat ile girer Hakkın dinine.
Arlanıp ta kendi soyuna bakmaz.

Kendin bilmez ne kişiler türemiş.
Yaşamışta yaşamdan ders almamış.
Arlanmadan yezitleri kollarmış.
Aslında o kendini kollayamaz.

Bulandırdı azda olsa midemi.
Hallederim kusarım ya da emi.
Almaz idim oysa ben bu kalemi.
Böyleleri karıştırma sa  olmaz.

Bütün Alem Hak yolunu ararken.
Biz bulmuşuz herkesten daha erken.
Başımızda şanlı ZÜLFÜKAR varken.
Aydındır yolumuz karanlık olmaz.

İleri der şahı MERDAN ileri.
KERBELA da versek de şehitleri.
Yezit soyu durduramaz bizleri.
Sinek kadar bile itibar almaz.
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A A A A  Daha öğrenmemiş

AAA DAHA ÖĞRENMEMİŞ

Hele bak sen huysuza bizleri bitti sanmış.
Velev ki çok ta toydur bayağı da abartmış.
Herkesi kendi gibi ihtiyar cadı sanmış.
Babası iyi bilir kendisi öğrenmemiş.

Kaç defadır saldım ben adresi yok bir haber.
Anlamadın nedendir kendi kendini gizler.
Yakışmadı be gülüm sana dediğin sözler.
Anası iyi bilmiş kızına öğretmemiş.

Bazı an fer yad etti neredesin gel diye.
Bazı an isyan etti gurbet'lerin elinde.
Bazı da selam saldı uçan güvercin ile.
Kendi cahil kalmış da ama öğrenememiş.

Attığı  o taş var ya bir pamuk gibi geldi.
Söylediği o sözler acı!  bağrımı deldi.
Unutmuştum vefasız! ı aniden çıktı geldi.
Bu yaşlara gelmiş de daha öğrenmemiş.

Bilmez mi ki atmışta azılı aşklar başlar.
Bilmez mi ki her yaşta aşk için akar yaşlar.
Bilmez mi ki huy geçmez ağarsa da bu saçlar.
Ne yazık okumuş da ama bir şey bilmemiş.
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A A A Yaralı Bir Kuş

A  Yaralı Bir Kuş

Yolunmuş kanatları
Sekerek atlıyordu
Yanından arabalar
Çok hızlı geçiyordu
Ben yaklaştım yanına
Görünce beni durdu
Kucağına aldiye
Sanki yalvarıyodu
Titriyordu bedeni
Kanatları düşmüştü
Belliki bütün gece
Dışarda üşümüştü
Alınca kucağıma
Gözünden yaşlar düştü
Kimbilir neler çekmiş
O kuş da ağlıyordu
Sol yanıma götürdüm
Biraz ısınsın diye
Yoksa yem olacaktı
Ya ite yada kediye
Yolumdan etti beni
Döndüm eve geriye
Besleyip büyütürüm
Sevap ederim diye
Içerisi sıcaktı
Onu serbest bıraktım
Uçamadı zavallı
Ona yemek uzattım
Birkaç tane yiyince
Azcık kendine geldi
Akan gözyaşlarını
Kanatlarıyla sildi
Sordum nerden diye
Kafesten kaçtım dedi
Beni hapis edenler
Asla sevmemişler di
Can havliyle kaçtım ben
Sandım ecelim geldi
Sakla beni ne olur
Kimse beni sevmedi
O gün işe geç kaldım
Eve biraz geç geldim
Kapıyı açıncada
Onu karşımda gördüm
Bir başka olmuş sanki
Kanatlanıp uçuyor
Beni gördü göreli
Ötüşüp de coşuyor
Gelip kondu göğsüme
Ilk ısındığı yere
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En niheyet te kuş ya
Unutmadı  bir kere
Yıllar vardır o kuşla
Ben iyi dostluk kurdum
Onun adını ise! ALMİRA
Diye koydum.
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A AH Hatırlar 'mısın Sen

Anarmısın  Dediklerini

Dün gece kendimi açtım okudum.
Tanımadım sanki kendim kendimi.
Sabahlara kadar durdum oturdum.
Çözemedim asla şu dertlerimi.

Ufak bir esinti alır götürür.
Rüzgarlar bir yaprak gibi uçurur.
Sanki de hayatım orda son bulur.
Bulamam ben artık kendi kendimi.

Denizde yelkensiz bir gemi gibi.
Yönüm belli değil sürüklenirim.
Çılgınca vururken deli dalgalar.
Sanki o benliğim yok olmuş gibi.

Beni anlamadı tüm sevdiklerim.
Hasretle tükenir tüm ümitlerim.
Nedendir hayatı durur beklerim.
Şu koca alemde yalnızmış gibi.

Sende vur geç kaldın benim can dostum.
Sanmaki vurursan sana ben küstüm.
Benim şu aleme esastır kastım.
Beni bir analayan hiç yokmuş gibi.

Ne kadar sarılsam doğru gerçeğe.
Yanaşmaz can dostum beni bilmeğe.
Benim  isyanım var kahpe feleğe.
Benden başka biri bulmazmış gibi.

Gül biter bilirsin vurduğun yerde.
Razıyım senden ben gelen her derde.
Unuttun dediğin sözlerin nerde.....?
O sözler sendendi sen yokmuş gibi! ! ! ! ! ! ! !
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A Bu ateşi söndürün artık

Bir ateş var yürekte yanar sönmez.
Yıllar vardır ateş artar eksilmez.
Ocağına ateş düşmeyen bilmez.
Körükle gidenin damında olsun.

Kaç ocak söndürdü durdu bu ateş.
Sönen ocak gün göremez ne güneş.
Acı ile yanar ana baba can kardeş
Yakanların ocakları da sönsün.

Kardeş kardeşi vuruyor bilmeden.
Kör kurşunlar can alıyor görmeden.
Günahsız bir melek gibidir giden.
Bu gidişe dur demeyen yok olsun.

Vatan korumaya giden Mehmetçik.
Kardeş kurşunuyla oluyor şehit.
Bu nifakı ortaya koyan yezit.
Narı cehenneme bir odun olsun.

İçerim yanıyor anam şehide.
Dur diyen olmaz mı kimse yezide.
Kan emiyor birer vampir hepside.
Yeter artık bu akan kanlar dursun.

Dursun artık kalmadı ki sabrımız.
Mezarında rahat değil atamız.
Bu gidişle hep birlikte yanarız.
Sabrı tükenecek bir gün ulusun.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A d ı  çocuk  O bir çocuk

ADI ÇOCUK

Çocuktur çocuk inşa etsede şehir boncuk boncuk.
Dede der bazen de abi yanakları tomurcuk.
Razıyım ben her ne derse yapsada hep  yaramazlık.
Yakıp yıksa da etrafı kızamazsın o bir çocuk.

Büyümezki gözümüzde o büyürse biz değilmi.
Kucaklarız bizler onu yaşı olsa da ON  yirmi.
Ne yapsada gülümseriz  biz ona hep bir değilmi.
Bağır sada hep kırsada o bizim çocuk değilmi.

O bir çocuk yürek gördü gözümüz onu görmeden.
O bir çocuk can gibi ya çıkmadımı  bu bedenden.
O bir çocuk değilmidir canımız feda denilen.
Irasada hep kızsada bakmasada o bir çocuk.

Dünya doğa kanunudur her canlı bir çocuk ister.
Kendinden de sakınırsın yüz verirsin elli ister.
Çocuk hayat ziynetidir ondan tatlı varmı göster.
Yakarsa da yıkarsa da hep kırsada o bir ÇOCUK.
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A Garibim

Ah garibim yaran bendeki gibi
Güvendiğin dağlar karla kaplandı
Dost bildiğin yerden hançer saplandı
Yüreğin kahırdan yanıyor gibi

Senide kahpelik almış ağına
Düşmüşsün densize kadir bilmeze
Onda yetim hakkı masada meze
Kardeş sandın düştün kalleş AĞINA

Ben kardeş bilirdim kurmuş tuzağı
Oysa can bilirdim arsız kaltağı
Örümcekler gibi örmüş yumağı
Meğer mikrop katmış asil kanına

Bak garibim tanrın alır hakkını
Eğilme ipsize koyver sapını
Soyu sopu çürük at kılıfını
Günün olur elbet alır hıncını
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A h   be efendim

Sevgi pınarından bir yudum içtim.
Beni hülya'lara saldı efendim.
Sevda bahçesinde bir gül kokladım.
Aşkın ateşiyle yaktı efendim.

Beden yaşı beş te üstüne elli.
Ser yaşı takmıyor tükendi bendim.
Bir ahu gördümü çekip gidiyor.
Yürek ona uydu aman efendim.

Uslanmadı gitti bu gönlüm deli.
Her çiçeğe konar kendin bileli.
Arsız olmuş sever her bir güzeli.
İçten yarası var hoş gör efendim

Tahsin im ben her an eyledim ihsan.
Kıramadım onu asla bir zaman.
Sevilmeyen yerde ben hiç duramam.
Kısacık ömür bu sevsen efendim.
                 Biricik sevgilime.
01/11/2054 yüzyıl dönümü
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A h be tomurcuk

TOMURCUK

Tomurcuk bir gülsün sözün'den belli.
Kamil olduk mu biz bedende yaş elli.
Kafa'daki yaş sa bildik bileli.
Her on yıl da sıfır gider tomurcuk.

Bakma ağarır da başta'ki saçlar.
Bazı an da akar gözler'deki yaşlar.
Sanmayasın aşk'lar yaş'la yavaşlar.
Bıçak'tan keskindir biz de tomurcuk.

Ruh ta yaşar aşk'ar beden de değil!
Gönül kuşu uçar duramaz bunu bil.
Ferman dinlemez ki olsa'da rezil.
Sevda serde sarhoş eder tomurcuk.

Sakın ola ümit verme sen ona!
Kapılır sevda'na çıkar yoluna.
Kırma ümidini kıyar  canına.
Oyun olmaz aşk'ta anla tomurcuk.

Tomurcuk! vasiyet değil bu ikaz!
Dönüp kendine bak sende az biraz.
Gençlik elde kalmaz bahçede kiraz.
Sen de gelecek'sin bizler'e tomurcuk.
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A h bir bilsen neler istedim

AH BİR BİLSEN NELER İSTEDİM

Bu gece hicranı rafa kaldırdım.
Unutup her şeyi içmek istedim.
Vefa sız kulları içimden atıp.
Bir kendi kendime kalmak istedim.

Masamı kurdum da oturamadım.
Kadehi alınca hep seni andım.
Camlardan dışarı hiç bakamadım.
O anda kendimi yakmak istedim.

Canlandı gözümde tüm vefasızlar.
Her biri içinde bir yaram sızlar.
Unutup ta gitti tüm hayırsızlar.
Maziyi bir anda silmek istedim.

Mümkün değildi ki silmek içimden.
Her biri bitince başlar yeniden.
Neler çekmiş kalbim zalim gönülden.
Bırakıp her şeyi gitmek istedim.

Oturdum bir aciz gibi köşeye.
Acıdım boşalan kadeh şişeye.
Dertlerden kaçarken küstüm neşe ye.
Meğer  kendimide! aldatmak istedim.
                         06 02 2010

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

aaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee SENDe GiDeCeKSiN eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

SENDE GİDECEKSİN

Ne bileceksin benim! Ne çektiğimi
Derdimi dinlersen sende gidersin
Ömür boyu dert ekip te dert biçtiğimi
Tahammülün olmaz hep gideceksin

Sorma demiştim! Ben ne hallerdeyim
Her şey yalan oldu! Yoktur gerçeğim
Her aşkın sonunda gitti her sevdiceğim
Sen de beni seversen hep gideceksin

Baharım geçmeden solar! Gonca güllerim
Ağlarım ömrüm boyunca nasıl gülerim!
Acı çekmek ile geçer bütün günlerim
Bunları bildiğin anda sen gideceksin!

Gülmedi bu kader! Benim yüzüme
Ben çekerim acılar! ı Sen hiç üzülme
Sen de katma geceleri! Bu gündüzüme
Sen beni sevmeden belki hep gideceksin!

Gideceksin belki olmaz! Dönüşün bana
Görmedin mi ne demiştim ezelden sana?
Yüzsüzlük yaktı bağrımı! Yetti canıma
İlk darbe senden olmaz ki hep gideceksin!

Gider isen dönme geri! Yer bulamazsın!
Yerin gider tutunacak ben! Bulamazsın!
Ararsan da eski bende! Beni bulmazsın!
Ne kadar ararsan boşa! Hep gideceksin!

                                                           Tahsin Emek
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AAH  İkibin dokuz

İKİBİN DOKUZ

Güle güle demem sana geri dönersin diye.
Ne cefalar çektim sende yüzün olmaz dönmeye.
Tüm yokluklar sen de geldi aratmadın eskiyi.
Dur bakalım sen git şimdi görek birde  yeniyi.

Acılar sende çoğaldı hiç eksilmek bilmedi.
Bize huzur mutlu bir an sabır da getirmedin..
Yedin bizi sende çıktı fener ve Ergenekon.
Bizi bırak in dalımdan başka ağaçlara kon.
Ne yüzle geliyor söyle şimdi de iki bin ON

Sende kayboldu hep senden önce tüm gelenler.
Sende gitti aramızdan genç fidan can bedenler.
Sende çoğaldı olaylar doğdu sende tüm nedenler.
Sende gitti tüm haklarım hakları da söyleyenler
Sende silindi merhamet bana da rahmet edenler.
Sende başladı ihanet dostluğu da yok edenler.

Güle güle demem sana git’te olmasın dönüşün.
Kalbe geldi darbelerin acı verdi her vuruşun.
Hoş olmadı davranışın insanın sende duruşun.
Kanatlar kırıldı sende havada uçan her kuşun.
Sormaların sorguların yasa dışı yürüyüşün.

Git de dönüşün olmaz dileğim budur Allah’tan.
Mumlar yakacam akşamı faydası olsun sabahtan.
Haberin vardır sesler boşaldı artık mutfaktan.
Haberin olsun donduk biz Temmuz da olan soğuktan.
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Aceb nerdesin

ACEB NERDESİN

Yakamozlar getirmiş idi selamın
Fırtınalar koptuğunda
Akdenizde
Ve uzaktan
Sabahı Müjdeleyen! .
Sesleri titrek
Beyaz Martıların.
Adres demediler bana,
Nerdesin? .
Hala kaçaklarımı yaşayacam seninle.
Takatı kalmadı şu bedenimin! .
Gözlerim yakamozlarda arar seni
Nerdesin?

Bir Almira ya dedim
Bir de Almina.
Başkaca kimseler bilmedi
Sevdiğimi!
Seni.
Sırdaşın idi senin ikiside.
Yakamozlar haberci.
Martılar şahidim nerdesin?
Bende mekan aynı
Kayanın dibi.
Bir Tanrı
Sonrada ben oranın sahibi.
Her şey aynı bende
Gördüğün gibi.
Gitmem buralardan!
Gelmeden sen!
Nerdesin?
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Aceb olmazmı

Kara dağlar size karlar yağmaz mı?
Yağınca da size kardeş olmaz mı?
Yeşil özleyince al kızıl rengi.!
Bir çiçek üstünde buluşmazlar,mı?

Kötü iyiliğin kardeşi midir.?
İkisi bir yerde buluşmazlar mı.?
İnişler yokuşlar bir değimlidir.?
Her biri diğerin doğurmazlar mı.?

Uzununun kısadan ne fakı var ki?
İkisi birleşse eşit olmaz mı?
Ölüm de yaşamın  kardeşi midir?
Olmaz ise biri eksik olmaz mı?

Tatlı acının iyi kötünün kardeşi midir? .
Beyaz siyahın güzel çirkinin.
Varlık yokluğun güçlü zayıfın.
Değersizler olmasa değerlinin  ne önemi kalırdı?

Her biri kardeştir bir diğerine
Hepsi eşit olmasa da bir değerine
Her bakışta parlar göz kardeşine
Kardeşlikler unutulmaz sa Acep olmaz mı?

Olmaz mı İnsanlık unutulmasa
An gibi yaşanan bu hayat kısa
Kimleri sığmaz ki Hak denen Masa
Haksız Hakkı verip görse olmaz Mı? ? ? ? ? ?
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ACeP SöYLeR Mi?

ACEP SÖYLER Mİ?

Sorarsam sevdin mi? Ben o Gönül’e
Söyler mi acaba durur mu böyle!
Susma sen ne olur bana da söyle!
Yalvarıp da desem acep söyler mi?

Ufuklara bakan o yeşil gözler
Acaba nelere bakıp ta izler
Dudaklar mühürlü ne demek ister?
Sorarsam acaba çözülürler mi?

Düşünceler bir sır gizliyor gibi
Derin kuyulardan çıkamaz sanki
Ümitler parıldar güzel gözler de
Umudun yolunu gösterirler mi?

Vurulmadım desem dediğim yalan!
O gözler ki benden beni de çalan!
Ne olduysa bana görünce olan!
Sevmesem bu gönül hiç affeder mi?

Vuruldum güzelim kopamıyorum
Gidip buralardan ayrılmıyorum
Kendimi kaybettim bulamıyorum
Sorarsam yolumu gösterirler mi?

Gösterirler mi acep bana yolumu
Bitkin düştüm kaldıramam kolumu
İlkim burada oldu bulsam sonumu
Ben sevdim desem de onlar sever mi?

                      Tahsin Emek
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AcıLarıM BulMaz DerMaN

ACILARIM BULMAZ DERMAN

İçimde yıllanmış yaralarım var
Mahzende yıllanmış bir Şarap gibi
Andıkça her biri acıyla kanar
Maziyi andırır sanki dün gibi

Hepsi yardan geldi bu yaralarım
Hiç dünüm olmadı olsun yarınım
Hep bu günü yaşar tüm duygularım
Yaşadığım her an hep bu gün gibi

Yar dedim de sarmaz yaralarımı
Hissetmez içimde sancılarımı
Dindirmek istemez ağrılarımı
İnlerim sessizce bir mazlum gibi

Kader diyemem ki ben bu yazıma
Hazan hüküm sürdü Bahar Yazıma
Çıkmaz oldum varıp bağım yazıma
Çakılmış kalmışım bir kaya gibi

Gençliğimde sevdim kavuşamadım
Dillerim tutuldu konuşamadım
Sevdim aşk peşinde hiç koşamadım
Elim kolum bağlı bir esir gibi

Prangalar takıldı ayaklarıma
Kelepçe dayandı bileklerime
Zincir azap verdi durdu boynuma
Tutuldum müebbed bir mahkûm gibi
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AcıLarıM BulMaz DerMaN

ACILARIM BULMAZ DERMAN

İçimde yıllanmış yaralarım var
Mahzende yıllanmış bir Şarap gibi
Andıkça her biri acıyla kanar
Maziyi andırır sanki dün gibi

Hepsi yardan geldi bu yaralarım
Hiç dünüm olmadı olsun yarınım
Hep bu günü yaşar tüm duygularım
Yaşadığım her an hep bu gün gibi

Yar dedim de sarmaz yaralarımı
Hissetmez içimde sancılarımı
Dindirmek istemez ağrılarımı
İnlerim sessizce bir mazlum gibi

Kader diyemem ki ben bu yazıma
Hazan hüküm sürdü Bahar Yazıma
Çıkmaz oldum varıp bağım yazıma
Çakılmış kalmışım bir kaya gibi

Gençliğimde sevdim kavuşamadım
Dillerim tutuldu konuşamadım
Sevdim aşk peşinde hiç koşamadım
Elim kolum bağlı bir esir gibi

Prangalar takıldı ayaklarıma
Kelepçe dayandı bileklerime
Zincir azap verdi durdu boynuma
Tutuldum müebbed bir mahkûm gibi
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Acılarım Dinmez

ACILAR DİNMEZ

Kaptırdım gönlümü bir vefa’sıza.
Geri vermek bilmez sevmeyi bilmez.
Dönüvermiş gönlüm hepten arsıza.
Uslanmayı bilmez durmayı bilmez.

Çeker bu yüreğim aşkın acısı.
Dinmez bu yaşamda onun sancısı.
Vermiş bana Tanrım bir aşk yarası.
Doktor ilaç bilmez sarmayı bilmez.

Sevgili söz verir tutamaz sözünü.
Budaktan sakınmaz oysa sözünü.
Unutur da hep bana verir sözünü.
Hallerimi bilmez ben gibi sevmez.

Isyanlar savurur o zalim bana.
Kastı varmış gibi benim canıma.
Hem suçlu hem güçlü girer kanıma.
Git demezde bana gel demek bilmez.

Bende mi isyanı etsem feleğe.
Ne gidene baksam ne geleceğe.
Şu yalan hayat da dönmez gerçeğe.
Öl demeyi bilmez kal demek bilmez.

Adını anmadım kızarsın diye.
Isyanların varsın kalsın hediye.
Ne olur bir ansan İnsan’ım diye.
Içerim de yangın sönmeyi bilmez.
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Acını Yaşadık! Bize Dün Gibi

Acını yaşadık gene yeniden.
Yüce Atam hiç çıkmazsın içimden
Boyun eğdi sana seven sevmeyen!
Şanın Dünyada bir başka yok ATAM.

Kurduğun vatanın temelleri sarp!
Yıkılamaz kıldın zekanla ATAM.
Bize CUMHURİYETİ bahşettin o şart!
Kimseler yıkamaz sayende ATAM.

Dünyada tek önder başka olmadı.
Sonradan gelenler göz doldurmadı.
Ne varsa vatanda sayende yaşadı!
Sen herkese eşit davrandın ATAM.

Senin Şan Şöhretin ulaşılamaz.
Kimseler yerini bir gün tutamaz.
Yok başka yok ATAM sensiz olamaz.
Bu vatan seninle yaşıyor ATAM.

Ulu Önder sensin sen baş kumandan!
Seni bize elçi etti Yaratan
Sensin Düşmanlardan bizi kurtaran.
Şanına ulaşamaz kimseler ATAM.

Yolundayız bizler Şanla Şerefle.
Kimse ayıramaz oyun çirkefle.
Kemalizm yaşar ebediyete!
Temelin attın sen bize
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Aç ım

Gizemliğiniz devamı eder bilemem.

Aç ım

Yıllar var doymadım aşka sevgiye.
Gelmişim dünyaya bilmem ne diye.
Güzel söz ruhuma ihsan hediye.
Bende adresin yok çıkıp gelemem.

Tutulmuş dillerim bir lal gibiyim.
Dengemi bulamam şarhoş biriyim.
Aklın yolu birse ben bir deliyim.
Işığı görmesem hiç yol göremem.

Saklamış gözünü kara gözlüğün.
Bilgilerin  nerde yokmu sözlüğün.
Mutlak bir asilsin o dur özlüğün.
Uçan kuşlar küsmüş mekan soramam..

Söylemezler zulüm ederler bana.
Aramaya haber saldım her yana.
Sende hala sevgi kalmışsa bana.
Yerin bilsem mekanımda duramam.
               Tahsin emek  11/12/2009
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Adalet Oldu İşimiz Doğru Olsun Terazimiz

Hak; Adalettir! Adalet haktır!
Hakkın başka adı o da ALLAH'TIR
Adil olmayanda Din İman yoktur!
Tecelli eder durmaz asla ADALET!

Hakkaniyet doğru yollar demektir
Hak bir olur o da Dünyada tektir.
Hakları gösteren tek ADALETTİR.
Hak olmayan yerde olmaz ADALET.

Adaletin olmaz sarayı köşkü!
Adalet her yerde bulunur bil ki!
Adaleti yıkmak isterse  tilki (kurnazlık)
Koruyanı ALLAH kaybolmaz ADALET.

Adalet her şeyin temelinde var.
Su içerken Hakka bakar tavuklar.
Hakkı inkar etmek çok şeyler yıkar.
Yalan dolan ile olmaz ADALET.

ADİL ol ! Der TANRI dört kitabında
Hak yarattı Firavunu hem Musayı da..
Hakka döner gelir her şey sonunda.
ALLAH HAK-TIR ONDAN HAKTIR ADALET.

Adaleti arar her haklı olan
Hak kabullenemez! Yalan ne dolan.
Hakka boyun eğer her Adil olan
Din İman bilmeyen! BİLMEZ ADALET
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Adam Adam Demektir

Adam nedir diye sorarlar bazen.
Sözünde durana ADAM denilir.
Adam adamlığı yaşar ise eğer!
Böylesi İnsana ADAM Denilir.

Adam yalan demez kötü söylemez!
Adam gerçekleri asla gizlemez.
Adam hep HELAL yer Haramı bilmez.
Kendini bilene ADAM DENİLİR.

Adamlık Asalet gibidir derler.
Her Asil olana ADAM DENİLİR.!
Yalan dolan bilmez ADAM dediğin.
Adamlık İnsanlık yolundan gelir.

Evvela İNSANDIR Adamın yönü.
İnsanlık bilmeyen anlamaz bunu!
Adamlık; Hilekar fitne kar OLMAZ!
Adamlık İnsana KANINDA olur.

Adam giyim ile kumaşla olmaz.
Mertebe İnsanı ADAM Yapamaz.
Para pulla Mülkle ADAM olunmaz.
Adamlık İnsanda Doğuştan olur.

Şair demiş Tahsil CEHALET alır.
ADAMLIK olmazsa askıda kalır.
Etrafına baksan görürsün elbet.
ADAMLIK KENDİNİ BAKAR GÖSTERİR.[
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ADAMLıĞıN MEKTEBi YOKTUR

Para pul insanı adam etmiyor
Adamlık okulu olmuyor doktor
Herkesin kanında ahlakında var
Her diploma alan adam olmuyor

Doğru dedik dokuz köyden kovulduk
Sizlerde kovun ki onuncu olsun
Çalan çırpan elbet han hamam kurar
Atamız çalmadı bizlerin olsun

Diploma alırsın para pul ile
Kimileri alır zekâsı ile
Kimileri hatır torpili ile
Adamlık hakkını kimse vermiyor

Doğruluk dediğim bir yerden geçer
Dikkat et doğrudur eldeki Neşter
Dik durursan elbet doğruluk ister
Doğru olmayanlar adam olmuyor

Beni dinle sende mimar mühendis
Okuyup da sizler bura geldiniz
Adamlık mektebi gören hanginiz
Bu dersler okulda hiç görülmüyor

Adamlık Asalet! Gelir Atadan
Terbiye görülür Anne Babadan
O bir lütuf bize yüce Tanrıdan
Her elbise giyen adam olmuyor

MEVLANANIN BİR SÖZÜ BAZI ARKADAŞLARA DERS OLSUN KİMİLERİ İLK ANDA
KABULLENMEDİ AMA SANIRIM BU SÖZÜ OKUYUNCA MERVE DE İNANIR

ne insanlar gördüm üstünde elbise yok ne elbiseler gördüm içinde insan yok
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AdEmDeN  Bu YaNa     BeN  ALeVi'YiM

ADEMDEN BU YANA BEN ALEVİYİM

Ben Âdem babadan geldim
Ona dayanır silsilem soyum
Yönümü İbrahim’den aldım
Bir Müslümanım ben, İslam’dır yolum

Ben İsmail’in torunlarındanım
Muhammed resulüm Ali İmâMım
Kur’an’dır başucumdaki kitabım
Aleviliktir, demirlediğim limanım

Taçtır başıma İslam’ın dini
Ayırmam kitapların hiçbirini
Doğruluktan bir zerre ayrılmam
Ben Fahren yaşarım kendi dinimi

Aleviyim ben Ali’yi sevmekse eğer
Bende Ali’yi sevmek her şeye değer
Secde etmiş babamıza bütün melekler
Âdemden bu yana ben Aleviyim
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Adını sen koy

Şiir yazdım sana adını sen koy
Ona zamanım yok dertlerim boy boy
Kurtarmıyor beni ne şöhret ne soy
Çıkmaz bir yoldayım bunu bir sen duy

Takatim kalmadı tükendi gücüm
Felek galip geldi almadım öcüm
Kış ayında benden istedi üzüm
Bu zulme isim yok adını sen koy

Veren bulamadım herkes istiyor
Devlet desen dört bir yandan kesiyor
Sanki bizden başka kaynak görmüyor
Eşkıya soymadı beni gel sen soy

Güzel huyum vardı beni terk etti
İyi gün dostlarım bırakıp gitti
Gördüklerim bana ders olup bitti
Çektiğim çilenin adını sen koy

Suçlu görme beni hoş gör be avcı
Canım çok sıkıldı olma davacı
Gerçektir her şeyim hayat yalancı
Benim feryadımı Tanrım bir sın duy

Kısacık ömrümde neler çekmedim
Bir gün olsun neşelenip gülmedim
Hayattayken ölümleri gözledim
Yamandır ahvalim vay halime oy
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Adresini ver Almira

Adresini ver ALMİRA

Bu gece de Azad etmedim seni
Çılgın yüreğimde kalasın dedim
Gene içtim getirdiğin meyleri
Mezesi de aşkın olsun istedim

Kurtuldun sanma sen gidip bu yerden
Bulurum pusula gibidir gönlüm
Hep seni arıyor sen bıraksan da
Sevmek ile seni geçecek ömrüm

Galip geldin gene sevgin bu sefer
İstersen aşkını tersinden göster
İstersen yarama daldırma neşter
Otamaz yaradır hep kanar gülüm

Saklamadım seni asla Almira
Kaderdir bizleri bizden ayıran
Unuturum sanma seni bu sıra
Seni sevmek ile geçiyor ömrüm

Çağır beni sana gelirim elbet!
Yeter’ ki yerini bildir o bir dert!
Olmasın aşkımız gönülde nefret!
Sana kavuşmakla canlanır gönlüm!

Şimdilerde sana ne çok muhtacım
Seni eylerim ben başıma! Tacım
Sensin benim aşkta büyük üstadım!
Sana geleceğim olsa son günüm   !
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AF ETSE DE TANRI TARiH AF ETMEZ

Çile ile geçen ömür biter mi?
Dert çekmekle acı acep geçer mi?
Başladığı gibi her hayat sürer mi?
Sorsam mı sormasam fark eder mi ki?

Herkesin var elbet çıkmaz bir yolu
Kimi ağır olur kimi de dolu
Tanrıdır yaratan elbet her kulu
Kul kuldan ne desem! Medet bekler mi?

Bir düşünse İnsan dıştan kendini
Bakın-sa aynaya görse kendini
İlk başta yönetsin kendi kendini
O  gücü kendine acep yeter mi?

Yakışmayan yere hey oturanlar
Atıp tutarsınız yalan dolanlar
Bir gün sarar sizi çıyan yılanlar
Son pişmanlık size acep yeter mi?

Dediğiniz duymaz oldu kendiniz
Nedir İnsanlıkla sizin derdiniz
Ebede kalanlar var mı dersiniz?
Gün gelir sizi de Zaman teper mi?

Şaşarım beyinde duran o akla!
Ne geçer bilemem yalan nifakla
Her demde atılır binlerce takla
Sizleri bu Tarih hiç Affeder mi?
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AĞı ÖRER KENDİ KENDİNE

Doyamadım sana bunca zamandır
Sen değilsin Dünya! İnsan yalandır
Bu hayat dediğin! Kısa zamandır
Bir de bunu sorsan İnsan oğluna

Çalışır çabalar bakmaz kendine
Bir hırsa bürünür kendi derdine
Unutur her şeyi kalleşçesine
Kıyar zarar verir her çevresine

Düşünmez etrafın her şeyi kendi
Anlaşılmaz yolu bilinmez derdi
Uygular yenmeye! Binlerce fendi
Gün olur kıyar da Can kardeşine

Saraylar yaptırır hanları kurar
Ölmeyecekmiş gibi İnsana kıyar
Ummadık bir yerden bir gün yer ŞAMAR
Uyanamaz o an! Bakmaz kendine

Bir baksa ardına dönen oyunlar
Görmez mi acaba ne FİRAVUNLAR
Zulümleriyle gitti kalmadı onlar
Hırsından bir gün de kıyar kendine

Dünya çok tatlısın! Hayat bilene
Adil davranırsın! Haklı olana
Zalimleri yıkar yutarsın gene
Ne yazık İnsanlar Bakmaz kendine

Baksa kendin görse karşı aynadan
Hasret ile göçer tatlı dünyadan
Pişman olur lakin geçmiştir zaman
Örümcek gibi ağ ÖRER KENDİ KENDİNE
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AĞIR GELDİ AYRıLIKLAR ARALIK

Gidiyorum! Yüreğimi:Bırakıp ta sende ben.
Henüz sana doyamadan bir tanem
Gidiyorum belki daha gelemem
Canımda'sın yaşam boyu Canım Sen

Nasıl geçti bunca zaman habersiz!
Dayanamaz şu yüreğim bil sensiz
Gidiyorum elim bağlı çaresiz
İçimdesin yaşam boyu Bil Ki Sen

Alıştım ben kısacık bu zamanda
Alıştım ki yer ettin sol yanımda
Alıştım sen varsın gönül tahtında
Yüreğimden eksilmez'sin Canım sen

Kokun çektim! Ciğerlerim doldurdum
O sesimdir kulaklarım uğultum
Sıcaklığım yüreğime Can oldu
Sinem senle dolup coşar bil ki Sen

Canım benim göz bebeğim sen Eylül
Ağlama sen ben ağlarım sen hep gül
Sana feda olsun bendeki Ömür
Ben seninle yaşar oldum bil ki sen

Derin Eylül Gözlerimin ağrısı
Dillerim de tüter Eylül türküsü
Dilerim ki Dallanıp ta büyürsün
Deden seni Kalpte taşır bilesin

Mevsim kıştır aylardan bu Aralık
Ne zor geldi bilsen bana ayrılık
Sensiz geçen her günüm bil karanlık
Aydınlığım senle olsun Can sensin

Kınamayın dostlar Torun sevgisi
Bir EZGİM var o da yürek yarısı
Ulu tanrım! Aydın olsun yazgısı
Gönül tahtım bahçe olsun dilerim
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Ağlatmazmıyım

AĞLATMAZMIYIM

Geri almayacam senden kalbimi.
Ona acıları çektirmezmi’yim.
Gönlüm de cezalı hep sende kalsın.
Onu ben her gece sızlatmaz’mıyım.

Sana tatlı gelen şu dillerimi.
Zindana koyupda Haps’etmez’miyim.
Içine baktığın şu gözlermi.
Ömrümün boyunca ağlatmaz’mıyım.

Sevgi’yle aşka son verdim bilesin.
Senden başkasına hiç bakarmıyım.
Sana uzanan’! şu ellerimi.
Kelepçeler takıp bağlamazmıyım

Seni andıran o seher yelini.
Setleri kurup da kapatmaz’mıyım.
Senle! anılarla dolu baçemi.
Suyunu keserek kurutmazmıyım.
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Ah  ah be gönül

AH BE GÖNÜL

Herkesi dost bilir sever kanarsın.
Samimi davranır1 Bağra basarsın.
Sonunda bilinmez hep horlanırsın.
İyilik meleği olma be gönül.

Hep yamaçtan geçtin kenarlardasın.
Boyun büktün gene alçaklardasın.
Sen gene doğrusun! doğrulardasın.
Sakın aldanıp da yanma be gönül.

Yüce tanrın bilir ne var içinde.
Kötülük yer etmez o yüreğinde.
Yaralar alırsın her seferinde.
Aldırma onlara geçer be gönül.

Her deminde yücelere çıkarsın.
Bakma insanlara sen bir ustasın.
Varsın seni kimse  bilen olamasın.
Bilen bilir seni yanma be gönül.

Taşır bu yüreğim taşır ya seni.
Taşımazsa eğer giysin kefeni.
Neyleyim ben sensiz canı bedeni.
Tanrıdan LÜTUF sun sen bana gönül.

Senindir bu A lem her şeyi ile.
Senindir söylenen çekilen çile.
Olmaza yürürsün sen bile bile.
Yüceliğin ula’şılmaz ki gönül.

Kahrolursun kahır yanar yanında.
Her şeyin olmaz ki irem tadında.
Bazen vurulursun can damarından.
Sevgiyi her beşer bilmez ki gönül.

Gene tırmaladı can bildiklerin.
Onlara sevginden olur kederin.
Bilirim ben senin bitmez dertlerin.
Dert biterse sende bitersin GÖNÜL……
                     Bu da sana ALMİRA.
                     Ama sakın ağlama
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AH ALMİRA! GENE SENDeN VAZGEÇEMEDİM

Geçti gecenin yarısı.
Neredeyse olacak sabah.
Can çıkar da çıkmaz!
İçimdeki AH.......
Dün sabah!
Gene de indim sahile!
Sen yoktun.
Büyükçe bir kalp çizdim kumsala.
Dalgalara emanet bıraktım.
Geç kalır da gelmezsen eğer!
Silecekler oradan geçenler.
Onun seni beklediğini!
Nereden bilecekler?
Bekledim!
Gün Güneş doğana kadar.
Birde baktım dağıldı o kara bulutlar.
Durup orada hep gelmeni bekledim!
Çok susadım!
Tuzluydu denizin suyu!
İçemedim.
Ah Almira!
Sen gittin ama!
Gene ben Aşkından!
Bir türlü vazgeçemedim.
Gün gelir de belki bu satırları okursun.
Okursun da!
Bilemem ki!
Beni bir daha bulur musun?
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Ah Be Annem

AH BE ANNEM

Bu gün yine andım her günkü gibi
Dokuz on arası senindir Annem
Yerin bomboş kaldı dolamaz yeri
Yüreğimin dostu sen vardın Annem

Bu gün özel oldu aştım süreyi
Unutmadım Annem asla gerçeği
Sen oldun cennetin güzel meleği
Seninle geçiyor her günüm Annem

Resmini donattım çiçekler ile
Kırmızı bembeyaz gonca güllerle
Babamın resmi var sol yanda senle
O bizi sen gibi terk etti Annem

Alışmadım yokluğuna hasretim sana
Rüyalarda olsa görünsen Annem
Gidişin bir bilsen ne yaptı bana
Şaşırdım sağımı solumu Annem

Ana gibi yar olmazmış ne doğru!
Sen Yar değil bende Can idin Annem
Sen gidince büktün benim boynumu
Öksüz olmak ne çok zor imiş Annem

Annem sana neler yazarsam azdır
Bu yokluğun yürekte acı sızıdır
Yârim oldu ama! O el bir elkızıdır!
Ana gibi Yar olamazmış! Ah Annem
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Ah be bizim sokak

BİZİM SOKAK

Bizim sokak belediye.
Hizmet görmez yakın diye.
Mekan’dır fare kediye.
Çöplük gibi bizim sokak.

Gelen bizi bakıp görmez.
Çukur’dan toz’dan geçilmez.
Yıllar geçer çile bitmez.
Rezil rüsvan bizim sokak.

Batı BELEDİYE  kendi.
Doğusu da parkelendi.
Bize gelince tükendi.
Kadersizdir bizim sokak.

İhmal etti tüm gelenler.
Oyları alıp gidenler.
Üstelik inkar ederler.
Çamur’ludur  bizim sokak.

Uyan artık ey ahali.
Ödedik bizler bedeli.
Şehir de çöplük misali.
Utandırır bizim sokak.

Hadi başkan seyret ordan.
Sakın ola geçme burdan.
Tekerin dönmez çamurdan.
Senin değil bizim sokak.

Sanki burası ayrı dünya.
Ayrı gayrı olmazdı güya.
Giyilmez diye o takunya.
Utancınız bizim sokak.
.
Görünen yerlere makyaj.
Sökmez bizde yapma markaj.
Yaptıkların binde stopaj.
Seyrediyor bizim sokak.
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AH Be SADAKAT YoKSuN ARTIK

Görünmez olmuşsun eskisi gibi
Ortalardan kaybolmuşsun sadakat
Eskiden ne güzel hep görünürdün
Ne geldi başına anlat sadakat

Eskilerde bir söz yeterli idi
Senet sepet bir şey verilmez idi
Şimdiki zamanın güzeli ne idi
Sensiz hayat neye yarar sadakat

Tabandan tavana yalanlar dolmuş
Hacı hoca boş laf gözlere olmuş
Eskiden evliya! Neden kaybolmuş
Seni görmez olmuş ondan sadakat

Adını anarlar! Ama dildedir
Seni kullanırlar kötü emeldir
Oysa senin yerin yüreklerdedir
Gerçeklerde yaşar şanın sadakat

Kimi dindarım der tanımaz seni
Sarsa da başına türban yemeni
Ortalarda yoksun görmedik seni
Mekânın yok olmuş ah be sadakat

Kardeş kardeşine çukur kazıyor
Açıkgözler Cennet’i tapuluyor
Sanki imanıyla göğe çıkıyor
Kaybolmuş insanlık nerde sadakat

Çocuğun babaya olmuyor hayrı
Sıkı tut ipleri kaçırma gayrı
Cennet gösterdiler oba çayırı
Cehennem çok yeğdir ondan sadakat

Sadakat biz senden vaz geçemedik
Sol yanımız sağlam başımız dimdik
Şükürler ki yetim malı yemedik
 Hayatta Cennet’i gördük sadakat
                 tahsin emek
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Ah Be Sultanım Ahhhhhhhhhhhhhh

Ekin ektim meyve verdi sultanım.
Meyvelerle geçer bütün zamanım.
Bakma bana yüzüm gülüyor ama!
Mutluluğu bir gün olsun tatmadım.

Kadere inadı sürdürdüm geldim!
Ne aksilik varsa hepten becerdim.
Bir tek Allah bir de bana güvendim.
Dağlarıma kar yağmadı sultanım!

İlke edinmedim Dünya malını.
Dinlemedim şom ağızlar dilini.
Bulamadım sol yanımda merdini!
İnsan oğlu çiğ süt emmiş sultanım.

Sen halimi görüyorsun uzaktan.
İçerimde yaş boşalır bardaktan!
Hiç bıkmadım horlanıp kınanmaktan.
Yaşam meğer ne zor imiş sultanım.

Dengine der davul vurur dengine.
Ben aldandım bu hayatın rengine
Güven duydum etrafın dediğine!
İçine gir çıkamazsın sultanım.

Ateş dansı desem inan sen bana!
Yükseklerden yem attılar Arslana.
Meyil lendim İnsanlığı bulmama.!
Bir zerresine rastlamadım sultanım.

Ah çekişte çıkar bağrımdan Nar-ım
Ne kış gördüm ne yaz ne de baharım.
Ulu Tanrım nedendir bu kulların?????
Neden olmaz bir tırnağın SULTANIM........

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah Be Zalim Gurbet

**********AH BE ZALİM GURBET

Yıktın Sarayımı kalmadı yerim,
Gurbet sende yıkıl! kalma dilerim
Sılamda unuttu tüm sevdiklerim
Şimdilerde içten hasret çekerim

Yavuklum selamın esirger oldu
Yüreğim hasretle gam ile doldu
Ne olduysa bana sayende oldu
Yıkılasın derim ey zalım gurbet

Acı eser yelin yakar tenimi
Zehirdir suların bir Tas içimi
Garipler sende hep hasret çektimi
Benide bitirdin sen zalim gurbet

Unutturdun bana içten gülmeyi
Bilmiyorum artık candan sevmeyi
Herşeyin yalanmış yoktur gerçeği
Benliğimi aldın sen zalim gurbet

Sayende yitirdim ela gözlümü
Onsuz arar oldum bende ölümü
Sen, nasıl öğrendin desen bu zulmü
Seveni ayırdın sen zalim gurbet

İnsanların senin gibi de zalim!
Düşünmüyor kimse bu garip halim
Senden kurtulmaya kalsa mecalim
Duramamki sende yan zalim gurbet
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Ah betomurcuk

TOMURCUK

Tomurcuk bir gülsün sözünden belli.
Kamil olduk mu biz beden yaş elli.
Kafadaki yaş sa bildik bileli.
Her on yılda sıfır gider tomurcuk.

Bakma ağarır da baştaki saçlar.
Bazı an da akar gözlerden yaşlar.
Sanmayasın aşklar yaşla yavaşlar.
Bıçak dan keskindir bizde tomurcuk.

Ruh ta yaşar aşklar beden de değil.
Gönül kuşu uçar durmaz bunu bil.
Ferman dinlemez ki olsa da rezil.
Sevda serde sarhoş eder tomurcuk.

Sakın ola ümit verme sen ona.
Kapılır sevdana çıkar yoluna.
Kırma ümidini kıyar canına.
Oyun olmaz aşkta anla tomurcuk.

Tomurcuk vasiyet değil bu ikaz.
Dönüp kendine bak sende az biraz.
Gençlik elde kalmaz bahçede kiraz.
Sende geleceksin bize tomurcuk.
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Ah bir olaydı

AH BİR OLAYDI

Yüzündeki Ben'ler bende olaydı.
Gülüş Gamze'lerin bana olaydı.
Ne olurdu senle yaşıt olsaydım.
Sinem'in içinde saklardım seni.

Gülüşüne bin bir mermi atardım.
Yalnız sana bakıp seni yaşardım.
Tanrı olmasaydı sana tapardım.
 Başıma taç diye takardım seni.

Seninle doğup da senle gelseydim.
Seninle yaşayıp senle ölseydim.
Ne olurdu bekle, gitme deseydin.
Ömrümün sonuna beklerdim seni.

Seni öyle sevdim tarifi olmaz.
Kalbim sende kaldı, o bende durmaz.
Sensiz yaşanır da mutlu olunmaz.
İnan benden fazla sevmişim seni.
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Ah bu sensizlik

AH BU SENSİZLİK

Çağırsan bir nefes kadar sana yakınım.
Dönersen sırtını sonsuz kadar uzak.
Gülersen eğer dünyalar olur benim.
Küsersen olmaz bana mekan’ın uğrak.

Kurtuldum diyorsun unuttum diye  bar bar.
Bazende neredeyim diye kopuyor feryad.
Sana meyil etsemmi acaba titriyor kalbim.
Gelsemmi acaba bırakıp şu dünyamı hey had.

Ben şimdi ne haldeyim bile bilseydim.
Bırakıp ‘ta hayallerimi gele  bilseydim.
Seni ne çok sevdiğimi  sende bilseydin.
Yanına komaz da hemen kovardın beni.

Neredeydin diyeceksin geçen  bunca an.
Aramadın yıllar yılı geçti ardından.
Söndü ateş kül kalmadı yanında duran
Bir çırpıda atman gerekirdi yanından beni.

Hadi boş ver demeye varamaz dilim.
Çağır diye  duruyor havada iki elim.
Biliyorsun birsen varsın benim sevdiğim.
Bu sensizlik  sersem deli eyledi beni.
       28/11/2009
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Ah ettim Gülemedim

AH ETTİM  GÜLEMEDİM

Biliyorum gülmeyi! çok iyi bilirsin.
Naz edip de durgun'luğun bilmem ki! niye.
Baharlar görünmez de kışta gelirsin.
Hüzünleri getirirsin bana hediye.

Yüce dağlar ötesinde hicran içinde.
Konuşmayı bilmez! kalbim hiç tatmadı ki.
Bir azaptır çekerim sözde hayatı.
Bir gün olsun yaşamayı bilemedim ki.

Vur be felek! vurmak için kaldıysa gücün.
Biter elbet sen'in hın'cın bizlere bir gün.
Gülme'nin! tadı mı kalır olmazsa hüzün?
Ben de şaştım bu alemi anlamadım ki.

Elim kolum bağlı, bağım çözülmez.
Kader ağı örmüş öte geçilmez.
Yaşam tadı olanlarda paha biçilmez.
Sen elimdeki bağı göremezsin ki.

Gidemedim ötelere çakıldım kaldım.
Sabır dedim sabretmeyi iyi anladım.
Sonundaysa sanma! ondan karşılık aldım.
Dersten başka bu yaşamda alamadım ki.

Ah çekerim! yanar içim kimler görür ki?
Dertli insan hallerinden bilinmez sanki.
Kadere boynumu eydim hiç doymadı ki.
Hayat mı bu çekil'mekle sonu görülmez.
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Ah GARİP  dünya

Büyüdükçe gözümde küçülüyorsun.
Tanıdıkça senden iğrendim dünya.
Güçlünün yanında yer alıyorsun.
Zavallıyı ezen kanunun var ya.

Güzelliğn aldatıyor insanı.
Kalmazsın kimseye unuturlar ya.
Ne yüzleri gördü taşın toprağın.
Her baharda genç kız olursun dünya.

Neden ders almazki insanın senden.
Hepsi bir değilmi toprak bedenden.
Kulu kula düşman isyan ettiren.
Senin güzelliğin değilmi dünya.

Malik olmak ister  sana insanın.
Seviyorken seni olur düşmanın.
Görülmedi senden zerre alanın.
Neden bunu bilmez insanlar varya.
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Ah kader

AH KADER

Kader seni kimler yazmış alnıma.
Sonlar neden ilklerine benzemez.
Bütün kurtlar yerken aynı sofradan.
İnsanın verdiği sözünde durmaz.

Başta Adem diye bakıp gördüğün.
Sonra şeytan olup düler bin düğüm.
Yapmaz şeref sözü diye verdiğin.
Göze bakar yalanından utanmaz.

Geçerim her dem kaderdir diye.
Böyle geçer bende denen hikaye.
İnsan gibi yaşamaktır tek gaye.
Neden gerçeklere çoğu katlanmaz.

Rakip düşman çoktur senin sayende.
Ne kadarsa yine üstteyim bende.
Zor olur onlara ders vermem bende.
Haram bilir helal yemezler kader.
                          tahsin emek   2004 11 11

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

AH o ZEYTİN GÖZLERİ

Seçemedim gözlerinin rengini
Aşamadım ben bu aşkın bendini
Ne söylersem kimse bilmez derdimi
Beni benden aldı! Zeytin gözleri

Bir bakışı var ki! Ne Canlar yakar
Tanrı olmasaydı Can ona tapar
Sığmaz artık beni  kara topraklar
Ölemem ben! Sevmeden o gözleri

Yüreğime Hakim oldu sormadan
Kanıma sirayet etti bilmeden
Bir gülüştü beni kendimden eden
Aldı beni benden zeytin gözleri

Sanki kırk yıldır var! Ona Aşina m
Yok artık! Ben asla onsuz yapamam
Bir ateş ki sardı onsuz olamam
İçerim'den yakar durur Zeytin gözleri

İfademe kelimeler yetmiyor
Bir özlem var içerimde bitmiyor
Gözlerim her yerde onu arıyor
Bir Ferhat ki etti beni gözleri

Gözleri ah! Can kardeşim gözleri
Mecnun gibi gezdirir olurum deli
Bir yol tuttum dönülmesi yok geri
Dünyalara değer zeytin gözleri
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AH ONU BiR ANLAYABİLSEM

Beni tanımadı! bilemedi kalbim!
Ben onu ne çok sevdim! Bilmedi derdim
Ne zaman beklerim hesap etmemiş kendin
Söylediği sözü bana yüklüyor!
Ona sorsan suçlu! Hep sensin diyor
Yıllar var dilimden adı düşmüyor
Ben onda bulmuşum! Aşkın tek tadı
Kavuşmasam ona! Olmaz muradım
Sözler söyler bana! Hep unutuyor
Sorsan haklı kimdir? Hep benim diyor
Benliğimde yeri var atılamaz!
Nasıl ki Tırnaktan Et ayrılamaz
Onsuz dua olmaz! Kılınmaz Namaz
Bendeki kendini bakıp görmüyor
Ben ona koşarım oysa kaçıyor
Sorsam kaçan kimdir? Hep sensin diyor
Ben bıkmadım sevgisinden yılmadım
Aşkını kalbimden hiç çıkarmadım
Hep ardından koştum hiç yorulmadım
Ondan bana bir yaklaşım olmuyor
Sorsan! Ben kaçarım o kovalıyor
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Ah Sen olmayınca

Hasretin içimde sönmeyen bir kor.
Anlatamam sana tarifi çok zor.
Bilsen bana her gün neler oluyor.
Kanatlar takınıp gelirdin bana.

Sessiz bu feryadım beni yakar ya.
Daralır içimde kos koca dünya.
Sitemler ederim yüce tanrıya.
Yokluğun cehennem gibidir bana.

Sana bu son çağrım olmaz başkası.
Daralıyor bende dağlar arası.
Her şeyin gelecek mutlak sırası.
Ölüm hoşça gelir darılmam ona.

Sen bende bir tutku bir gaye oldun.
Sensiz geçmiyor ki benim bir günüm.
İçimde yer ettin aldın kalbimi.
Ne olur gel artık ver onu bana.
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Ah seni bir bilebilseydim

Fırtınalar koptu içerimde dün.
Sana koşacaktım yerin bilseydim.
Gözlerimde yaşlar içimde hüzün.
Sende ölecektim sana gelseydim.
Yıkıldım bir daha kalmam ayağa!
Beni en acımasız halde vurdular!
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa.
Senin olacaktım adres bilseydim!
Üzerimde kalan giysilerimden
İçerimde biten hayat hikayen.
Dışarıdan görene bir şey diyemem.
Sana anlatacaktım seni görseydim.
Bitirdiler beni iki laf ile!
Gururum kırıldı artık nafile
Dönemem eskiye kahır olsam bile
Sende duracaktım sen gel deseydin.
Ettiklerim bitti kalmadı gibi.
Zehir akıttılar akrepler gibi
Canımı yaktılar bir çıra gibi
Sana diyecektim duya bilseydin!
Sende istemedin belli ki beni
Sende istemedin sana gelmemi
vermedin ki bana sen adresini.
Kapına gelirdim BİLEBİLSEYDİM.....
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Ah Sensizlik

AH BU SENSİZLİK

Bu bendeki isyan değil
Sana olan tutkunluğum
Beni yakan ateş değil
Senin bana uzaklığın

Ben yıkılmam dertten kederden
Beni yıkan sensizliğim
Bu sana son seslenişim
Gelmesen de sarhoşluğum

Seni bana yazan tanrım
Eksik kalmış yazılarım
Sen baharım sensin yazım
Fazlası da tutkunluğum

Gel diyemem nede git sen
Dertler benim beni bilsen
İstemem ki gelip görsen
Bana yeter sensizliğim

Adını anmam bu sefer
Dert değil bu delip geçer
Tenime değmez o neşter
Beni yakan o dostluğun

Ah be gülüm ne bu zulüm
Sensiz hayat bana ölüm
Ötmez bahçemde bülbülüm
Bana demedin sevgilim
Beni yakan dilsizliğin
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ALAMADIN ALLARINDAN BAŞKA ALMİrA

Sen en güzeli idin hayatımın
En beğenilmiş-i içimde
Söyler halen dilim her seferinde
Sen bende tek şey idin

Günüm seninle başlar
Seninle gelişir güzelleşir
Renklerini senden alır idi hayatım
Yaşardım yaşatırdım kendimi gözlerinde

Senin için kendimi severdim kendim
Seninle oturur seninle yürür
seninle kurardım her cümlemi
Seninle süsledim hayallerimi sözlerinle

Ben sana yaşar gibiydim her anımı
Yürüyüşün hareketlerin salınışını
Gözlerime çizmiş idim her bakışını
Sende var olurdu mutluluğum Gözlerinle

Şimdi ne oldu bize olduk mu birer yabancı
Ne sen bendesin ne de ben sende yalancı
Oysa demiş idi kavuşamayacağımızı Falcı
Kala kalacaksınız dedi tükenmeyen sevginizle

Aldın Allarını çekip gözlerimin önünden
Alamadığın ise o aşklarını seven gönlümden
Koparamadık Aşkım sevgini bu yüreğimden
Hala yaşıyor gel bak istersen dokun ellerinle
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AldanDım Mı? AlMiRA

ALDANDIM MI? ALMİRA

Bilirim yüreğim aldatmaz beni!
Seni hep anlatır bana Al mira!
Her yanına çizmiş senin resmini
Beni unutmanda! Canım Al mira

Ne yapsam bilmedim senden uzakta
Yokluğun öldürür beni Al mira!
Bir selam sal bana son aralıkta!
Geçen gün dönmüyor geri Al mira

Taştan mı edindin güzel sineni?
Hani kucaklardın öperdin beni?
Ne kadar özledim aşkım ben seni!
Son bir kez gel de gitme Al mira

Kalp kalbe karşıdır derler ya hani?
Dillere düşürdün erittin beni!
Her sabah beklerim geri dönmeni
Ellerim boş kaldı sensiz Al mira

Sensizlik ne zormuş divane etti
Senden uzaklaşmak canıma yetti
Sen gidince her şey beni terk etti
Ölüm de gelmiyor bana Al mira

 Kurtuluşum olur göç edip gitsem
Ağır geldi bana hayatı sevsem!
Sanki divaneyim ya da bir sersem
Sersem bu gönlümü yetmez Al mira
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Aldanma Gönül

ALDANMA GÖNÜL

Her sevdim diyeni! sevdi sanırsın
Aldanma ey deli gönül, aldanma
Yıllar varki hüsranlara uğrarsın
Gördüğün herkesi, sen gibi sanma

Eğlence bilirler sevgiyi aşkı
Hayatı tozpembe, sanarlar şarkı
Onlarda olamaz gönül merakı
Taştandır kalpleri onlara kanma

Şımarık büyürler beyinde değil!
Gerçeye etmezler inanç ne meyil
Sevmeyi bilmezler sende bunu bil
Sözleri derler de, sen ona kanma

Zaman geçirirler alay ederler
Onlarda dar olur görüş, çeperler
Ortaya sürerler türlü nedenler
Kalpten demezlerki dillere kanma

Bilmezler sevgiyi hisleri olmaz
Satın alır aşkı onlarda kalmaz
Sendeki sevgiler hiç sahte olmaz
Herkesi sen gibi sanıp aldanma

Bin takla atarlar elde etmeye
Sahte bir aşk ile başlar sevmeye
Sonunda başlarlar alay etmeye
O sahte gülüşlere, sakın aldanma
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Aldanma Sakın Zulme Zalime

ALDANMA SAKIN  ZULME ZALİME

Sen gidince Ay tutuldu bir tanem
Ben gidersem bil ki Güneş tutulur
Unutursun belki beni bilemem
Dünya varken sanma dert unutulur

Geçer zaman geriye döner sanma
Sakın ola gençliğine aldanma
El sözüne inanarak hiç kanma
Sanma gönlün benim gibi Yar bulur

Son pişmanlık fayda etmez bilesin
Yol yakınken dönmesini bilirsin
Dönemezsen kaybolur da gidersin
Döner devran gördüklerin kaybolur

Ne yüzleri gördü bilsen bu toprak
İyilere Kötülere de uğrak
Ne Tiranlar! İster zamanı tutmak
Zulümleri kitaplarda okunur

Gel aldanma zalimlerin hükmüne
Para pul boş bak gidenin eline!
Hesap verir herkes kendi haddine
Her arayan Mevla, Belayı bulur

Dilde başka kalpte başka olma sen
Tanrın bilir niyetini sakla sen
İnsanları Yaradan için sevsen
Sana gelen tüm belalar kaybolur
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ÂLEVİ OLMAK ZOR YOLU HAK YOLu

HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN OLMAK GEREKİR ONU BAŞARAMAYAN ZATEN Kİ BİR ŞEY
OLAMAZ

KÂBEMİZ İNSANDIR BİZİM ALLAH BUNU EMREDER İNSAN OLMASA KÂBE TANINIR
MIYDI?

Âli’y le yoğrulmuş bedenim canım.
Ben bir Âlevi'yim dinde! İslam’ım.
Adem’den bu yana Âli’yle varım.
Ben İslam’a aşık ilk  Müslümanım.

Kitabım Kur-an’dır Hak’tır öncesi.
Bütün Nebi’lerin birdir rütbesi.
İslam’ın bir olur yolu hutb 'esi.
Ben bir Âlevi’yim ilk  Müslümanım.

Âli aşkı bende ondadır gözüm.
Âli’nin adını gösterir yüzüm.
Âli’y ile geçer gecem gündüzüm.
Ben bir Âlevi’yim İslam’dır özüm.

İslam HAK dinidir oda bende dir
İslam’ın gerçeği Âlevi’dedir.
İslam’ın menşe - i Âli’y iledir.
Ben bir Âlevi'yim İslam bende dir.

Âlevi helalden başka yol bilmez
Âlevi Hak bilir başka yol gitmez
Âlevi bir Yetimin Hakkını yemez
Âli'nin yolu Hak İslam Dindedir

Haram lokma yemez Âlevi olan
Hak değilse o yol geçmez o yoldan
Halkıyla bağdaşır Âlevi olan
Âleviyim bütün KUR-AN BENDEDİR

İslam’ın her şeyi Âlevi’de dir.
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ALEVİLİK NEDİR DİYE SORANLARa

ÂLEVİ OLMAK HAZRETİ ÂLİ-Yİ SEVMEK İSE EĞER İLK ÂLEVİ HAZRETİ MUHAMMED
ÂLEYHİ ESSELAM DIR! ! ! ÇÜNKÜHAZRETİ MUHAMMED HAZRETİ ÂLİYİ ÇOK AMA ÇOK
SEVERDİ! ! ! ! ! !
ÇÜNKÜ HAZRETİ MUHAMMED ŞÖYLE BUYURUR İDİ- HER KİM HAZRETİ ÂLİYİ SEVERSE
BENİ SEVMİŞ SAYILIR HER KİM BENİ SEVERSE DE ALLAHI SEVER
DEMİŞ İSE EĞER HAZRETİ ÂLİYE SEVGİSİNİ O KADAR GÖSTERMİŞ İDİ

Âlevilik nedir diye soranlar!
Âli sevmek, Âlevilik değil mi?
İslam! Dini seven tüm inananlar
İslamın her şeyi Âli değil mi?

Âlevilik Hakka giden bir yoldur.
Âli Hak ile, Hak Âli'y le değil mi?
Kur-an’da Ali'nin üstünlüğü var
Kur-an’ı Hâtm eden Âli değil mi?

Muhammed Âli’ye bendendir derdi!
Onu canı kadar sayar severdi
Fatima-yı ona ihsan eyledi
İlk Âlevi Resulümüz değil mi?

Âli’nin manası yüce, uludur.
İslam’ın menşei özü Ali’dir.
İslam seven herkes bir Alevi'dir.
Âli Ehlibeyt’in PİR^' i değil mi?

Âlevilik Ali yolu demektir!
Âli aşkı; İslam Dini sevmektir
Din yürekte olur Tanrı'da,, tektir
Bunları öğreten Âli değil mi?

Asıl Alevilik İslam’dır İslam!
İslam’a olunur gerçek Müslüman.
Ali yolu doğruluktur her zaman.
Doğru yollar Hakka gider değil mi?

Âlevilik esas İslam yoludur.
Âli ile bütün yollar doğrudur.
Kitapların tümü bizde son bulur.
Kur-an Âlevi’nin gözü değil mi?

Âlevilik büyük ışık Mümin'e!
Âlevilik temel İslam Dini'ne!
Bir yuvadır Kitapların dördüne.
Hak bunu emreder doğru değil mi?

Her kitapta vardır on iki İmam.
Bunları yazıyor bizlere Kur-an.
İslam dini seven olur Müslüman.
Laiklik Kur-an’da vardır değil mi?
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Alevilik! Hz. Ali'yi Sevmek ise Eğer Ben Alevi'yim

ALİ’Yİ SEVMEK İSE BEN ALEVİ’YİM

Kim demişse adım ben hep öyleyim
Ali’yi sevmek ise ben Alevi’yim
Ehlibeyt sol yanım! İslâm Diniyim
İslâm! Yolum benim ben!  Aleviyim

Muhammed’e ilk inanan Ali’dir
Ali Muhammed’in ilk sevenidir
Biat etti ona yevm aid el Ğedir
Muhammed yolunda ben Alevi’yim

Allah’ın Arslan’ı İslam kılıcı
Zülfikar korurdu seven muhtacı
Kuran alevinin başının Taç’ı
Kuran’ın içinde ben Alevi’yim

On iki imamlar yaymış İslam’ı
Onlar din erkânı başkası var mı?
Ali kâfirlerin tek korkutanı!
Ali’nin yolunda ben aleviyim

Muhammed’in dini İslam değil mi?
Müslüman’a başka yol gerekir mi?
Muhammed’in acep mezhebi var mı?
İslam’a Müslüman! Ben Alevi’yim

Hanif’i İbrahim Halil’in yolu
İbrahim’le başlar İslam’ın kolu
Aleviyim içim imanla dolu
Âdemden bu yana ben Alevi’yim

Muhammed Ali ye verdi kızını
Sadık el vaad deyip tuttu sözünü
Kırk yıl çekemedi o kılıcını
Ülfikar yanında ben Aleviyim
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Aleviyim ben

ALEVİ'YİM BEN

Ben bir Aleviyim İslam’dır Din’im.
Araplık bir dildir ben ALEVİ-yim.
Alevi ‘lik başka Araplık başka.
Din im İSLAM benim ben Aleviyim.

Dil ayrıdır beyler dinde ayrıdır.
Dinlerin  çoğuda  Arap dildedir.
Bunu okuyanlar görenler bilir.
Ben bir Aleviyim Arap değilim.

Arabistan da olur Arap dediğin.
Bende Arapçayı anlar bilirim.
MUHAMMED Resulüm ALİ-dir Pirim.
Arapça bilirim ben Aleviyim.

Her Arapça bilen ALEVİ değil.
İSEVİ MÜSEVİ Arap dildedir.
Kitapların hepsi bunu gösterir.
Arapça bilirim Arap değilim.

Sözüm size deyin siz ey bilenler.
Haklıyı haksızı  bilip duranlar.
İslam’dan bizleri ayrı tutanlar.
Ben bir ALEVİ ‘yim arap değilim.
Ama Arapçayı okur bilirim.

Sünni olan yokmu arabistanda.
Arapçadan başka konuşmazlarda.
Alevilik vardır bütün dünyada.
Ama hepside Arap değildir.

Türkiye vatanım onda Bayrağım.
Onun Ay-yıldızı'na fedadır canım.
Ben bir ALEVİ’im gurur duyarım.
Arapça bilirim Ali dir bendim.
                TAHSİN EMEK

Şiir: 1306142 - Aleviyim ben
Yazan: Metin Demirkaya 2
Türkiye vatanım onda bayrağım.
Onun ayyıldızına fedadır canım.
Ben bir ALEVİ’im gurur duyarım.
Arapça bilirim Ali dir bendim.

Tahsin Emek

selaler akar dort yaninda
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alem_i cihane insanlik dedi,
sevgi,
saygi,
hosgoru
onur vardir ALEVI olan da

muhammed mustafa ilim,kapisi ali
pir sultanlar yoluduryolu, ebed ezeli
yol hak,hak muhammed,pirimdir ali
ehl_i beyt dusmani,musluman degil
basina yikar dunyayi,gerçegi bilse bu...ahali

sahiptir nur yuzlum Eline,Beline,Diline
hu desin pir yolunda dost erenler,demine
baglidir ilk gunden,muhammed mustafa ehline
sevaba kiliç çeker hin oglu hin,tapar YEZIT kopegine

Saygilar.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aleviyim Demek Yeter Bana

ALEVİ DEMEK YETER

Hasan Hüseyin ‘dir  benim İmam'ı m.
Onlarla güçlenir Din'im İmanım.
Onlar bana çare onlar dermanım.
Aleviyim ne Türk ne  Kürt nede arabım.

Aleviyim Zebur İncil Tevrat’ta.
Aleviyim Kur’an ve dört kitapta.
Aleviyim Din’de olan her katta.
Aleviyim ne kürt nede arabım.

Aleviyim insan denen ADEM’le.
Aleviyim gerçek olan her dinde.
Aleviyim kutsal olan bedende.
Aleviyim ne kürt nede arabım.

Nuh’un gemisinde vardır izlerim.
Aleviyim hak yolunu izlerim.
İbrahim idi benim gözlerim.
Aleviyim ne Kürt nede arabım.

Muhammed’el Mustafa en son Mürsil im.
Onun Ehlibeyt’i pirim vekilim.
Aleviyim İslam Din’im meyilim.
Aleviyim ne Kürt nede arabım.

Enbiyanın tümü geçer bu yoldan.
Konuşsa her biri apayrı dilden.
Alevilik hakka yolculuk eden.
Aleviyim ne Kürt nede arabım.

Bende ayırım yok ne renk ne ırk ta.
Her dilde varım ben Hint te  Irakta.
Ben doğarım her gün Tan da şafakta.
Aleviyim ne Kürt NE TÜRK nede arabım

On iki İmamım on iki dilde.
Allah birdir Resul ların hepside.
Kitapların dördü aynı nebide.
Tüm diller benimdir benim eshabım.

Alevilik bütün dillerde olur
Aliyi arayan her-yerde bulur
Ali ile Bütün Yollar Doğrudur
Ben bir ALEVİ 'yim budur erbabı m
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ALEVİYİZ BiZ

Manevi-yiz biz
Maddiyatçı değil
Madde-ciyiz
Devrimciyiz
İlericiyiz
Para pula itibar etmeyiz
Gelir geçer maddiyat
Para parayı çeker şeytan gibidir
Onu dünyeviler çok sever
Uhreviyiz biz
Allah-çıyız
Bir Allah-a taparız
Paraya pula put a değil
Dünya bir handır bizim için
Bu gün geldik gideriz yarın
Farkı yok bizde
Ne yaz ın ne baharın
Gün her gün gibidir
Hayatımızda
O var olur duamızda
Niyazımız da
Aleviyiz biz
Bir Allah a taparız
Bizler dinimizi
İftiharla
Kıvançla
İnançla yaşarız
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ÂLEVİYİZ KÂBEMiZ İNSANDIR BiZİM

Ben Âli’yim! Âli’dendir her yanım
Âli Şahım Pir’im canım sultanım
Âli’nin yoluna fedadır Canım
Âlinin yolunda! Asil Erenler

Âlevi’yim! Âli aşkı içimde coşar
Doğrudur! Âlinin yolu hep Hakka koşar
Muhammed’in Ehlibeytti Âli'de yaşar
Aydınlıktır! Âli yürür gidenler

Âli! İslam’ın kılıcı Piri’mdir Âli
Âli ki! Müslümana olmuştur Veli
Muhammed ilmin şehri! Kapısı Âli
Âli Muhammed’in Canı! Der Âlevi’ler

Allah Muhammed sünneti başların tacı
Âlevi Sünnisiz olmaz duy kardeş bacı
İslam dini Hâk dinidir! Âli kılıcı
Hâk Diniyle yoğrulmuşuz biz Âleviler

İnsanı severiz Can'ız! Allahtan yana
Bütün doğru yollar!  İslam yoluna
İnancımız! Tüm Dinlerin bir olduğuna
Dört kitapta Allah’ındır der Âleviler

En güzelden yarattı, Tanrı İnsanı!
İnsanoğlu celallenme kendini tanı
Hakir görme der kitapta yaratılanı
Kâbe’miz İnsandır! Der Âleviler
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Alışamadım

Son yudum'dum kade'himin dibinde.
Seni içmeye hiç kıyamadım.
Benim son ümidim sensin dünyada.
Başka bir limana sığınamadım.

Yüreğim senin çiçek bahçendir.
İçinden bir gül dahi koparamadım.
Çektiklerim aşkımın bir çilesi.
Çilesiz hayata alışamadım.

Meraklanma her şeyim senin için.
Tüm aleme bedel bir teki saçının.
İçim gençtir olsa da yirmi yaşım.
Bir türlü büyümeye alışamadım.

Sana olan duygularım bir sır..
 Açıklarsam eğer çok şımarırsın.
İstemeden bana koz kullanırsın.
Bir türlü sen bana alışamadım.

Tahsin Emek
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ALIŞMIŞIM SaNa BEN

Her sabah gelirdin her akşamüstü
Ne oldu sevdiğim? Kalbin mi küstü
Oysa benim gönlüm senin olmuştu
Ne oldu sevdiğim? Yakışmaz, sana

Sen yapmazdın böyle kırılamazdın
Çok severdin beni hiç ayrılamazdın
Yoksa aramızdan su mu? Sızdırdın
Küsüp gitmek aşkım! Yakışmaz sana

Bensiz yapamazsın azap çekme sen!
Sana dayanamam benden kaçma sen
İçin için yanıp beni yakma! sen
Yakışmaz bu haller yakışmaz sana

Kıyamam ben sana kahretme kendin
Gel paylaşalım yar ne idi derdin
Hani asla beni terk edemezdin
Iramak olmaz can yakışmaz sana

Görmez misin gözüm hep sana bakar
Senin aşkın benim sinem de yatar
Dillerim aşkına şiirler yakar
Almira’m! Yakışmaz bir başkasına

Yakışmıyor sana benden ıramak
Bu canım senindir gerisi toprak
Son bir arzum kaldı sana sarılmak
Dön geri gel! Aşkım hasretim sana
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ALLAH BİR DİN DE BiRDİR EY CANLAR

Millet'in Hakkını peşkeş çekenler
Sizi sarar Cehennemden kefenler
Yetmedi mi Kanımızı emmeler
Hesap bu Dünyadır ötesi de var

Zulmünüz duyuldu Doğu Batı'dan
Hakları aldınız mazlum Haklıdan
Elbet görür sizi yüce yaradan
Sizi sizden önce elbet bilen var

Kerbela' yı  aştı zulüm' leriniz
Haram kandan çıkmaz oldu eliniz
Böylemi' ydi acep sizin ceddiniz
Meğer gövdesinde büyür ağaçlar

Boyunuzu aştı! Yolsuzluğun-uz
Doğruluğun hiçbirinde yoksunuz
Hak yolundan başka her yerdesiniz
Sizi soyar elbet bu olumsuzluklar

Dilleriniz başka kalbiniz ayrı
Ayırdınız bu Vatan'da Halkları
Kitaplar emretmez ayrılıkları
Sizleri yazmamış yüce kitaplar

Din diye soyulmaz Can İmanlılar
Kur_an birdir Allah birdir ey Canlar
Hep bir yolda yürür  tüm Müslümanlar
Muhammed Dini bir! ! ! Yok aykırılıklar
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ALLAH BİZİ SEN YEZiTTEN KORUSUN

Mum söndü nedir? diye
Sorsam sana ben!
Atanı bilmediğin! Gibi bilmezsin
Kendine bakar görmezsin
Görünmez şeytan
Merkep gibi! Kitap taşırdı Atan
Fatiha’yı sorsam sana bilmezsin
İslam ne, yolu nedir?
Diye  Ne zaman?
Ne zaman oldun ki! Söyle Müslüman
Putlara da tapıyordu o atan
Tarihini sorsam gene bilmezsin
Yezitten mi geldi çamuru atman?
Çamuru atmaz ki! Gerçek Müslüman
Sorsam sana HAK doğruyu söylemez
Babanı da sorsam sana bilmezsin!
Bize sorsan geldik ÂDEM Babadan
Habil biziz! Sense Kabil soyundan
Bizler idik İbrahim’e inanan
Sense onda hortlayan şeytan!
Nuh'un Gemisine bindin şeytanla
ZEKERİYA ile bizdik  gelen O Yahya
Musa ile Harun idik kardeşi
İsa ile Şem*ün safayız biz
Muhammed’le ÂLİ idik güneşi
Ehli Beyti’yiz biz yüce Resulün
Yolundayız bizlere gelse de ölüm
Hasan Hüseyyin di solmayan gülüm
Katledenin soyundansın! Demezsin
Fadime der! Maneviyat anamız
Biz İslam’a bakar onda yaşarız
Dört kitaba baksan biz orda varız
Sen onlara bakmayı da bilmezsin
İşin çamur yolun çamur bulanık
Sen gibinin her an bir yanı yanık
Sana yakışan tek bir sözde! Münafık
Sen din nedir kitap nedir bilmezsin
Sünni biziz Âlevi de ilk Müslüman!
Bizler olduk! Resüle ilk İnanan
Sen Müslüman olamazsınki bir zaman
Ayırımı yapmaz gerçek inanan
Muhammed in mezhebi ne o zaman
Bunlarıda sana sorsam bilmezsin
Âdemden bu yana yolumuz haktır
Bizim için Allah'tan başka yoktur
Allaha inansan bunu demezdin!
Korkmasaydın sen hiç namaz kılmazdın
Haramdan da başka yere bakmazdın
Orucu korkmasan belki tutmazdın
Sözüm sana! kulağa küpe olsun
ALLAH BİZİ SEN YEZİTTEN KORUSUN
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Allah ım

Allah’ım

Hak diye dört kitap bize verdiğin.
Savunur her biri ayrı ayrı din.
İnsanız biz yaratıp ta bildiğin.
Dördünüde  biz severiz Allahım.

Senden gelen her şey başımıza taç.
Eyleme sen bizi zalime muhtaç.
İstersen tok olur ister isen aç.
Tüm rızkımız sana bağlı Allahım.

Sen kadirsin rahmetine  muhtacız.
İnsanlık tükenmiş biz ona açız.
Eyleme bizleri şükründen aciz.
Bütün yollar sana doğru Allahım.

Bir ekmek uğruna garip olmuşum.
Gurbet elde bir başıma kalmışım.
Aylardır sılamdan ayrı durmuşum.
Doğru yoldan beni etme Allahım.

Her akçeye kan ‘terimi dökerim.
Nasır tutmuş ayaklarım ellerim.
Gurbetçi herkese sabır dilerim.
Onlara hidayet eyle Allahım.
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ALLAH IN VERDİĞİ CAN-a KIYAN İNSAN OLAMAZ

Gözümden kan damlar yanar gözlerim
Yüreğim bir buruk bakar izlerim
Ne Canlar gidiyor zulümler ile
Zalim olan insanlıktan çıkıyor

Ne elde ederler Kahırdan başka?
Onları salanlar Barbarlaşıyor
Konuşurken kendisinden geçiyor
Ağzından kuduz gibi  salya akıyor

Sadistleşiyorlar insandan çıkıp
Dönmezler aynaya kendine bakıp
Zevk alır oldular İnsanlar yakıp
Utanmadan bir de Dindarım diyor

Hangi din emreder İnsan katlini
Koy yerine bir kez kendi nefsini
Tükettiniz insanlığın hepsini
Cehennemler bile sizi sığmıyor

Yatacak yeriniz olmaz toprakta
Çürüyüp gidersiniz bir gün yatakta
Topraklar sizi yutar dilerim ayakta
Lanetler sizleri sonsuzlukla bekliyor

Kahrolun dilerim ey siyonistler
Ehlibeyte zulüm eden Yezitler
Yaptığınızı yapmadı anında Hitler
Sizdeki kin zulüm Herkesi geçiyor

İslamı bilenler kıymazlar Can a
Yaptığınız sığmaz Dine İman a
Şikayetimiz var Şah-ı Merdan a
Sizin hakkınızdan bir o Geliyor
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ALLAH KALBE VeRİR KORKMA SULTANIM

Mazime kara bir duvar ördüler
Yaşar iken beni Kabre gömdüler
Ayırdılar! Acımadan Kara kediler
Bundan böyle yüzüm gülmez sultanım

Kendin bilmez! Kendileri karalar
Açarlar sanmışlar  derin yaralar
Atalardan kalmış bizim buralar
Densizler görmezler bilmez sultanım!

Asıl dinsiz kendi! Atar üstüme
Kim bilir ne katmış ana sütüne
Bin bir günah işler atar testine
Ar nedir bilmez ki sussun sultanım

Nara atar sanır kendin bir yaban
Her şeyi yalandır menşeyi yalan
Yılan gibi sokar saman altından
Kimse görmez bilmez sanır sultanım

Paktır benim alnım tertemiz kanım
Bilir yürekleri bir yaratanım
Doğruluktan asla şaşmaz dört yanım
ALLAH KALBE VERİR KORKMA SULTANIM

Sultanım serin dur Allah'a yönel
Allah'a dayanan tüm yollar güzel
Allah'ın Resul'u HAKKI Emreder
Hakkın yolu şaşmaz birdir sultanım

SULTANIM SAN EĞER BUNU BİLİRSİN DEĞİL İSEN EĞER O ZALİM SENSİN
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Allaha Kaldı İşimiz

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI!
YÜREKLER KOR İLE DAĞLANDI!
KİMSE ÇARE BULAMADI!
ALLAH A KALDI HALİMİZ!

EVE SIĞDIRDIK HAYATI!
SORMAYIZ TAZE BAYATI!
EDEMEZ OLDUK HAYRATI
ÇIKMAZA GİRDİ YOLUMUZ!

YETKİLİLER KULAK TIKAR!
BİZE ELDEN UZAK BAKAR!
BİR GÜN GELİR GÜNEŞ DOĞAR!
O ZAMAN HESAP GÖRÜRÜZ!

BİR DAYANAK KALDI TANRI!
BAŞKA KİM GÖRÜR BUNLARI!
SARHOŞ OLMUŞ SANKİ MİLLET!
KİMSE BAKMIYOR YUKARI!

ACI BÜYÜK ÇOK BU DEFA!
ATA'YA VARDI MUSTAFA!
KİMSE BAKMAZ BU TARAFA!
ÜVEY DEN BETER HALİMİZ!

TAHSİN DER Kİ EY DOSTLARIM!
PANDEMİ DE BİR OLALIM!
SABRIN SONU SELAMETTİR!
NE OLUR EVDE KALALIM...
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ALLAH-I  UNUTURLAR GöRMEZLER

Haberi keserler sanki Taş devri
Hep geri gider görmezler ileri
Taşıtırlar İnsanlara dertleri
Zannederler bu Halk! Uyur gezer

Bilmezler saklanmaz mızrak çuvalda
Allah benliğini gösterir her kulda
Kandırılmaz Millet artık Masalda
Deve gibi Hörgüç-lerin Görmezler

Her inişin bir yokuşu vardır derler
Çoğu söyler bu sözü de bilmezler
Kimileri Haram yenmez söylerler
Vade farkı alır Faiz demezler

Çalar çırpar Devlet Malı! Der DENİZ
O cebinden yer de! Bilmez ki Keriz
Zanneder kendinini çetin Ceviz
Sıhhat Afiyetten düşer görmezler

Edinir Malları kısmeti olmaz
An olur ki yemek tadını bilmez
Bedeninde sıhhat Afiyet görmez
Nedenini bilir de söylemezler!

Yetim Malı Yıkar Hanlar saraylar
Kurutur Rab nice Nehir Yaylalar
Bir bakalar Yıldız gibi Kayarlar
Sonları da hüsran olur görmezler

Yutacak sanıyor Dünyanın malın
Gün bu gün! Der düşünmez hiç yarın
Bir gün gelir çevirmez döndürmez dilin
İş işten geçer de Yaşam bilmezler

Acı ile çıkar mazlumun Ahı
Bin ah çeker edemezler Sabahı
Hatırlarlar Unuttukları ALLAH- I
ALLAH  Hep görür ama! Hakkı sevmezler
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ALLAHI SeVeRSEN SENDE SEVERSIN

Donup baksam sana ne cok acisin
Hayat bu tadini sen kimden aldin
Adem oglu sende cok yalancisin
Soyle bu huyunu kimden kopardin

Hayat firsatlari bir defa verir
Sanmayasin ele bir daha gelir
Insan oglu bazen degerlendirir
Hayat bilsen bunu sende yapmazdin

Firsatci yaptin sen tum insanlari
Kimi bakar cogu bakmaz yukari
Isleri aldatmaktir tum insanlari
Hayat sen onlara da firsat verirsin

Insan yalan ile yogrulmus sanki
Bir varmis bir yokmus olur neden ki
Yalan olan Insan Dunya degil ki
Hayat sen bunlari iyi bilirsin

Kasilirsin insan! Olunca yetkin
Poyraz eser bir gun kalirsin bitkin
Unutursun sonun anmazsin Ilk in
Bir gun bu hayattan gocer gidersin

Kulagina kupe olsun sozlerim
Ne olur gercegi gorse gozlerin
Ben insani Allah Icin severim
Allahi tanirsan sende seversin

Zuletmek yakismaz Insan ogluna
Unutma sen nasil geldin bu gune
Herkes ozenir bak guzel gunune
Kotu gunde vardir bunu gormezsiN
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Allahım

ALLAHIM

Koca kainatı bize bahşettin
Ol diyerek bizi yoktan var ettin
Üstümüzden eksilmesin rahmetin
Zikrinden ayırma bizi ey tanrım

Muhtacız Hava’na güzel Dünya’na
Bize hayat veren Can’dan suyuna
Bize canavardan miskin koyuna
Veren bir sen varsın ey ulu Tanrım

Bela bizden gelir dermanı sensin
Bizi her illet’ten kurtaran sensin
Bizler ketm ederiz bahşeden sensin
Kutsal Kerametin eksilmez Tanrım

Bizler günahkarız sen afedersin
Kullarım eziyet görmesin dersin
Yücesin sen içimizde Nefes’sin
Verdiğin bu Canla yaşarız Tanrım

Sana bağlı Göz’ümüzü kırpmamız
Senin iznin ile Hayat’ta varız
Senin şu Dünyan’da senle yaşarız
Herşeyimiz sana bağlıdır tanrım

İznin ile eser rüzgarlar yeller
İznin iler açar bütün çiçekler
İlmindedir sensiz uçmaz böcekler
Tohumlar izninle çimlenir Tanrım

İznin ile açar her kuş kanadın
Karıncalar bile sayıklar adın
Yanındasın her mazlumun muhtacın
Hakkedene Hak’kın verensin tanrım

Sen ULU’SUN affedersin kulunu
Buldurursun kaybedene yolunu
Bağışlarsın her bülbüle gülünü
Gönüller sultanı YÜCE’SİN TANRIM
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ALLAH-IN YOLUNDA BEN ÂLEVİYiM

Aleviyim Adem Nuh'tan bu yana.
İbrahim ile girdim İslam Yoluna.
Musa Harun İsa Şem-un Işıktır bana
Muhammed Âli'ile Canlar! Ben ÂLEVİYİM.

Muhammedin Ehli benim Pirim-dir.
Muhammedin yolu benim yolumdur.
Kuran kitabında İnsan KÂBEM'DİR.
İslamın yolunda ben ÂLEVİ-YİM.

Allah ve Resulün Sünnet-indeyim.
Ademden bu yana ben hep öyleyim.
Ben İslamın Özü ve çekirdeği-yim.
Dört Kitap Hakkı'na ben ÂLEVİ-YİM.

Atıp tutuyorsa Yezit soyları!
Cehalet sarmıştır Elbet onları!
Onlar bakmak bilmez! Hakka yukarı.
Dinim İslam şaşmaz! Ben ÂLEVİ-YİM

ÂLEVİ olmaktan gurur duyarım.
Dinim tam İslamdır! Olamaz yarım!
Kitabım KURAN'dır Hakka Taparım!
Ulu Hak yolunda ben ÂLEVİ-YİM.

Âlevi-yim! Olduğum yüzümde yazar
İçimdeki NUR'lar aydınlık saçar.
Hak yolunu bilmez Yezit yobazlar.
KURAN KİTABINDA yazar; Ben ÂLEVİYİM
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ALLAH-TAN DAHA Ne İSTERİZ? ? ? ? ? ? ?

Baktığım deryadır baktığım Deniz
Bu gün yaşıyorsak bir gün gideriz
Ebedi kalamaz elbet bizde göçeriz
Zaman belli olmaz bilen hangimiz

Misafiriz elbet yolcu misali
Bir yolcu ki gider dönemez geri
Akıllıysa insan yaşar güzellikleri
Kötü yaşamayı isteyen kimimiz

Düşmesek dünyanın şan servetine
Hakkıyla yetin sen Haram neyine
Bırakma! Şeytanı girsin beynine
O kötü düşüncedir! Yani bizleriz

Girmesin bırakma İnsan kal yeter
Ömür çok kısadır çok çabuk biter
Razı ol sen Hakka helallik göster
Düşün sen her şeyi yapan bizleriz

Haram denilen şey Hakka uymayan
Yalan dolan ile yaşanmaz! İnan
Dokunmasan seni ısırmaz! Yılan
İyiyi kötüyü Rahmanı Şeytanı yapan! Bizleriz

Yaratan bizleriz yapan bizleriz
Bizler konuşulan bütün sözler'iz
Bizler karıştırır! .. Bizler süzeriz
Allah bize her şeyi göstermiş! ! ! ! ! !
                      DAHA NE İSTERİZ
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Almışım Yükümü

ALMIŞIM YÜK’ÜMÜ

Çatma kaşlarını! Ey ceylan gözlüm!
Çatık kaşlarına ben dayanamam!
Üzüntü kederle geçti bu ömrüm!
Senden gelir ise artık duramam!

Çile ile geçti bütün hayatım!
Bir güleç yüz bulmak idi murat’ım!
Gençlik yıllarım da, yitik SIRAT’ım!
KÂBE’Yİ ben sensiz asla bulamam!

Görmedim ömrümce, gülen bir yüzü!
Şaşırdım çoğu an Gece, Gündüz’ü!
Hep yokuşta kaldım bulmadım düzü!
Yoruldu şu gönlüm ona kıyamam!

Yüreğim burkuldu sen’le şenlendi
Seninle yüzüme bir renk belirdi
Gönül bahçem sen’le açtı şenlendi
Sende kaş çatarsan mutlu olamam!

Bırak şu yüreğim yansın bakma sen
Şu deli gönlüme hiç aldırma sen
Benden esirgersen Gül yüzünü sen
Seni hayalimde olsun göremem!

Çekerim yelkeni dönmem geriye!
Limanına girmem fırtına diye!
Dertler edeceksen bana hediye!
Yükümü almışım başka alamam!

Tahsin Emek
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Almina

ALMİNA

Deniz dostum damlaları arkadaş.
Kıyısında kumlar sevene yoldaş.
Balıkları bana sırdaş mı sırdaş.
Benle konuşurlar bilsen ALMİNA

Bulansın o çaylar umurum olmaz.
Seven yüreklerde korku barınmaz
Bendeki bu gönül asla uslanmaz.
O güzele selam götür ALMİNA

Kar tanesi yakar tenimi benim.
Kış zamanı denizlerde yüzerim.
O gelecek diye nöbet beklerim.
Beni anladımı sorsan ALMİNA

Veririm kalbimi alamam ondan.
Korkarım gitmeye onu görmeden.
Can da sevgi olsun mest olur beden.
Yüreği yaşasın söyle ALMİNA

Karasevda serde sar hoş ediyor.
Bütün yollar sevgiliye gidiyor.
Bulutlar sır tutmaz her an yağıyor.
Sır saklanan yerse sinem ALMİNA.

ALMİNA masamız hala çardakta.
Meylerin izi var şişe bardak ta.
Şeyda bülbül küsmüş ötmez kafeste.
Hırçın dalgalarda çoşmaz ALMİNA.

ÇEVLİK kıyısında nadide bir yer.
Lodos kışın bile sıcacık eser.
Aşık’lar kumsaldan salınır geçer.
Nice hatıralar taşır ALMİNA.
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Almira anlat ona

Almira anlat ona

Gün battı da benin gülüm dönmedi.
Ondan bana haber varmı Almİra.
Gider iken bana veda etmedi.
Dargınmıyız bu günlerde Almira.

Seher yeli onsuz esmez bilirsin.
Ruhuma esenlik gelmez dermisin.
Söyle ona beni yalnız bilmesin.
Onun hayali var yakar Almira.

Vaad etti bu gün gelekcek diye.
Akşam olacak da gelmedi niye.
O söz verip caymaz gelir gelmeye.
Bende sabır kalmadıki Almira.

Onsuz geçen her an yıllara bedel.
Geli verse artık gelmeden ecel.
Onunla her zaman bozkırlar güzel.
Ona deki bekliyorum Almira.

Benim başka yokki tutacak dalım.
O gelmese yaman olur bu halim.
Lal olur konuşmaz tutlur dilim.
Gözlerim yollarda deki Almira.

Söyle sen Almira de ki o  var ya
Göremezsen onu bak sen aynaya
De ki ona hakkın varmı yakmaya
Almira için ben yandım ALMİRA
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Almira hasretimsin

ALMİRA HASRETİMSİN

Gün olur ansızın çalarsa kapın.
Açar da kimseyi görmezsen eğer.
Garipseme sakın sıkma canını.
Bedensiz Ruhumdur o sana gelen.

Son gidişte sana veda etmedim.
Isteyerek seni bırakıp gitmedim.
Kapında bir bilsen ne çok bekledim.
Özlemimdir benim Canımdır gelen.

Göremezsin beni ama gülümse.
Candan gülsün yüzün beni benimse.
Önceleri sana nasıl gelmişsem.
O anda canımdır o sana gelen.

Sana dokunamam çok istesemde.
Seni görürüm ben sen görmesende.
Teninin kokusu her an içimde.
Bedenim değildir canımdır gelen.

NEKADAR İSTEDİM  ALMİRA
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AlMiRa SeNdeN BaŞka SeveMem BeN GüZeliM

ALMİRA SENDEN BAŞKA SEVEMEM BEN GÜZELİM

Sevgiyi Aşk’ı sende öğrendim ben güzelim
Senden bir başkasına bakmadı bu gözlerim
Saçlarından bir başka okşamadı ellerim
Seni sevdim ben Aşk’ı sende buldum güzelim

Girmedi bu gönlüme gerek duymadım belki
Seni görünce gözüm büyülenmiştim sanki
Neye yarar bilmezdim Aşk sevgiyi nedir ki?
Her şeyin sebebisin ilk göz ağrımsın benim

Değişti tüm hayatım dönüm noktam oldun sen
Bunca hayat yaşadım nasıl geçti bilemem
Seni tanıyınca da bir şey koptu içimden
Meğer o yüreğimmiş sana geldi o benim

Taşıdım bunca sene görünce seni uçtu
Bende mutlu yıllarım seninle başlamıştı
Yaşamak için benim tek sebebim olmuştun
Aşk’ı sevdayı sende bulmuştum ben güzelim

Alıp gittin kalbimi gönlüm leyladan beter
Bırakıp gitmen var ya ölümden zor bir son ver
Sanma ki melek yüzlüm bu hayat sensiz geçer
Senin yokluğun zindan inan bana güzelim

Sevmekten korkar oldum bağımlılık yapıyor
Bir bilsen deli gönlüm seni nasıl bekliyor
Olamaz bir teselli hiçbir şey kâr etmiyor
Asla sevemem artık senden sonra güzelim

Ah Almira yaktın sen şu zavallı sinemi
Unutmak istiyorum ama sorsan elde mi?
Bıktırdım sormaktan ben her gelip te gideni
ALMİRA senden başka Aşk’ım olmaz güzelim
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AMA CESaRET ASLA! KAYBEDİLMEZ

ELBE T döner devran
Kalmaz ebedi
Dini olmayanın
Olmaz!
Ne vicdanı
Ne de edebi
İnsanın yaşamdır hayatı
Dünya mektebi!
Keser döner!
Sap döner
Elbet bir gün!
Hesap ta döner
Kalpten denmesi gerekir!
Sözler.
Dilde değil! ! !
Allah -u Ekber Allah-u Ekber
Dilde yetmez beyler
Kalpten denmesi de yeter!
Allah Niyetlere vakıftır
Ölmeyen-in
Geçmez  derler ayıbı!
Maddi önemli değil
Önemlisi şeref
İse eğer! ! !
Olsa da
En önemlisi de:::::
Cesaret kayıbı
Kana kandır derler
Su ile sadeleşmez
Kurt kurttur her zaman
Ölür de köpekleşmez.
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AMACINI DESEN BİR AnlamadıM AmirA

AMACINI DESEN BİR ANLAMADIM ALMİRA

Seni andığımda her yanım sızlar
Gündüz güneş susar gece yıldızlar
Bilmezler halimi tüm karanlıklar
Uzaklığın beni sessizce yakar

Beni anlamadı herkim baktıysa
Görmedim önümü ışık yaktıysa
Hayat bir an gibi daha da kısa
Senin sessizliğin beni kucaklar

Benim ne günahım kaldı ardımda
Çekmedik kalmadı senin derdinde
Hep gelirim dedin hiç gelmedin de
Boş mu kalacak hep bende kucaklar

Özledim yalandan olsa da sözün
Hep seni arıyor umutsuz gözüm
Sen belki gülersin bendeyse hüzün
Doğmasın isterim bazen şafaklar

Beni sen almıştın aşkın yoluna
Girmedi başkası sevgi yoluma
İpotek koymuşsun şu yüreğime
Beklerim haczini ne zaman kalkar

Denizde dalgalar seni haykırır
Karada poyrazlar seni andırır
Bastığım topraklar seni çağırır
Bana ettiklerin neyi amaçlar
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AMAN DOKTOR CANıM DOKTOR SANA VURAN YANSıN DOKTOR

Sen varsın en yakın Tanrıdan sonra
Sana uzanan el kırılsın Doktor
Sebep sen olursun sağlam olmama
Sana kıyan gözler kör olsun Doktor

Sen Tanrının yerde olan elisin
Geceleri yatmaz nöbet beklersin
Sağlıksıza sağlık hayat verirsin
Senin hakkın ödenemez ki Doktor

Hep okursun hayat boyu kitabın
Her şeyi bilirsin Doktor ’dur adın
Unutursun asıl adın soyadın
Geceleri uyku bilmezsin Doktor

İnsanlığa hizmet için koşarsın
Kendini unutur hep aç kalırsın
Hastalara ilaç olur bakarsın
Anadan babadan yakınsın Doktor

Kör olsun sana kem bakan o gözler
Sana verilmeli en büyük değer
Hükümler sana az vermişse değer
Bizlerde baş tacı sen varsın Doktor

Sen Tarının yerde bir elçisisin
Hazreti Hızır’ın elbisesisin
Sana vuran eller kökten kurusun
Gün gelir hakkını sorarız Doktor
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Anamızdır Fadima

Fadima kutsaldır bizde bilirsin!
O Muhammedim-izin evladı canım.
Hasan Hüseyin'ime ana olmuştur!
Hazreti Âli-nin  eşi Canıdır.

Fadima bir başka Dünya adıdır!
Muhammed Ehlinin İlk anasıdır.
Bu yüzden her yezit bizi kıskanır.
Bizler ALEVİYİZ O ŞANIMIZDIR.

ÂLİ-y severiz Biz Âleviyiz.
Bizler Muhammedin ilk seveni-yiz.
Ehli-Beyt  seveni İlk müslümanız.
Fadima ehlibeyttir O bir ANAMIZ

Severiz İnsanı Tanrıdan yana.
Kıyamayız ALLAH -ın  verdiği Cana
Boyun eğmeyiz biz  Asla! Şeytana.
Şeytana uyanların karşısındayız.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ANDIMIZI KALDIRMAKLA  SENİ UNUTMAYıZ! UNUTTURAMAZLAR SENİ ATAM

Yıllar var  ki çekemediler seni
Ne çok beklediler göçüp gitmeni
Yüreklere ektin o yüce sevgini
Sen bizde yaşarsın! Ey büyük ATAM

Su uyur! Hainler uyumaz derler
Sana karşı hep söylerler yazarlar
Silmek için seni ne kuyular kazarlar
Seni içimizden kimse silemez ATAM

Uğraşları senin adını silmek
Hasretleri güzel vatanı bölmek
Biz yolunda and içmişiz olamaz dönmek
Bizler yaşadıkça hep sen varsın ATAM

Yolundayız yanındayız bıkmadan
Yıldıramaz bizleri asla yollara çıkan
Yıkıp yakacağız kim varsa karşı duran
Andımız var ahdimiz var bil ATAM

Silemezler bilemezler sevgini
Edinmişiz kanun ilkelerini
Asılsızdır unutanlar ceddini
Bizler övünürüz seninle  ATAM

Bir ölürüz bin doğarız bilmezler
Cumhuriyet Hediyedir görmezler
Toprağında yaşıyorlar sevmezler
Bizdeki sevgiler sana fedadır ATAM

Atam

Korkma demiştin.
Korkmuyorum inan,
Sönmeyecek yüreğimdeki öfke ve ateş,
Memleketi perişan edip, bu hale getirenleri;
İnan o kadar anıyorum ki,
Dilimde tüy bitecek.

Hasan Çekmecelioğlu
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Anımdasın

Bitmişti umudum son damlasına
İnsanlık ortadan kalktı sanmıştım
Seninle bir umut doğdu dünyama
Meğer ki anladım çok yanılmışım

Bir ders verdin bana kendim okudum
Tanrım yol gösterdi ben seni buldum
Sayende yeşerdi biten umudum
Ne insanlar varmış öğrendim dostum

Kusura kalma da beni mazur gör
Seni tanımadan idim bakar kör
Meğer bu alemde eden görüyor
Sen de bin katını göresin dostum

Temiz süt emmişsin atana rahmet
Şerefinle ettin vatana hizmet
Karşılığı vardır takdirdir elbet
 Erdemli insansın yaşa sen dostum.
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Anladım Be Saki

İlmek ilmek işlemiştim yüreğime aşkını!
Gözleriyle bakıyordum koca kainata!
Sözleriyle sesleniyordum sevdiğim hayata!
Yalanmış ey saki dedikleri birer birer çıkıyor!

Bir sevgisi karıştı kanıma bütün damarımda!
Olmadı olamaz demiştim kanmadı meğer!
Yüreğinde yer etmemiş ona söylediklerim!
Boşunaymış bunca geçen zaman çıkıyor birer birer!

Her şeyimi anlattım ona kalmadı saklım!
Bir onu düşünür iken fikrim düşüncem aklım!
Beslemiştim içerimde sevgisini salkım salkım!
O gitmeyi seçtiğinde çıktı gayeleri bitti sevgiler!

Şimdi sorsam da demez belki bitirdi!
İstemeden yüreğime acıları ektirdi!
Oysa ki ben her zamanda gerçekleri söylerdim!
Başka yerde arıyormuş mutluluğu anladım bu sefer:
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Anlat Bana Ne Olur

ANLAT BANA NE OLUR

Acını kalbimde bilirim senin.
Yaş dökmesin artık güzel gözlerin.
Yaraladı beni senin sözlerin.
Hayata küserek ne geçer ele.

Dilinde sitem var henüz çok erken.
Bırakıp da gitme hayatım diken.
Ne eder ki hayat! sende yok isen.
Gel bu gözyaşımı döndürme sele.

Seni sol yanımda sakladım dedin.
Sen bende hep varsın hiç eskimedin.
Senle bu hayatı bilmek istedim.
Soldurma ne olur çektirme çile.

Ne fırtına koptu bilsen içimde.
Dağlar inler bilsen ah çektiğimde.
Bir ağıt tutturdum hazin sesimde.
Yeşeren bahçemi döndürme çöle.

Viran olur bağım kurur dallarım.
Yıkılır bu tahtım kalmaz sarayım.
Kapanır kapılar kime ağlarım.
Sensizlik düşürür beni kem dile.

Son bir kez yoklasan o sol yanını.
Yansın kimler yakmış ise canını.
İstesen veririm kanım canımı.
Susma artık bana kendini söyle.
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ANLaTaMaM Ki SaNA

ANLATAMAM Kİ SANA

Sen beni anlamıyorsun
Bilmezsin ne hallerdeyim
Hallerimi sormuyorsun
Bir bilsen ne çekmekteyim

Her günüm ateşten gömlek
Ne zor bilsen onu giymek
İçimden gelmiyor gülmek
Her gün bin kez ölmekteyim

Doğmuyor ufkumda güneş
Altım ateş üstüm ateş
Bulamadım gerçek kardeş
Yalanla dolmuş gerçeğim

Güvensiz olmuş bu yaşam
Ne desem neler konuşsam
Belayı çoktan bulmuşsam
Ben de onu çekmekteyim

Sağ gözün sola faydası!
Olmuyor desem dahası!
Herkesin varsa sevdası!
Bende kara çekmekteyim

Sana diyemem bilmezsen
Olmuşum derdinden sersem
Ne olur ki gelip görsen
Bir görsen ne hallerdeyim

                            Tahsin EMEK
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Annem Annem

ANNEM, ANNEM

Kutlu olsun derim gününe senin
Öpülesi o nasırlı ellerin
Solmasın dilerim gonca güllerin
O güller hayatın değil mi Annem

Yüreğine yakın taşıdın beni
Nasıl unuturum Anam ben seni
Engellemez kimse seni sevmemi
Her zaman içimde yaşarsın Annem

Aklımdan çıkmazsın sen hiç bir zaman
Seninle yaşarım sen'sin yaşanan
Sen beni var ettin sen'sin yaşatan
Canımın canısın biricik Annem

Aramızda yoksun içimizdesin
Her zaman duyulur eksilmez sesin
Dünyada her şeyden daha güzelsin
Günün kutlu olsun biricik Annem

Hakkın ödenemez vefa'n ölçülmez
Annelerden önce kimseler gelmez
Hiç kimseler beni sen kadar sevmez
Tanrı’mın yanında kutsalsın Annem

Bin rahmetle anar yüreğim seni
Hep isterdin mutlu olup gülmemi
Sen öğrettin hayat’ta yürümemi
Huzur ile yat sen ey güzel Annem
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Annem Seni Unutamam

Ne zaman ne hayat.
Ne zorluk ne rahat.
Ne ne tenkit ne mükafat.
UnutturmaZ SENİ ey güzel ANNEM.

İçerimde yaşar o yüce sevgin.
Annem ben doğuştan hep seni sevdim.
Senden bana yakın kimse görmedim.
Kanım canım SENSİN ey güzel ANNEM.

Günün kutlu olsun nicelerine.
TANRIM RAHMET yağdır gecelerine.
Koca bir yıl geçti gün geldi yine.
Günün KUTLU ey güzel ANNEM.

Bütün annelere Gün kutlu olsun.
Tüm Anneler bu günlerde mutluluk BULSUN.
ALLAH yavruları kollar korusun.
Senin duan yeter neredeysen! ANNEM.
Düzenle
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Anneme

ANNEM E

Çalıştın didindin mal mülk edindin,
Üstün eski bize yeni giydirdin,
Aç kaldın bizleri her an doyurdun
Sana layık evlat olmadık ANNEM

Sen verdin bizlere tatlı hayatı
Senden başka herkes bizi ağlattı.
Bir dileğin vardı yarım bıraktın.
Sen gidince her şey değişti ANNEM

Bir görsen arkanda neler yaptılar.
Münasip yerlere kına yaktılar.
Gizlemeden sevinç, çığlık attılar.
Edenler mutlaka bulacak annem

Kınalar solmadan bela buldular.
Sevinenler Allah’ından gördüler.
Birer, birer ateşlere düştüler.
Zulmedenler zulmü gördüler ANNEM.
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Annemin Ardından Teyzemde Gitti

Aktı gözyaşlarım dindiremedim.
Annem seni serden çıkaramadım.
Zaman akmış gitmiş durduramadım.
Ayrılmamız yıllar oldu bak Annem.

Ablan göçüp gitti senin ardından.
Ona yer bulmadık senin yanında.
Acılar tükenmez Annem  kalbimden.
Ayrılık ne zormuş bilmezdim Annem.

Teyzemle anardık her vardığımda.
Bizde değil arık ! O senin yanında.
Üstünden her rüzgarlar estiklerinde.
Bize kokunu hep getirir Annem.

Anne yarısıydı Saniye teyzem.
Meğer o da seni çok sevmiş Annem.
Bizi terk edip de yanına geldi.
Ona arkadaş ol olur mu? Annem .

Rahmetle anarız her ikinizi.
Ne cefalar çekip büyüttün bizi.
Bizlere bahşettin sen bu hayatı.
Seni hep anarım minnetle Annem.

Yürekte acılar kaynıyor şimdi.
Teyzem ile bir oldun  o sanki dündü.
Babam aranızda öksüz yetimdi.
Rahmeti Tanrımdan dilerim! Sizlere ANNEM.
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ARDINA BAKAcAK GÖZÜM MÜ KALDI

Gökteki yıldızlar etmezler secde
Ay-ın etrafında dururlar öyle
Nasıl bir kalp taşır bedenin sende
Taştan olsa idi durmaz gene de

Ayrılık çanları ne erken çaldı
Gelip seni zaman içimden aldı
Hani sende idim sende hep bende
Kadere bak bizi nasıl ayırdı

Alışmam zor oldu yenildim artık
Zevk veriyor artık bana yalnızlık
Yakamı bırakmaz bil ki şanssızlık
Buruk yüreğime hatıran kaldı

Görmesem kimseyi aramaz gözüm
Bir oldu fark etmez gecem gündüzüm
Bir oldular bana sevinçle hüzün
Aşklarda sevgiden birer ders aldı

Bir rüya ki geçti tüm yaşananlar
Şaşırtıyor oldu aşka koşanlar
Sevgi denen neyse hep yalan imiş
Koca hayatımdan bir sayfa çaldı

Sende unutmuşsun belli ki beni
Yolda görsem belki tanımam seni
Heder ettim boşa şu bedenimi
Ardına bakacak gözüm mü kaldı
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Arnavut Kızına

Bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır !
Yine can evimden hançer sokulur
Sevdiğim kız bana sevmezsin demiş!
Gözlerimden yaşlar akar..akar sel olur.

 Beni öldürmeye kastın var gibi!
 Neden çektirirsin ey: Kalp sahibi.
 Senden başkasına varmazken gönül.
 Neden söyletirsin bir deli gibi.

 Dağlar da taşımaz ise ahımı.
 Sen çekersin inan tüm günahımı.
 sana adadım ben her sabahımı.
 Sabahın ardından koca gün gelir.

 Seviyorum seni!! Arnavut kızı.
 Sensiz ne eleyim ben baharı yazı.
 Bilirim ki Kanın al dan kırmızı
 Sen bana dersin ki: Aklın at DELİR..

 Delirtecek beni seni duruşun.
 En acı günümde kalpsiz oluşun.
 Al silahı doldur dom dom dan kurşun.
 Boşalt yüreğime o iyi gelir...

 Gayen i bilirim kıskanıyorsun .
 Her deminde kasıp kavuruyor-sun.
 Ne haldeyim beni hiç görmüyorsun.
 Bu yüzden kendimi vurasım gelir....
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Artık Bu kalbimi Sevsen Ne olur

Uzaklardan bakip kaçacağina
Yaklasip yanıma gelsen ne olur
Bu deli gonlumu yakacağina
Askın serbetini versen ne olur

Susamiış bu gonlum aska sevgiye
Gelmez lsen umit verdin ne diye
Yureğime verdin dertler hediye
Yanan yureşimi sevsen ne olur

Alıştım sana ben kopamam senden
Önüm görmez oldum aşkla sevginden
Kanayan yaramın tek ilacı sen
Güzel gozlerini gorsem ne olur

Ne olur tutarsan şu ellerimi
Sustursan acımı tum dertlerimi
Sana adadım ben tum benliğimi
Bu aşkıma cevap versen ne olur

Ömür geciyor bak sessizsedasız
Olma sakın askta kalpsiz vefasiz
Ne olur yasarsak aşkı cefasiz
Yureğime bir su serpsen ne olur

Uzaklardan geçme yeter ettiğin
Yeter diyor sana yollar! geçtiğin
Yetsin artık bana cefa ettiğin
Siğnemi signene sarsan ne olur
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Asalet_i Eritir gurbet

ASALET İ ERİTİR GURBET

Gurbeteller kaybetirir asalet
Gözden ırak olan! Olur gönülden
Tanınmıyor ne baba nede evlat
Korku ile herkes bakar yeniden

Değişiyor huylar asalet kalmaz
Gurbeteller zalim vefakar olmaz
Hiçkimseler kimseleri anlamaz
Tanınamaz kimseler gözlerinden

Güven diye birşey kalmaz Garipte
Neler çekmiş o Sılaya varıpta
Darbe yemiş korku ile bakıpta
En yakını olsa da, sevdiğinden

Hayat ona acı bir hayal kalır
Yaşamayı korkar öyle hal alır
Zaman ile korkuları çoğalır
O unutur Asalet bildiğinden

Göz görmese unutulursun dostum
Asalet mi o da artık kayıpta
Kim uğraşır günah vede ayıpta
O dediğin anı kalır eskiden

Şimdi zaman sanal olmuş san sende
Vaadler çok neler vardır ki elde
Giden gelmez giden o büyük selde
Samimiyet hatıradır maziden
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Asi Nehri

ASİ NEHRİ

Akdeniz kıyısından doğar coşarsın
Batıdan doğup  doğulara akar'sın
Doğru akmaz hep kavisler yaparsın
Aleme ibaretsin ey Asi Nehri

İnsan Cennetinden doğar akar-sın.
Lübnan dağlarından selam taşırsın .
Bazen bulanık sın bazen BERRAKSIN.
Sendeki huy bende ey ASİ NEHRİ.

Korku saçar akışın hızın! Felaket.
İnadına ters akasın! suyun bereket
Bu akışın insanlara bir ibret
Dillere dest ansın! Sen Asi Nehri

Tanrının hikmeti vardır üstünde
İbret alır tüm insanlar sayende
Doyulmuyor yükseklerden seyrine
Yaşayan bir Efsanesin! Sen Asi Nehri

Sirayet eder her akışın kanıma
Her damla suyun bin can katar canıma
Çizmişim ben seni! Bu sol yanıma
Götürsen gönlümü! Sen Asi Nehri

Senle yaşar Amik Ovası! Güzel suyunla
İnsanımız Asi doğar! Aynı senin huyunla
Ölçüşemez hiçbir Nehir senin boyunla
Sırrın nedir bilinmez ki ey Asi Nehri

Akdeniz der! Benden doğup bana dönersin
Çılgın doğan sularını! Yavaş dökersin
İnsanının hayatına ne çok benzersin
Anlayana anlatırsın! Sen Asi Nehri
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Asla Senden Beklememiştim

ASLA SENDEN BEKLEMEMİŞTİM

Giderken! Demiştim götür beni de
Bu gönlüm affetmez seni beni de!
Dönünce görmezsin; beni belki de
Sana beni götür! Diye demiştim

Ardından bakarken sarardım soldum
Dönersen arama tanınmaz oldum
Bulamazsın beni çoktan kayboldum
Bu aşkı gel yakma, diye demiştim!

Hani ayrılamaz kopmazdın benden
Güvenmiştim sana! Parçaydım senden
Hani iki Can idik tek bir beden de
Hani hep bendeydin diye demiştin?

Yıktın hayatımı bitti umudum
Nasıl kandım sana diye kahroldum
Ben seni sevmekten utanır oldum
Böylesini senden beklememiştim

Yalan imiş bana olan o Aşkın! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Asla Unutmam Onu Ben

O NARİN İDİ

Elleri titrek ürperiyordu sanki.
İçinde bir heyecan vardı belli ki.
Yüzüme bakamadı eğdi başını usulca.
Kıp kırmızı kesilmişti yüzü.
Gece olsa idi aratmazdı gündüzü.
Seven bir yürek taşırdı böğründe.
Elleri nasırlı toprak rengin de.
Yüzük konsa başına durmazdı bedeninde.
İner di ayaklarının ucuna.
İnsan canını veresi gelir avucuna.
Geldim dedi ürkek halleriyle.
Bir hayalden uyandım tatlı sesiyle.
Elinde bir tas ayran onu sundu bana.
O benim di o gönlümün sultanı idi.
O canımın içi idi o ALMİNA.
Sardı bütün bedenimi garip bir duygu.
Oysaki benim isteğim idi bu.
Konuşamadım dilim tutuldu.
Elinden aldığım ayran üstüme döküldü.
Bir damla olsun ondan içemedim.
O gitti ama ah be dostum ben geçemedim.
Eremedim bendeki aşkın sırrına.
Bile bilsem nerede varsam da yanına.
Bir görsem yüzünü o yeterdi bana.
Bir resim bile bırakmadan.
Hülyalara saldı beni ALMİNA.
Adı  başka kalpte başka sakladım.
Ondan sonra ele kına yakmadım.
Tanrım şahit başaksına bakmadım.
Unuttum kendimi adımı da anmadım.
Adım adım adakları adadım.
İçin için geceleri ağladım.
Erkekler ağlamaz sanma ALMİRA.
Bir ALMİNA birde ALMİRA dedim.
Gerçek aşkım bilinmesin istedim.
Bu sırrı hep yüreğimde gizledim.
Kaybolan aşk saklı kalsın ALMİRA.
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AslaUnutmaz

Unut demek kolay unutmak zordur.
Aşk'ın her anısı yürekte kor 'dur.
Sevgiyi sorarsan gözdeki nur'dur.
Umut ile bakar yalanı bilmez.

Temiz duygularla sevdimse seni.
Sebep sensin senden aldım geleni.
Aşkın ecel olsa sevgin kefeni.
Ölüpte gider'im düşüncem olmaz.

Ben'de sen bir heves bir tutku oldun.
Sende gerçek aşkı sevgiyi buldum.
Sanmaki senden çok uzakta kaldım.
Hiç bir an hayalin gözümden çıkmaz.

Candan bakışların iç güzelliğin.
Ağlar iken gülmek tek özelliğin.
Ne sırlar var bende bilemediğin.
Anlatsam zamana ömrüme sığmaz.

Bu kalp seni asla asla unutmaz.
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Aşk Başkadır Sevgi Başkadır Bende

AŞK BAŞKADIR SEVGİ  BAŞKADIR BENDE

Herkesin harcı, olamazmış Aşk!
Kimi bilir, kimi! Bilmez yaşamak
Sevgi ırmağını! Elde mi; tutmak?
Sevgi başka başka! Bir  başkadır Aşk

Sevgi sürer, ömür boyu tükenmez!
Sevgi kutsal! Aşk gibi gelip de geçmez
Sevgi kalpte! Olur gözle görülmez
Sevgi görür, Aşığın gözüyse görmez

Aşk tez geçer, ardından acılar kalır
Aşkı bulan, hiç aldırmaz yalvarır
Kavuşunca! Aşklar askıda kalır
Sevgi ise yaşam boyu değişmez!

Çoğu aşklar, sevgi ile son bulur
Kimileri; Sevmeden  Aşık da olur
Sevgisiz Aşk bir hüsranla son bulur
Sevgisiz Aşk asla; çok uzun sürmez!

Aşkı buldum! Gözlerinde hep sevdim
Görür görmez, sana gönlümü verdim!
En güzel duygu’yla, benimsin dedim!
Senden başka, kimse kalbime girmez

Diyemedim, sana olan Aşkımı
Sevdalara, saldın garip başımı
İsteyemem görme akan yaşımı
Senin sevgin hiçbir Aşkla ölçülmez
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Aşk Kaçmak değildir

AŞK KAÇMAK DEĞİLDİR

Kul köle olmaktır Aşk
Ferhat gibi dağları delmek
Mecnun gibi çölleri aşmak
BEHLÜL olup deli gezmektir!
Beklemektir aşığını ömrünce
Sevmek tapmaktır sevdiğine!
Aşk herktesin harcı değildir güzelim!
Fedakâr olabilmektir özveridir
Söz eridir âşık merttir dürüsttür
Dünyaya bir han gibi bakmaktır Aşk!
Malı ise dünyanın boştur aşığa sultanım
Beklemektir ömür boyu bıkmadan
Sevmektir Aşk usanmadan
Aşk yaşanır be güzelim anlatılmaz
Aşk ömrünce beklemektir
Âşık olan bırakıp hiç kaçmaz!
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AŞK OLSUN TERK EDİP GiDEBİLMİŞSİN

Gözün aydın! Çektim senden cefayı
Vermedin  sen bana! Asla vefayı
Gün oldu çekmiştin uzun sefayı
Bırakıp da beni gide bilmişsin

Unuttun bir anda geçen maziyi
Silmişsen yazdığın kalbe yazıyı
Ama silemesin kader yazgıyı
Aşkıma bir çizgi çize bilmişsin

Kalbin sızlamadan gide bilmişsin
Bitti diye bana bir not yazmışsın
Bana değil belki sana kızmışsın
Nasıl yaptın diye büyük hatayı

Unutursun diye! Dilerim her gün
Silinir umarım bende gördüğün!
Sanmayasın gönlüm hep sana dargın
Beklemedi sanma senden vefayı

Belki de sezmişti seni ezelden
Saklamış sırrını belki de benden
Bir sen oldun sanma beni kahreden
Kendimde de ararım gene hatayı

Ararım bulamam bulup soramam
Bulsam da sen için bana kıyamam
Ben sen değilim ki! Gönle koyamam
Aşk içim satarım koca dünyayı

Satmıştım ama sen göremedin ki
Ben kadar kendini sevemedin ki
Sen belki; kendini de  sevemezsin ki
Sevseydin vermezdin bana CEFAYI
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Aşk Olursa Korkuyorum

AŞK OLURSA KORKUYORUM

Gün olurda unutursun.
Bense unutmam diyorum.
Sana olan kutsal sevgim.
Aşk olursa korkuyorum.

Kopamam! çok zorlanırım.
Çekilemem horlanırım.
Ben kimlere katlanırım.
Kaybolmaktan korkuyorum.

Korkuyorum esen yelden.
Yağan Yağmur akan Sel den.
Okunan Türkü Gazel den.
Etkisinden korkuyorum.

Sana aşktan çektirirsem.
Sevmekten! Çok değişirsem.
Yani ki derdin den sersem.
Olmaktan çok korkuyorum.

Ey Samandağ sen Cennet’sin.
Kalpler de coşan özlemsin.
Sevenlerin gönlün desin.
Aşkından çok korkuyorum.

Sende yaşar tüm aşklarım.
Kimi çeyrek kimi yarım.
Kaybolursam sende varım.
Bulamazsam korkuyorum.

Poyrazın essin delice.
Doyamaz lodos sevince.
Dalgalar vursun delice.
Durmasından korkuyorum.
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AŞK SEVGiDİR İŞİM BENİM

Kalemi kırdırdı bana
Şiirimi idam ettim
Yazmaya varmıyor elim
Kendime de isyan ettim

Dilim türkü demez oldu
Neşem sevincim kayboldu
Her aşkın sonu bu muydu?
Sabırda sonu tükettim

Bilemedim meramını
Tutmaz anı bir anını
Kendi yazmış fermanımı
Sanki ben öksüz ben yetim

O düşünmez ne haldeyim
O bahar da ben çileyim
O her şey de ben ney leyim
O o her şeydir ben hasretim

Ah be kader ne acısın
Sen bende hep kiracı'sın
Ben gibi nin muhtacı sın
Sen deniz sen ben göl-etim

İsyanım var ikinize
Karışırım işinize
Çökmeyeceğim dizinize
Aşk sevgidir memleketim

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

AŞKA MECBUR EDENSENSiN

Anlamadım seni nasıl seversin
Arada bir gelip kaybolan sensin
Ayrılık acısını bana yüklersin
Yine arayan ben aratan sensin

Verdiğin acıya alıştı gönlüm
Aşkınla şaşırdı beyhude ömrüm
Sen uzaklarda kal ben sürünürüm
Dertler bende yaşar bahşeden sensin

Naz eder durursun kalpten vurursun
Ben çekerken acep sen mutlu musun
Verdiğin cefaları topluyor musun
Vefakar ben isem cefakar sensin

Çiçekler ektirdim bütün yollara
İbret oldu aşkım tüm sevdalara
Meğer bendeki baht Karadan Kara
Kara saçlarımı ağartan sensin

Ben gitmeyi bildim Gönlüm elvermez
Seven bu yüreğim terk edip gitmez
Yetmez diyor bana çektiğin yetmez
Aşkın batağına saplayan sensin

Sensin tek suçlusu virane aşkın
Sensin sevgileri eyleyen şaşkın
sensin mecnun eden seven aşığın
Sensin evet Aşkta zor eden sensin
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Aşkım Hoşgeldin

HOŞGELDİN AŞKIM

Sendeki dertlerin Âlâsı bende
Yalandan gülerim bazı gülsem de
Yar diye yalvardım hani nerede
Ben sevda dağını aşıp da geldim

Yüreğimde aşka her zaman yer var
Sevmek olmasaydı hayat ne yarar
Bendeki haz her an geçmez ilkbahar
Kapım her an açık bana hoş geldin

Sevda yüreğimde dağılmaz asla
Başın omuzuma severek yasla
Sarsın seni kolum aşk ihtirasla
Sen şu gönlüme canım hoş geldin

Her darda olanı görür yaradan
Otanır hep kalmaz kanayan yaran
Mutlu olur elbet aşka inanan
Bende yüreğini can gibi sedim

Ne zaman doğacak bilinmez güneş
Olmadı gönlüme senin gibi eş
Gönül kapım açık sineme yerleş
Seni bir ben gibi can gibi sevdim

Değmez kurşunları mavzerin aşka
Vade gelmeyince ölüm yavaşta
Aşkın yaraları içtendir başka
Aşk ölünce mezar sığmaz güzelim
            SEN  SEVEN GÖNLÜME
AŞKIM HOŞ GELDİN
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AŞKIMA BiR DÖRTLÜK FAZLA

AŞKIMA BİR DÖRTLÜK FAZLA

Gözyaşımla okudum satırlarını
Gelişin canıma can kattı canım
Ümidim kırılmaz asla hiç senden
Yüreğimden aldım güveni canım

Meğer seni benden iyi tanıyor
Gelecek! Az bekle gelecek diyor
Kokunu alınca! Nasıl çarpıyor
Elini uzatsan anlarsın canım

Canımsın kanımsın daha da yakın
Sendeyim bilirsin kendine bakın
Ölürsem ağlama üzülme sakın
Hasreti bendedir düşünme canım

Aşkımsın bir tanem sen her şeyimsin
Seni ne çok sevdin sen hep bilirsin
Gelirse dert bana hep senden gelsin
Başka dert çekemem birisin canım

Hoş geldin dedim de hala yok resmin
Dilimden düşmüyor sevdiğim ismin
Bana gül yüzünü verecek misin?
Hayalim onunla avunsun canım

Canım dedim sana doyamıyorum
Aşkından önümü göremiyorum
Ben seni kendimden çok seviyorum
Beni de sen için seveceğim canım

Giderim yakındır belki dönemem
Dönersem de seni! Belki göremem
Seni sevdim bil ki başka sevemem
Bu kalbim seninle doludur canım
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Aşkımı Sana Nasıl Anlatsam

AŞKIMI  SANA NASIL ANLATSAM

İlk aşkımsın benim
Sen içimde bitmeyen hasret
gönlüme neşe veren
İlk ve tek sevgilimsin
Sen dört mevsimde
Gonca gülüm
Baharda esen yelim
Hazanda güneşimsin
Sen bendesin
Yüreğimdesin
Duymasam da
Kulağımda çınlayan
Sedamsın sen
Seni can diye sevdim
Beni yakan uzaklığın
Hep uzaklardasın benden
Ama bendesin
Seni düşünmediğim
Anmadığım anım olamaz benim
öleceksem eğer!
Kucağında can vereyim
Bedenim sende iken!
Sanmam can versin
Seni seviyorum,
Almira
Gonca gülüm benim
Reyhan dudaklarından çıkan
Sevgi hasret özlem
Dolu sözlerini özledim
Seni sevgiyle
Hasretle
Arzuyla kana, kana öperim
Bir tanem canım benim
Sana yamak için yetmez
Kalem kâğıt kelimeler
Seni sevmeye ancak
Bir ömür yeter
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AŞKIMIZ MAZiDE KALDI

Kırdığın bu kalpte hala iz ’in var
O geçmez kalır hep ölene kadar
Onanmaz açtığın derin yaralar
Unutmaz aşkını geçse asırlar

Seni ilaç diye sevmiştim meğer
Sana olan aşkım her şeye değer
Seni sevmek ile geçti seneler
Unutma sen! Seni seven biri var

Beni kendin için seviyormuşsun
Her gece resmime bakıyormuşsun
Sen beni belli ki tanımıyorsun
Bendeki bu yürek hep senle çarpar

Niceleri gelip çaldı kapımı
Ellerim uzanıp hiç açamadım
İçimde yaşarken o büyük aşkın
Sevdiğin bu gözler! Kimlere bakar?

Senden anladığım eğlencen oldum
Sevdim deyip beni yitip kayboldun
Ben senin aşkınla sarardım soldum
Uykudayken dilim seni sayıklar

Sana sözüm olmaz bunlardan gayrı
Yıllar var sen benden kaldın hep ayrı
Kalmadı güzelim bu aşkın hayrı
Maziye gömüldü o güzel aşklar
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Aşkın Değeri ne Sence

AŞKIN DEĞERİ NE SENCE

Gözlerinin Fer’i süsler gecemi
Bana olan sevgin hala sendemi
Ne kadar bekledim dönüp gelmeni
Bir kez olsun bana haber vermedin

Şimdi yapayalnız özlemlerdeyim
Bir ışık yakmadın görüp geleyim
Bile bilsem sırrın ey sevdiceğim
Biçare gönlümden neler istedin

Hani bir yer vardı ikimiz için
Kurumuş ağacı dökülmüş saçın
Viran olmuş kara olmuş o Ak'ın!
Seni oralarda ne çok bekledim

Unutmuş gibisin o anıları!
Meğer seninkisi o yaz aşkları!
Benim sinem asla bilmez onları
Gerçek aşkı sana vermek istedim

Bu gün gene lodos esti hoyratça
Sana bağlanmıştım sevgiyle dostça
Oyun istediğini desen açıkça
Seni gerçeklerde görmek istedim

Sen benim halimi sormadın dostça
Aşkı ilan ettin bana yamaçta!
Kaçıp gittin benden gizli yavaşça
Gerçekten uzaksın demek isterdim
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AŞKIN GÜCü

Tarifi bende yok bulamadım da..
Nerelere gitsem durur karşımda...
O bela oldu hep garip başımda...
Gözlerde belirir kalpte durur aşk! !

Sevgiden beslenir dağ kadar büyür
Gün gelir yok olur birden kaybolur
Yürekleri çalar hep masum durur
Dünya kadar güçlü silahsızdır aşk

Mecbur eder gönlü sözler söyletir
Aşığa acımaz yakar inletir
Başlara çok tatlı bela getirir
Dünyayı tozpembe gösterir de aşk

Muktedir her şeye köle edinir
Bir kendisi vardır diye görünür
Gün olur evliya gün şeytan olur
Yaptırır yıpratır kurar yıkar aşk
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aŞk'ıN Hallerİ

AŞIK HALLERİ

Aşk dediğin bir hastalık
Ne kiralık ne satılık
Bedavaya edinirsin
Yavaş yavaş tükenirsin

Aşk aşılmaz bir denizdir
Bazen ise esen rüzgâr
Deprem gibidir bazen de
Bazen de büyük şamar

Sevmeyi bilmezsen eğer
Sakın aşka hiç bulaşma
Gün gelir yanarsan da
Sakın olanlara şaşma

Aşk yaşatır aşk öldürür
Aşk sevenini güldürür
Çoğu zaman süründürür
Aşk’a sevgisiz yaklaşma

Aşkın karşılığı sevmek
Âşık olmak değil! Sevmek
Aşk bir şeyi benimsemek
Aşk’a temkinsiz yaklaşma
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AŞKıNDAN SeVGiYi AYıRAMADıM

AŞKINDAN SEVGİYİ AYIRAMADIM

Aşkın gölgesinde buldum sevgiyi
Ayırmak istedim ayrılmadılar!
Sende kalmış hala benim yüreğim
Gönlüm sana bağlı sanma ki kopar

Şimdi tüm şarkılar seni söylüyor!
Senden başkasını yapamadılar!
Beni sorsan yine şaşkın serseri!
Başımda sevdanın fırtınası var!

Aşk ile başladı sana bu sevdam
Sevgiyi hesaba katamamıştım
Değişti seninle karanlık dünyam
Bilsen beni sana ne çok alıştım!

Seni seviyorum! Aşktan da öte
Sınır tanımıyor sana bu tutkum
Sanma yaşadıkça bu sevdam biter
Senin hayalinle geçiyor uykum

Bu gün günlerden sen! Aylardan gene
Saatler hep seni söyler her sene!
Takvimlerde adın yazar her yaprak
Senin için Gül’ü besliyor toprak

Seninle başlarım senle biterim
Hep seni konuşur seni söylerim
Sen varken uğramaz bana dertlerim
Canım ister seni yazıp okumak

                                        TAHSİN EMEK
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Aşkla Yansın Bu Can Taparcasına

Aşkla Yansın Bu Can Taparcasına

Aşkın kapısını kapattım derken!
Gönül feryat etti, dedi; Çok erken
Bendeki bu gönül bu sevda varken
Ben aşktan aşk benden ayrılamaz ki

Her güzel görüp de gönül vermesem
Yolumu bulamam, olurum sersem
Ne olur hey gönül durup sevmesen
Daha senden rahat, bulamadım ki

Aşk diye inlettin, çektirdin cefa
Ne kadar sevdinse; Görmedin vefa
Ne olur dinlersen, beni bir defa
Sözümü sana ben dinletmedim ki

Yanar bu yüreğim aşktan yanıyor
Akar gözyaşlarım dinmek bilmiyor
Şu deli gönlüme söz geçmiyor ki
Bir güzelde durup sevsem demiyor

Ne etsem ne yapsam bilemiyorum
Gitmek istesem de, gidemiyorum
Gönlümün esiri olmuşum sanki
Sevmekten usanıp boşamıyorum

Varsın gitsin dedim son noktasına
Varım ben gönlümün her sevdasına
Versinler aşkımı dönüp gitmem ki
Aşkla yansın bu CAN taparcasına
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AŞKTA SÖZDÜR GeÇEN YAR

Açmadan yırtmışsın mektuplarımı
Bu yüzden cevabın gelmedi bana
Unutmuş yakmışsın tüm anılarını
Olmadı sevdiğim yakışmaz sana

Böyle değil idin sen eskilerde
Ne oldu da aşkım değiştin böyle
Bir derdin mi vardı ne olur söyle
Ömrümü vermem mi senin yoluna

Zaman değiştirmez eski aşkları
Aklaş sa da insanın kara saçları
Ben sana yazmazdım bu yazıları
Dokundukça göğsümün içten soluna

Orada hazinem vardır açılmaz
Değeri biçilmez satsan satılmaz
Bir mazi ki aşkım hiç unutulmaz
Eziyet haramdır Tanrı kuluna

Merhamet değildir sevgi diyeti
Ödeme istersen Aşktır mabedi
Yok olmaz sevdiğim bunun senedi
Gözlerde mühürlü kalbin soluna
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AŞKTANDıR  HAKiM BeY

Ben masumum suç kalbimde!
Dinle Hâkim Bey
O hep sevdi gönül verdi
Yemin Hâkim Bey
Üç yıllıktır derler aşka
Bitmedi bende!
Bir görseydin hak verirdin
İnan Hâkim Bey
Yüreğimde yer edindi!
Çıkaramadım
Deli gönlüm onda kaldı
Kurtaramadım
Ben çok sevdim!
Onu bilmem anlayamadım
Kopamadım bir an ondan
Yandım Hâkim Bey
İdamı ver varsa eğer senin yasanda
Onu hala seviyorum ben hep yansam da
Hala kavak yeli eser benim başımda
Davamı sen çözemezsin zordur Hâkim Bey
Eşi yok benzeri olmaz benim davanın
Geçen yıllara aldırmam ona yanarım
Onun bir selamı benim bitmez baharım
Onsuz hazanlarda kalır canım Hâkim Bey
Ah Hâkim Bey rafa kaldır sen bu dosyayı
Onsuz zindan görürüm ben koca dünyayı
Onun aşkı saldı bana tatlı belayı
Kanunda yok cezası durma Hâkim Bey
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ATAM BENiM BAŞÖĞRETMENİM

Saçların sarıydı maviydi gözün
İleriki çağı söyler her sözün
Ay gibi parlardı nur idi yüzün
Günün kutlu olsun BAŞÖĞRETMENİM

Sen bize öğrettin okumak yazmak
Sen bize gösterdin yaşamda kaynak
Sen ileri dedin yok geri caymak
Bu günler hep senin BAŞÖĞRETMENİM

Sen ışıklar saçtın bütün yurduna
Çare buldun her mazlumun derdine
Biz senin sayende geldik bu güne
Biz seninle hep varız BAŞÖĞRETMENİM

Bu günde tüm dünya kutlar bu günü
Bu gün yarattığın öğretmenler günü
Bu gün seni sevenin en mutlu günü
Kutlu olsun bu gün BAŞÖĞRETMENİM

Dünyada sulh cihanda da demiştin
Bu günleri bizden önce görmüştün
Bir asır sonraya hüküm vermiştin
Sensin ULU ÖNDER BAŞÖĞRETMENİM

Kutlu olsun bu gün her ÖĞRETMENE
Ata’nın yolunu bulup gidene
Ne mutlu ki ATATÜRK’Ü sevene
Çünkü o dünyanın önde gideni
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ATAM OLMASAYDı OLMAZ İDİ TÜRKİYE'M

Akbabalar gökyüzünde toplanmış
Kararttılar dört yanını Türkiye’m
Her birinin gözünü kan bürümüş
Parça parça bölmek ister Türkiye’m

İçten dıştan hainlerin çok oldu
Mehmetçiğin can evinden vuruldu
Haksızlık var! Hakkı sorsan kayboldu
Bayrağına göz diktiler Türkiye’m

Sızlar topraklarda Atamın kanı
Düşünmezler onda şehit yatanı
Olmayalım çirkinliğin kurbanı
Silkelen kalk Atam diyor Türkiye’m

Kurtuluşu unutmuşlar hainler
Şahlanırsa! Ulusum kimi dinler
Unutmaz ki Atasını yetimler
Onlar birdi binler oldu Türkiye’m

İhanete kalmayınca tahammül
Bizde olmaz haksızlığa temayül
Biz biliriz her ateşin sonu Kül
Bu ateşi yakmasınlar Türkiye’m

Dinle bizi sen ey vatan haini
Alet etme haksızlığa bu Dini
Çıkarıp at kalbindeki o kini
Atam olmasaydı! Olmaz idi Türkiye’m

*********************************
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ATAM! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GURURLA ŞEREFLE ANıYORUZ SENİ

Gururla kıvançla karşındayım ben
Senin huzurunda bütün TÜRKİYE’M
Seni andık bu gün yetmiş, yeddi den
Huzuruna geldi seni her seven

Atam Anıt’ında sen rahat uyu
Seni sevmeyenin bilinmez soyu
Ben Türk’üm her Türk’ün böyledir huyu
Seni seviyorum doğduğum günden

Bize yeter seni candan her seven
Bize yeter seni gerçekten bilen
Bize yeter seni kalbinde gören
Bize yeter sana!  ATAM ’sın diyen

Seni seviyorum vatan Halkıyla
Seni seviyorum her Layıkıyla
Seni seviyorum dünya farkıyla
Senin huzurunda seni her seven

Yüce Atam bize Vatan bahşettin
Her zerre toprakta vardır tüm sevgin
Yüreklerde yaşar benliğin Resmin
Sen benim Atamsın ATATÜRK’SÜN SEN

Seni anıyoruz gurur sevgiyle
Seni seviyoruz Devrimlerinle
Seni seviyoruz tüm her şeyinle
Bizim Ata’mızsın; YÜCE ATATÜRK’SÜN SEN

Ayyıldız’ı bayrak şeref şanımdır
İpekten her Sancak kızıl kanımdır
Bütün ilkelerin benim canımdır
Bize yol gösteren; BÜYÜK ATATÜRK’SÜN SEN

Akıyor sevenin çıkıp yollara
Kaçar senden elbet her Bahtı Kara
Adını yazmışız GÖK, BULUTLARA
VATANINA BAKAR GÜLÜMSERSİN SEN
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AtA'ma Na

ATAM’A NASIL ANLATSAM

Anlatamam kendim etmem ifade
Kalmamış içimde huzur irade
Zehir sunuluyor bizlere bade!
Hazmetmiyor içim nasıl anlatsam

Dili olan söyler lafı bilmeden
Korkmuyor yasadan savcı hâkimden
Aratır gideni her yeni gelen
İçerim yanıyor çıkarıp atsam

Suçlular meydanda masum içerde
Adalet denilen o nesne nerde
Kahrolup da gitmek varmış kaderde
Bende şaştım hangi kitab okusam!

Görmüyor mu bizi insan hakları
Kimler ağlatıyor bu anaları
Sırt almış kimiler EMERKA’LARI
Kimler anlar bilmem kime anlatsam

Deve hörgücünü görmezmiş derler
Bizdeki kamburlar dağları geçer
Düşman oldu bize bütün komşular
İç dış düşmanımı nasıl göstersem

Yoktur olmaz bize bizden başka dost
Aç kurtlar takınmış koyunlardan post
Yıllanmış ağaçlar gösterilir ot
Yalanı! Gerçeği nasıl anlatsam?

Sığındılar Dine girdiler ine
Haksızlık ortada nasıl biline
Kör olmuş gözleri bakmaz birine
Yaman halimizi kime anlatsam

İçerden dışardan bölmek isterler
Elleri kolları bağlı Askerler
Komutansız kaldı kışlada erler
Bunu Atamıza nasıl anlatsam
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ATA'ma NaSıL AnlaTsaM

ATAM’A NASIL ANLATSAM

Anlatamam kendim etmem ifade
Kalmamış içimde huzur irade
Zehir sunuluyor bizlere bade!
Hazmetmiyor içim nasıl anlatsam

Dili olan söyler lafı bilmeden
Korkmuyor yasadan savcı hâkimden
Aratır gideni her yeni gelen
İçerim yanıyor çıkarıp atsam

Suçlular meydanda masum içerde
Adalet denilen o nesne nerde
Kahrolup da gitmek varmış kaderde
Bende şaştım hangi kitab okusam!

Görmüyor mu bizi insan hakları
Kimler ağlatıyor bu anaları
Sırt almış kimiler EMERKA’LARI
Kimler anlar bilmem kime anlatsam

Deve hörgücünü görmezmiş derler
Bizdeki kamburlar dağları geçer
Düşman oldu bize bütün komşular
İç dış düşmanımı nasıl göstersem

Yoktur olmaz bize bizden başka dost
Aç kurtlar takınmış koyunlardan post
Yıllanmış ağaçlar gösterilir ot
Yalanı! Gerçeği nasıl anlatsam?

Sığındılar Dine girdiler ine
Haksızlık ortada nasıl biline
Kör olmuş gözleri bakmaz birine
Yaman halimizi kime anlatsam

İçerden dışardan bölmek isterler
Elleri kolları bağlı Askerler
Komutansız kaldı kışlada erler
Bunu Atamıza nasıl anlatsam

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Atatürk benim ilk öğrendiğim

Ulu ATAM

Hangi yan’dan baksak nurludur yüzün.
Şimşekler çakıyor Kaşların gözün.
Bizleri de sarmış üzüntü hüzün.
Ayrılık sanki dün başladı Atam.

Sevgin ile doğduk büyüdük senle.
Hep seni öğrendik kitap kalemle.
Seninle yaşarız biz bu bedenle.
Aşkın kanımıza işlemiş Atam.

Atatürk’tür benim ilk öğrendiğim.
Anam ‘dan babam ‘dan o dur bildiğim.
Resmine bakarak benimsediğim.
İlk ve son lider sen oldun Atam

İşlemişsin ruhum’la bedenime.
Ahd’etmişim bende kendi kendime.
Bir asker ki sadık her nöbetine.
Cumhuriyete  bekçi olmuşum Atam.

Yıldıramaz kimse beni bu yoldan.
Hainler çıksada dörtbir yanımdan.
Vatan daha üstün benim canımdan.
Kabristanın’da huzur ile yat  Atam.
                10  11  2009-11-12

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

AtATürK HuYuMuZ TüRK'tür SoyUmuZ

ATATÜRK  HUYUMUZ TÜRKTÜR SOYUMUZ

Örümcek beyinler çıktı ortaya
Saygı etmez oldu yüce Ata’ya
Halk gece döküldü ulu ortaya
Cumhuriyet bizim tacımız Atam

Doldu taştı cadde bütün sokaklar
Ellerinde Ay Yıldızlı Bayraklar
Bu Halk mutlak bir gün ayağa kalkar
Meşale yürekte yürüdük Atam

Seller gibi aktı seni sevenler
Durduramaz bizi çirkin emeller
Elbet kutlanacak Cumhuriyetler
Bekçisiyiz onun bekleriz Atam

Kendi kuyusunu kazarlar onlar
İlkler değil bizde önemli sonlar!
Anayasamıza taş koyuyorlar
O taşın altında kalırlar Atam

Emanetin bizde payidar kalır
Hangi çılgın onu bizlerden alır
Göz koyanın yaşam ömrü kısalır
Cumhuriyet bizim ilkemiz Atam

Bizler Kemalist’iz susmaz sesleriz
Özgürlüğe gönül vermiş Nefer ’iz
Bizler yüz yaşında olsak gençleriz
Gerekse yolunda ölürüz Atam

Cumhuriyet bize bir emanettir
Özgürlükler için Andımız tektir
Yalan olmaz bizde huylar gerçektir
Atatürk’tür bizim huyumuz Atam

Atatürk huyumuz Türk’tür soyumuz
Hep ileriyedir bizim yolumuz
Cumhuriyet oğluyuz ve de kızıyız
Kanımızda yazar ilkemiz Atam

                          TAHSİN EMEK
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Atma beni

ATMA BENİ

Dönüp baktığımda geçen mazi’ye.
Her bir köşesinde duran sen varsın.
Ne oldu bizdeki aşkla sevgiye.
Gerçekleri söyle içim yanmasın.

Yüreğimde yerin hala farklıdır.
Sevip kavuşmamak aşkla saklıdır.
Mahkum’um kadere seninki nedir.
Anlat bana biraz içim soğusun.

Hani kutsal idi senle aşkımız.
Aynı çıkar idi  kahve falımız.
Hep bir değimliydi duygularımız.
Kavuşmadık neden edenler bulsun.

Ben de aşkın hala ilk günkü gibi.
Bir sen varsın şu gönlümün sahibi.
Arada bir yokla seven şu kalbi.
Bir yana fırlatıp atma ne olursun.
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ATTIĞI YALANA KeNDİ İNANMAZ

GERÇEKÇİ OLANLAR BUNA DAYANMAZ
YALAN SÖYLER KENDİ BUNA İNANMAZ
SÖYLESEN DELİ-YE BAKAR İNANMAZ
NEDİR Kİ BU ABDESLER NEDİR BU NAMAZ

Yiğitlik bozulmuş kalleş misali
Hile dolan ile gelinmiş Baş'a
Yapılan oyunlar! Ne bu kargaşa?
Sahtekar' lık neden önde gidiyor

 Naralar atılır haklı misali
 Oysa onlar haksızlığı biliyor
 Doğruluktan yana söz demez dili
 Kendi başka dili başka söylüyor

Aldatırlar Halkı kananlar ne çok
Çıkıp ortalara direnen de yok
Yalanlar ortada hep abuk subuk
Kimseler krala çıplak demiyor

Kendi de inanmaz dediklerine
Bakmayın yediği nanelerine
Al birini kardeş vur ötekine
Din İman ararsan hiç görünmüyor

Hakkı Adaleti yoktan saydılar
Memleket başında Hoca kadılar
Erkek gibi giyer Saklı kadınlar
Bir sorsan onlara kapanmak diyor

Siz Edin oynayın Anayasa-la
Uykular kaçacak korku Tasayla
Oynamak çok kolay Cansız masayla
Miadınız biter bir gün Defter doluyor
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AVUNDUĞUM BiR TEK SEVMEK

Sen değilsin zalim olan!
Kaderimdir! Bil o benim
Ellerimi hep boş tutan
Susturan ı! Dillerimi

O vefasız sen değilsin!
Yaver gitmeyen şansım
Bahtım-dır! Belki de o
Karar-tandır günlerimi

Sen üzülme sevdiceğim
Alışmışım ben kedere
Güler isem bir kez yeter!
Ağlamışlığım bin kere

Bir çiçek gibidir bu ömrüm
Her baharda bir kez açar
Yılda bir kez mutlu gönlüm
Üç yüz altmış dört boş geçer

İşte budur masalımız
Bizler her zaman yalnızız
Hazanla geçer yazımız
Bir çiçekle baharımız

Sen değilsin bana kıyan
Aşkındır yüreğim yakan
Sevmek oldu bir tek hatam
Budur beni tek avutan
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Aydınlar'

AYDINLAR

Hükmü ele aldı dağdan inmeler
Gavurdan dönmeler sonra görmeler
Sizleri yer bir gün yılan fareler
Orman kanunuyla dönmez çarkınız

Burası ne dernek nede şirkettir
Bura er meydanı beyin gütmektir
Burayı yönetmek bir erdemliktir
Siz burayı çiftlik, bağ mı sandınız

Burada ehliyet, vesika sökmez
Rüşvet verip kimse bu işi gütmez
Sizde kasa dolu, beyniniz yetmez
Bence başınıza bela aldınız

Aldınız ahımı tüm günahımı
Karanlık ettiniz gün sabahımı
Size salacağım bir gün şahımı
Yanınıza kar mı kalır sandınız

24.11.2004
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Ayırma    bızı

Güvercinler gibi mesut yaşadık.
Ali'sin ya rabbim ayırma bizi.
Çifte kumru gibi hep kıskanıldık.
Ulusun ey tanrım ayırma bizi.

Bİze binbir türlü çengel takıldı.
Açık yollar diken'le kapatıldı.
DOST bildiğim yerden kurşun sıkıldı.
ALİ'msin ya rabbim sen koru bizi.

Bizi ayırmayı görev bildiler.
Birgün boş durmadı karakediler.
İftirayı namus şeref bildiler.
Sen korudun tanrım ayırma bizi.
•
İyi niyet suistımal edildi.
Batıl hak yerini alıp yürüdü.
Ağa paşa dedik yanlar çizildi.
Her şeye kadirsin ayırma bizi.

Ne çabalar ettim çıkmaya düzü.
Birbirine kattım gece gündüzü.
Geç anladım şerefsizi yüzsüzü.
ULUSUN EY TANRIM AYIRMA BİZİ.
22,12,2003

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aylin Aylin Parıldıyor Sevdiğim

AYLİN AYLİN PARILDIYOR SEVDİĞİM

Düşler bahçesinde gül sundu bana
Aylin,Aylin ışık saçar sevdiğim
Adını Ay ile Nil’den alırmış
Canıma can kattı canım sevdiğim

Düşler gibi aşklar yaşatır bana
Sevgi ile neşe katar canıma
Mutluluklar saçar dörtbir yanıma
Aylin, Aylin parıldıyor sevdiğim

Bir melek ki kanat takınmış durur
Seven gönlü ile sevgi savurur
Bu gönlüm Aylin der Aylin’İ bulur
Ay gibi parıldar benim sevdiğim

Aşk bahçende bahçıvanın olayım
Bir yer göster yüreğinde kalayım
Sen ay olda ben yıldızın olayım
Aylin’im ol yeter bana sevdiğim

Gönül hiç ister mi canı bırakmak
Ölüm hakmış sonumuz karatoprak
Gülmek varken nedendir bu ağlamak
Ay doğanda Aylin İle SEN gel sevdiğim
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AYNAYA BaKARSAN GÖRÜRSÜN KENDİN

Bir zalimdir bana acı çektiren
Gecem gündüzümü çalıp bitiren
Beni çıkmazlara alıp götüren
Sen bilmez görmezsin onu sultanım

Hiç baktın mı bilemem sen aynalara
Görünmezsin belki sen insanlara
Benim hayatımı karadan kara
Edeni görmezsin belki sultanım

Ben eğdim başımı daha kaldırmam
Ne olsa hayata artık aldırmam
Ellerim cebimde artık çıkarmam
Fark etmez olmasam artık sultanım

Sen mi soruyorsun kimdir o yakan
Beni çıkmazlara sokup bırakan
Hayatı zehir edip bakıp oturan
Desem de bilmezsin seni sultanım
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Aynı Yerdeyim Ben

AYNI YERDEYİM BEN

Göçmen kuşlar yuva’sına döndü dönecek.
Kırlar yeşillendi! çiçek açtı. açacak.
Kuşlar. böcekler uçuşup da şenlenecek.
Benim gönlüm baharına erermi aceb.

Bir ümit var içerimde çılgınca çoşar.
Mavi’lendi Ufkum’daki karabulutlar.
Sevin gönlüm sevin artık mevsim ilkbahar.
Özlediğin farkedip de gelirmi aceb.

Eridi Dağların kalmadı karı.
Üç mevsimdir bekler gönül bu ilkbaharı.
Geri attık koca Hazan vede Kış’ları.
Bu mevsimde sevdiceğim dönermi aceb.

Aceb o da özlemiş’mi bendeki onu.
Seher yeli getirir mi o kokusunu.
Bağlanmadan yüreğimde AŞK’ın yosunu.
Sularımız duru iken gelirmi aceb.

Derbederim onsuz! bilir bütün hallerim.
Gelmez ise bir başıma neler ederim.
Gece gündüz o sahilde durur beklerim.
Almina’da kaldığımı bilirmi aceb.
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Ayrılamadım

Alıp bu başımı şu diyarlardan.
Gitmeği istedim başarMadım.
İçimde yer eden o vefasız yardan.
Ayrılmak zor geldi bırakamadım.

Zincire vurulmuş mahkumlar gibi.
Hükmüm ebediymiş kurtulamadım.
Yüreğim tutsakmış bendende gizli.
Sevgim üstün geldi ayrılamadım.

Çekerim cefayı sefayla aynı.
İçtiğim zehirmi yoksa şarapmı.
Döndüğüm köşemi yoksa dolap'mı.
Anlamadım nede anlatamadım.

Kadere boynumu eğdim çaresiz.
Bazen şen olurum bazı neş'e siz.
Hayat bu geçmiyor kavgasız hırsız.
Kimler çözdü sanki bende çözmedim.
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Ayrılamam

Kesiver selamı sabah kalmasın
Sen gidersen eğer güneş doğmasın
Başka bir durağım liman olmasın
Senden başka bir yüz istersem eğer

Sen baharda açan gül çiçeğimsin
Hazanımda canım, gamda eşimsin
Yürekte moralim gün güneşimsin
Seni sevmek cana, pahaya değer

Ekşitme yüzünü sıkma canını
Veririm uğruna varlık, kanımı
İstersen al, feda sana canımı
Ben onsuz kalırım o sana değer

26.10.2000
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AYRıLAMAM SENDEN ASLA

Öyle mahzun bakma bana kıyamam
Yüreğim parçalanır dayanamam
Akar gözlerimin yaşı tutamam
Sen benim bir canımsın ayrılamam

Ayrılamam derdin bana oysa bana sor!
Senden ayrı günlerim beni yakıyor
Tütüyor ciğerimde kokun tütüyor
Sen bende bir cansın çıkaramam

Çıkaramam içerimde sen hep yaşarsın
Sen bende Ben gibisin koparamam
Her şeysiz olurum da sensiz yapamam
Sarhoş eder o yokluğun hiç ayılmam

Ayılmam sarhoş olurum sana  sana derdimden
Bendeki sen susar seniz konuşamam
Gözlerim bakamaz güne baksam görmem
Ben sensiz olamam Tatlım tek kalamam
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Ayrılamaz Sanmıştım

AYRILAMAZ SANMIŞTIM

Bir kalemde silinemez sanmıştım! .
Meğer gerçek değilmiş onun aşkın.
Oysa ki ben tüm kalbimle sevmiştim.
Ne kolaymış söküp atmak ALMİNA.

Sen şahitsin vakıf oldun her şeye.
Ne sözleri vermiştik geleceğe.
Yalan imiş rastlamadım gerçeğe.
Ölene dek bırakamaz sanmıştım.

Bendeki kalp asla olamaz diyor.
Deli gönlüm onu ne çok seviyor.
Gözlerimden kanlı yaşlar akıyor.
Yüreğiden söküp atmaz sanmıştım.

Şimdi bir başıma kaldım çaresiz.
Izdırabı çekerim onsuz ses siz.
Nasıl bırakıp da gitti vefasız.
Beni asla terkedemez sanmıştım.

Silip atmış gönlünün sayfasından.
Oysa şüphem olmadı vefasından.
Zevk alırdım onun her cefasından.
Terk etmeyi hesaba katmamıştım.

Sevinsem mi ağlasammı bilemem.
Çok severdi sözde beni kendinden.
Öksüz gibi baka kaldım ardından.
Dostluğumu unutamaz sanmıştım
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AyrılıK GelDi ÇattI  Elde DeĞil Ki

AYRILIK GELDİ ÇATTI ELDE DEĞİL Kİ

Ayrılık çanları çınlar oldu bak
Gideceğim yolum hayli de uzak
Son bir kez seninle gel helalleşsek
Hatırda kalıpta yapsaydım deme

Giderim dönüşüm olmaz belki de
Kaybetmişim seni belki beni de
Bir baksan ne yıllar kalmış geride
Haberim olsaydı! Gelirdim deme

Sığmaz oldu beni kocaman sılam
Bir garibim sensiz ben neyi bulsam
Yerindedir başım alıp kurtulsam
Sakın neden gittin! Diye söyleme

Bana el oldular tüm sevdiklerim
Terk edipte gitmiş dost dediklerim
Onlardan değildir benim kederim
Tek yıkanım sesin! Bilmedim deme

Çaresi yok artık ben gider oldum
Sanmayasın başka yâre vuruldum
Ben senin yüzünden yandım kahroldum
Soranlara sakın sebep söyleme

Sanmam arayasın bunca yıl sonra
Bulamasın beni hep ararsan da
Mahşerde yapışır elim yakanda
Sen bil başkasına sakın söyleme
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Ayrılmazdım senden ölene dek

Ulaşabilse ellerim
Uzana bilsem sana
Dokuna bilsem tenine
Bırakmazdım sonsuza dek
Alabilsem kokunu
Tutabilsem ellerini
Okşaya bilsem saçını
Ayrılmazdım senden ölene dek
Geçirebilsem kaderi
Bu nasırlı ellerime
Geriye alırdım zamanı
İkimiz bir doğana dek
Görebilsem gözlerini
Kaybolur giderdim içinde
Bulunamazdım bir daha
Sende iken sonsuza dek
Durdura bilsem zamanı
Koynunda uyurdum hep
Hayatı sende noktalardım
Sonsuza varana dek
Uzaklara gittim sanma
Hep bendesin sol yanımda
Yüreğimin her atışı
Seni çizer hep kanımda
Bu yürek seni çizecek
Son damla kan kalana dek
Sende başladı ilk aşkım
Sende kalır bitene dek
Bu can seni sevdi
Başka sevmez çıkana dek
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Aysel Nice Yıllara

NİCE YILLARA AYSEL

Bu gün senin doğum günün dediler
Ellerime çiçekleri verdiler
Koyul yollarına deyip gittiler
Ay doğmadan Sel, gibi ak da git

Vardım gül bağına bir demet aldım
Tüm çiçekler küstü ben baka kaldım
Gonca'ları alıp hep sana yolladım
Benim ayrılmamı istemediler

Varmayı istedim gelip kapına
Ay!  Sema’da vardı Sel’ler akardı
Çaresizdim öyle ben baka kaldım
Aysel seni sevmez gitme dediler?

İnanmadım ay yıldıza yalvardım
Sellerden sıyrılıp kapına vardım
Seni kapılarda bekliyor sandım
O çoktan unuttu sen git dediler

Boynum büküp döndüm düşüp yollara
Kutlu olsun!  Diye yazdım Dağlara
Okuduysan eğer! Sen beni ara
Doğum günün senin! Bu gün dediler

Kutlu olsun doğum günün Aysel’im
Gelirim bil kanda, olsa ellerim
Bilirsin ki seni candan severim
Seni sordum bana yoksun dediler

Nice mutlu yıllar dilerim sana
Ay gibi parla da Sel gibi uğra
Senden uzaktayım affet bu ara
Sana selam versin O! Gonca çiçekler

Aysel Tarcan Sevda Şairi: DEĞERLİ ÜSTADIM,....
Böylesi duygu sağananının altında sevgiyle ıslanmak ister yürek...
Başka söze ne gerek..
Muhteşem bir bir şiir...
Koca bir yiğit..
Bir babayiğit..
Bir abi.
Bir kardeş..
Bir baba
O..ne derseniz deyin..
Ben onu çok seviyorum yüreğini seviyorum..
Çok teşekkürler üstadım
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Babalar Gününe

BABALAR BAĞDAŞTIRICI OLUR BARIŞÇI OLUR ADALETLİ OLUR HERKES BABA
OLABİLİR AMA HERKES BABALIK YAPAMAZ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

İlkin nedir baba diye bilelim!
Bilmeden babayı söylemeyelim.
Baba koruyandır baba doyuran
Baba herkese bir eşit bakandır

Bir baba ayırım gözetmez yapmaz
Adil olur baba Haksızlık yapmaz !
Baba evden başlar devlette biter
Babalık Büyüklük Kadir bilmektir!!

Bir baba başkandır demek haneye
Yalanları demez bakar gerçeğe
Bir baba baş vurmaz asla hileye
Babalık dürüstlük ERDEM OLMAKTIR

Baba saygın olur saygınlık duyar
Her bilen babayı baş tacı yapar
Bilmeleri balık hep baştan kokar
Baba demek babalığı yapa bilmektir!

Bir baba kayırmaz evlatlarını
Herkese eşit tutar yakınlığını
Aldanmaz Aldatmaz çocuklarını
Baba! Babalığı Haktan gelmektir!

Boya posa bakmaz asla babalık
Her yandan görmeli sevgi saygınlık
Baba Büyüklüktür kanat germektir!
Babalarda olmaz ikilik ya da ayırımcılık
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Babam  a**********************

BABA’ M A

Bundan böyle yerin, bomboş kalacak!
Dolmaz yerin, kimseler alamaz babam!
Anam vardı bir zamanlar, o çoktan gitti!
Acıma sen bir daha kattın ya babam!

Acıdır yaşarken kaybetmek canı!
Nerde canım feda diyenler hani!
Ben de üçe, beşe katlandım yeni!
Baba oldum diye kızdın mı babam!

Dünya malı dünyanın kimseye kalmaz!
Eğri otur dik konuş kimse gocunmaz
Hangi parmak kesilir de, acı duyulmaz
Ayırım yapan kullar sevilmez babam

Hak yolunu şaşırdın da!  Biz aç mı kaldık?
Allah şahit çoğu gün de size ağladık!
Haksızlığa uğradık da uslanamadık
Dünya malı dünyada; Kalır ya babam
22.11.2000
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BAĞRIMDAKİ ÇoCUK

Bir çocuk vardı bağrımda! İlk doğduğumda
Ne o beni terk etti! Ondan ayrılamadım da
Büyüdüm yürüdüm yollara düştüm
O hep aynı kaldı! Durdu, durdu yanımda

Gün oldu ağladım! O güldürdü beni
Ben ondan eskidim! O kaldı  yeni
Hep beklerdi benim ona gelmemi
Kaldıran o oldu her darlığım da

Sevgiyi öğrendim hep beni sevdi!
Aşık olduğumda hiç düşme dedi!
Aşkta yol gösterdi ben göremedim!
Kaybeden ben oldum çıktı bağrımdan

Karşımda oturup seyretti beni
Çok az görüyordu sevinçlerimi
Gerçeklere saldı hep gözlerimi
Bense olamadım onun farkında

Susturdular!  Bendeki o çocuğu
Açmayan çiçekti! Gül tomurcuğu
Dolduramam ondan gelen boşluğu
Geç anladım! Pişmanlık duyduğum anda

Gel gir içime çıkma artık tomurcuk
Açma çıksın terin hep boncuk boncuk
Sensiz çekilmiyor! Yaşam yolculuk
Hayat bana zindan  yok olduğunda
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BAHÇENDE SABAHLADıM

Bahçenize girdim vakit geç idi
Çiçekler salmıştı kokularını
Sessizce sinmişler seda yok idi
Okşadım sen gibi yapraklarını

Sensiz üzgün gibi halleri vardı
Sen olsan daha başka kokardı
Sen yoksan belki hiç olmazlardı
Paylaştım sensizlik! Yalnızlıklarını

Bir feryad işittim kırmızı gülden
Neden o terketti bizleri neden
Acılar yükseldi lale sümbülden
Paylaştım büsbütün acılarını

Kokunu saklamış bordo karanfil
Zambak soluyordu hep efil efil
Sensizlik onlara hiç güzel değil
Eğmişler bir görsen hep başlarını

Vefasız demezler severler seni
Dört gözle beklerler geri dönmeni
Onlardan almadım şu gözlerimi
Gitmedim görmeden SABAHLARINI

Bekledim güneşi belki getirir
Belkide özlemi sarar bitirir
Bendeki o aşkı çok iyi bilir
ANLATIR O SANA DUYGULARIMI
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BAKARKEN AkDENİZ E

Aklımda sen vardın her baktığımda..
Deniz seni bana hatırlatıyor.
Uzaktan bakındım o dalgalara.
Coştukça adını fısıldaşıyor.

Kıyıya vurunca çekiliyorlar.
Sanki kayalardan çekiniyorlar
Koparıp ta alır diye denizden!
Olanca güç ile hep dönüyorlar

Bir daha geliyor bir başkaları
Kıyıya vurmaktan yorulmuyorlar
Derin bir sır var gibi! sakladıkları
Denizlere dönüp kaçışıyorlar

Hep sana benzettim o hallerini
Sanki söz demekten utanıyorlar
Görebilsem keşke o gözlerini
Bilseydim sana mı? Hep benziyorlar
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Bakma Ellerin Sözüne*7*7*7*7*7*7*7

BAKMA SEN ELLLERİN SÖZÜNE

Bırakamam seni sen bende bensin
Bana bu hayatı sevdiren sensin
Bırak sen elleri! ne derse desin
Sen benim kalbimin tek sahibisin

Kıyamam sana ben! ayrı kalamam
Zincirle bağlansam ayrı duramam
Benliğim seninle dolmuş sevgilim
Sen olmasan asla ben yaşayamam

Ayrılamam senden ben yok olurum
Her zaman görmesem bil kahrolurum
Ararsam kendimi, sende bulurum
Sen benim gönlümün bir tanesisin

Gönül sarayımın Ece’si sen!
Yaşama sırrımın bilmecesi sen
Benim bu içimi, bir bilen bir sen
Bilirsin ben senden ayrı duramam

Sensiz bana cennet olur cehennem
Sensiz bu hayatı beceremem ben
Daralır bu içim kahrolur siğnem
Yok olur giderim sensiz kalamam

Eller ne verdi ki bizden ne alsın
Ellerin dediği, ellere kalsın
Eller dediğine baksın utansın
Elden hayır gelmez bilmez misin sen
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BAKMASıNI BİLEMEDİN

Yıktın bedenimin Temel taşını
Dur-duramadın gözlerimin yaşını
Ağ-arttın genç yaşta kara saçımı
Verdiğin sözleri hiç edemedin

Her deminde kaçıp saklanıyorsun
Bilemedim neden hep yoruyorsun
Ben suçlu göründüm sen ise masum
Bir türlü doğruyu bakıp görmedin

Sana bağlanmıştım canı gönülden
Bir fayda görmedim geçen ömürden
Olsun bir karşılık görmedim senden
Hep beni harcadın sevindiremedik

Boynu bükük kaldım sen yosun diye
Bana dert kederi ettin hediye
Ben aşkından döndüm mecnun deliye
Benim hallerimi bakıp göremedin

Nice sular aktı geçti çaresiz
Bazı Çağlayarak bazı an sessiz
Hep seyrettim durdum cansız bedensiz
Gidişim oldu da hiç dönemedim

Sevdiremedim yazık geçti bu hayat
Çaresizim durdum kapında muğlak
Ne bir yerde durdum ne dalda yaprak
Didineyim dedim hiç edemedim
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Bakmaz Başkasına ! Senden

Gire bilsen şu gönlümün içine sen!
Görürdün başkası olmadı senden!
Gelmedin yıllardır kaçarak benden!
Sevdim seni ben o yüzünü görmeden.

Görebilsen yüreğimin yüreğimin içini
Bir kendini görürdün bir de sevgini
Kimseler giremedi bir tek sen!
Bir tek sen bunu bir bile bilsen

Şu yorgun yüreğimin takati kalmadı!
Gönlüm arsız idi uslandı ama senden!
Ama senden başkasına bakmadı bakamadı
Gözlerimi hep uyardı istediği bir tek sen!

Sen Tahtını kurmuştun yüreğimin en derinine
Sen Susuzluğu şu seven deli gönlümün
Bir tek sen vardın ve hala Dünyamda sen
Gitsen de kalsan da sevmez bakmaz gözlerim......
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Bana Bayram Gelmiyor

BANA BAYRAM GELMİYOR

İçimde yanarken kordan bir ateş
Yüzüm bedenimden! Gülmek bilmiyor
Cephede can veren Mehmetçik kardeş
Şehide ağlayan gözler gülmüyor!

Bayramı edemem! Komşum yastadır
Bunu görmeyenin beyni hastadır
Acıyı paylaşmak başka başkadır
Acı yaşar iken yüzler gülmüyor

Ocağa düşmeden bilinmez acı
Nasıl gülerim ben ağlarken bacı
Her şehit haberi tutar bir sancı
Acıların sonu gelmek bilmiyor

Vurdumduymazlara verin haberi
Güllük gülistanlık sanki günleri
İftarda yapılan eğlenceleri
Gözlerim görünce içim yanıyor

Dört bir yanı Şehit doldu memleket
Kolay yetişmiyor ocakta evlat
Nasıl geçilecek mahşerde Sırat
Nasıl insanlık bu sabrım kalmıyor

Bu bayramda geçer elem acıyla
Nasıl yüzleşirim kardeş bacıyla
Şehide ağlarken o gözyaşıyla
Benim içerimden Bayram gelmiyor
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Bana Beni Bilen Gelsin.

Bana beni seven gelsin

Yazar çizer  bu şair’ler
Yazmasını bilen gelsin.
Mesaj eder gönderirler.
Bana beni bilen gelsin.

Ayrım yok asla bende.
Adı yok görüş sayfamda.
İki elim olsa kanda.
Bana emek veren gelsin.

İyi niyet karşılık lı.
Yazı yazarlar başlık lı.
Özün de çok yakışık lı.
Sözlerimi bilen gelsin.

Zamanım çok ucuz değil.
Sözler vardır sığmaz Zembil.
Saygıyla sevgiyle eğil.
Dost olanlar bana gelsin.

Sözlerim kime dokunur.
Yarası olan gocunur.
Bilmem beni nasıl sanır.
Yüreğimi bilen gelsin.

Bir evliya torunuyum.
ATAM’dan NUR la doluyum.
Bende bir tanrı kuluyum.
İnançlılar bana gelsin.

Bana gelsin kadir bilen.
Kendine insanım diyen.
Kılavuz istemez görünen.
Adresimi bilen gelsin.

Sorularak gider BAĞDAT.
Gel bana kendini anlat.
Gönül den almayan Murad.
Paylaşmaya bana gelsin.

Tahsin im ben tanrı kulu.
Yüreğimde ANADOLU.
Ayrıd eden sağı solu.
Yönlerini bilen gelsin.

Ki MEVLANA sözü gibi.
Her seven alır nasibi.
Ne olursan ey Habibi.
Bu sözümü bilen gelsin.
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Bana Ders Veriyor! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BANA DERS VERİYOR

Bir olamaz şu Â’lem in insanı!
Girer aratırlar iblis, şeytanı!
Yapabilsen eğer kendini tanı!
Ukala olanlar önde gidiyor!

Ele yetki almış saygıyı bilmez!
Ders vermeye kalkar sözü diyemez!
Değil dengim çırak bile olamaz!
Bir baksan kendine çok güveniyor.

Mizacımı bozdu kaçtı huzurum!
Aramızda vardır derin uçurum!
Böyle ukalada neler bulurum?
Aslında o kendisini bilmiyor!

Tanrının işini söyler tersine!
Bilmem güvendiği aceb nesine!
Şeytanı sokar ya o kafesine!
Kimse bakıp bilmez diye sanıyor!

Karşılıksız vermek ALLAH’ın işi!
Onu bilir kamil olan her kişi!
Yanıltamaz kimse ermiş dervişi!
Bizi kelamıyla yendi sanıyor!
                    TAHSİN EMEK
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BANA HEP SöYLERDİ BABAM

Nazarını sakın derdi! Harcama boş yere, Babam
Gözlerinle hep güzel bak güzelliklerdir yaşatan
Hakir bakma kimselere elbet TANRI'dır yaradan
Yüreğinle bak her zaman gözler vasıtadır Babam

Her Can Tanrıdandır elbet yoktur farkı bil ki senden
Unutursan bak aynaya o da taşır aynı beden
Bir nefsi var senin gibi farkı yoktur inan senden
Eldir belki yakın olur konuşursan bir akraban

NE BÜYÜK SÖZ SÖYLEMİŞTİN UNUTAMAM SENİ BABAM
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Bana Neler Demiştin

BANA NELER DEMİŞTİN

Gönlümü efkar sardı dertler başımı aldı
Sevdiğim de sen bana sözlerin nerde kaldı
Neydi sende o yürek onu yeller mi aldı
Yoksa beni unutup başka aşka’mı daldı

Burada idin dedin! sol yanımda demiştin
Geçicimiydi aşkın bir anlıkmı sevmiştin
Oysa ben şu kalbimi yalnız sana vermiştim
Ne oldu sana söyle neden böyle değiştin

Ben hala o yerdeyim ayrılamadım henüz
Her anım karanlıktır göremem gün ne gündüz
Nerde kaldı sevdiğim söylenen sözlerimiz
Gideceksen eğersen neden esir etmiştin

Şimdi nerelerdeyim, bilemem! gel bul beni
Bir hatam varsa eğer çek kalbimden vur beni
Yokluğun bana zindan hicrana salma beni
Sensiz bu hayatı ben yaşayamam demiştim

Verebilirsen eğer yüreğimi geri ver
Varsın sarsın bedeni sonu gelmeyendertler
Ver bana o aşkımı sen başka aşkları der
Ne çok inandım sana herşeyimi demiştim

Hoşunamı gidiyor bana ızdırap vermek
Acıların içinde inim inim inletmek
Kolaymıdır sanarsın seni bırakıp gitmek
Benim duygularımı biliyorsun demiştin
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Bana Sebmeyi Anlat

Hani seni bilmem ama !!!
Ben ararım her an!
Sevdiğimi özlerim
Bir gün .
Çok uzundur bana;;;
Sabah öğlen
Öğleden sonrası akşam .......
Ya gece .......
Onu bırak..
Koskoca koca 24 SAAT
Ben yapamam::::;:,,,
Ama sen yap!
Birde oluyor ki aşkım
Sen çok sevdin !!
Bu kalpsiz ben!
Sevmemişim meğer.
Ne yapsak bilmiyorum?
Hiç bana öğretmediler
Hiç kimseler
Sen bil...
Bilseydin yeter..
Ama şu var!
Fark etmez aramızda!
Sen bana anlatırsın
Nasıldır sevmek ?
Öğretirsin bana sen
Bana sevmeyi anlat
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Bana Şair Dedi O Eller Gibi

Bana şair dedi o! Eller gibi!
Bilmez gibi;Kendi gönlün sahibi!
Eritti bendeki her güzelliği.
Gene dertler vurdu acının dibi��

Soğuk yel estirdi o aramızda!
Kışları gösterdi baharımızda.
Olamadı bir kez olsun karşımda.
Her şeyi o yapar bildiği gibi!

Bana zindan etmek ister hayatı.
Ben uykusuz kaldım tüm gece yattı.
Beni çıkmazlara götürüp attı.
Su üstünde çıkar her an yağ gibi.

O bilir ki gözüm başkasın görmez!
Gönlümde yatar o başkası girmez.
Yüreğim başka bir sevgiyi bilmez.
Aşkımı bilmezden! Hep gelir gibi.

Kavak yeli esmez artık başımda.
Uslandı bu gönlüm onun aşkında.
Baharı yaşardım ben her kışımda.
Bana şair dedi o eller gibi.

Şair dedi bana! Yazmasam mı ben.
Oysa şiirsiz ben bana ben demem.
Şiir ile doğdum! Ve yaşarım ben.
Ama demez bana! Bu gönlümün sahibi.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bana yeter

Güzel gözlerini kaçırma benden.
Bakışın can verir o bana yeter.
Sevgi'den başka bir sözü söyleme.
Beni öldürmeye sevdim de yeter.

Bana aşktan söz et gerçek sevgiden.
Gönlüm başka bir şey istemez senden.
Ömrümü veririm hiç düşünmeden.
Sevdiğini göster o bana yeter.

Aşktan yana her an yaralı gönlüm.
Farketmez gelsede ecelim gülüm.
Çile ile geçti koskoca ömrüm.
Bana sıcak bakış dünyaya değer.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Banu'ya

Nereyekadar bu ayrılık sonu.
Hep seni düşündüm yazınca bunu
Meğer aşk parayla satılır olmuş.
Ne der'isen sende haklısın Banu.

Dönüp baksak geçen koca maziye.
Kime dönüp baksak etsek taziye.
Eski aşklar ölmüş kaldıranı yok.
Parası çok olan kapıyor onu..

Senden ilham aldım yazınca bunu.
Oysa bu değildi işlenen konu.
Sen kafana takma sür git yolunu.
Tanımak isterdim sevgili banu.

Kusurumu affet mazur gör beni
Aşkta acemiyim  senden çok yeni.
Arayıp bulursun kısmette vavarsa.
Bulmasan da değil dünyanın sonu.

Beni arar isen mekanım belli
Biliyorsun yaşım beş artı elli.
 Severim insanı geldim geleli.
Fedakar biriyim sende bil bunu.
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BARIŞ İÇİN YÜRÜDÜLeR

Sınırlar kalkınca kapılar açık
Muhabbet çok oldu bitermiş dostluk
Bilmez olmuş kendini her yaratık
Ne hırslarla bir olarak gelinmiş

Kalmamış İnsana saygı ne sevgi
Katlederler Şeytan olmuş Mabedi
Bu katiller ne vakitte türedi
İnsanlıktan çıkıp bir Vampir olmuş

Bile bile kıyar İnsan insana
Kıyan katil uyar İblis Şeytana
İhanetler Reva-mıdır Vatana
Bu hainler bu toprakta büyümüş

Ne kar kalır kendilere bilmezler
Kan bürümüş gözlerine görmezler
O bir Candır bizim gibi demezler
Cani olan bir Vampire bürünmüş

İnsanlığa Barışa yürüdüler
Nasıl kıydı O Dinsiz yezidiler
Yerlerinde Serpiliyor Çiçekler
Kan gölünü o çiçekler süslemiş

Unutulmaz Bir tarih var ettiler
Bu kıyımı kimlere mal ettiler
Yok edildi bir anda barışçılar
Her birine yüz bin insan yaşarmış

Atam derdi Yurtta Sulh Cihanda Sulh
Neyiniz var sizlere neler olmuş
Bu Vatanda ne çok insan vurulmuş
Her zamanda Kazanmış Mehmetçikler

Olmayacak Aklınızda ne varsa
Son damlaya bütün kanlar aksa da
Varılamaz sizin çirkin maksada
Atatürk-ün yolunda AYDIN GENÇLER
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BAŞKA UğRAK BULAMADIM SEVGİLİ

Gözyaşlarım destursuz akar durur
Her geldikçe hatırama sözlerin
Bir acı ki kalbime çöker vurur
Ayrılığın sana olan özlemim

Tarifi yok olmayacak belkide
Gidişinin anlamını bilmedim
Bir baksaydın neler kaldı geride
Sen çözmüsün ama ben çözemedim

Bir sır gibi gizem kokar hayatım
Tarifi sen soranlara söylerdim
Bir engeldir hayat bana her adım
Demesem de anlatıyor gözlerim

Duydum ki sen geri dönmezimişsin
İsabettir beni görmeyeceksin
Tek sevincim sonum bilmeyeceksin
Sanmayasın üzülmeni isterim!

Yeter bana seninle geçen mazi
Bir çırpıda geçirdik bahar yazı
Gökte kaldı ermişlerin niyazı
Ben her zaman o duayı söylerim

Gene gözlerim kara bir saçlarım olan Ak
Sen mutlu ol beni dertlere bırak
Alıştım ben! Salaş meyhanem uğrak
Başka yere gitmeyi henüz öğrenemedim
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BAŞKASı IRGALAMAZ BİZİ BİZ ÂLEVİ-YİZ

Aleviyiz bizler kalü Bila’dan     (başlangıçında dünyanın)
Hak bizde tecelli yüce Mevla’dan
Özümüz Ademden din-i İslam’dan
Muhammedî kuran da biz Âlevi-yiz

Âlevi sevmeyen olmaz Müslüman
Demezler mi Muhammedî ne idi o zaman
Âlevi değil mi ehlibeyt olan
Hasan Hüseyin ile  biz Âlevi-yiz

Âleviyiz bizim yolumuz hak-tır
Hak- ka giden başka hiçbir yol yoktur
^^Alevilik her mümine yakışır
Ademden bu yana biz Âlevi-yiz

Âleviyiz ilk imamımız –ÂLİ-dir
Sadık vaad el emin âli- Âli dir
Âli her kafirin hakkından gelir
Âli-nin yolunda biz Âleviyiz

Irgalamaz bizi ateşin külü
Bizim ışığımız şah Merdan Âli
Muhammed den aldık bu kutsal yolu
İslamın özünde biz Âlevi-yiz
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BaTSıN BüTüN DüNYA SEN OLMAYıNCA

BATSIN BÜTÜN DÜNYA SEN OLMAYINCA

Kopsun fırtınalar coşsun dalgalar
Kükresin bu dağlar kopsun kayalar
Gökten dolu yağsın isterse de kar
Yansın bütün dünya sen olmayınca

Gene efkâr sardı garip gönlümü
Kıskandı bu felek güldüğüm günü
Harcadım boş yere koca ömrümü
Ne fark Eder bitse sen olmayınca

Başlamadan biten aşkı ne yapsam
Makûs kaderimi taşlara yazsam
Sevilmeden sevdim ona mı yansam
Güllerde açmasın sen olmayınca

Yeşermesin artık kurusun kırlar
Bitsin de kalmasın artık sabırlar
Susuz kalsın! Şelaleler pınarlar
Akmayıp dursunlar sen olmayınca

Tadı yok olmuyor yaşamın sensiz
Durgun hep buralar ıssız ve sessiz
Boğuk bir havadır kaldım nefessiz
Yanar bu yüreğim sen olmayınca

Sen olmasan dursun dönmesin dünya
Sen olmasan kulluk etmem tanrıya
Sen olmasan gelmem artık buraya
Biterim kalmam artık sen olmayınca

                               Tahsin EMEK
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BAYRAM NeYLESiN          SİYAH  LALE

BAYRAM NEYLESİN

Bayramı edecek var mı halimiz
Yanık türküleri derken dilimiz
Bahçemizde açmaz iken gülümüz
Bizim hanemizde bayram neylesin

Huzurlu değilse dört bir yanımız
İçimizde iken her düşmanımız
Bizler bu bayramı nasıl yaparız
Bayram halimizi bilmem neylesin

Yüzümüzde var mı neşe ve huzur
Anlatın efendi bayram da nedir
Bizlere bakılıp dişler bilenir
Söyleyin bayrama bize gelmesin

Düşman ettik bize tüm komşuları
Allahtan korkmazlar bakmaz yukarı
Örümcek gibidir tüm kafaları
Bayram gelip halimizi görmesin

Dilden kılıyorlar namaz niyazı
Kalpleri kin dolu kim buna razı
Fakirin duyulmaz sesi avazı
Bayram gelip sizi rezil etmesin

Eskilerde kalmış meğer bayramlar
Alınamaz oldu yeni urbalar
Sıkıntı içinde ANA BABALAR
Bayram gelip onları da üzmesin

Gün doğmadan gelir şehit haberi
Yakar ocakları büker kalpleri
Engel olmayanın nedir Dinleri
Bayram gelip bizi böyle görmesin

Kırık kalpler ile bayram olur mu?
Aç kalınca komşu tok olunur mu?
Bu dünya zalime zulme kalır mı?
Zulüm bitmez ise BAYRAM GELMESİN
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Be hey  Samandağ

Seni seyr'eyledim MUSA DAĞINDAN.
Titus tünel üstü Kapısuyundan.
Kel dağ'ı eteği meydan köyünden.
Bir benzerin eş'in olmaz samandağ.

HIDIRBEY Köyünden başkadır rengin.
Süman kalesi'yle bulunmaz dengin.
Senden ıradıkça artıyor sevgin.
Gönüllerde taht kurmuşsun samandağ.

Şehrine girince canım sıkılır.
Cadde sokağına nasıl bakılır.
Koklamam kounu burnum kırılır.
Yaşanır bir halin yok be samandağ.

HARAP Olmuş cadde ve sokakların.
Dökülmüş yemyeşil bütün saçların.
Plansız oluvermiş beton damların.
Foseptikler yaktı seni samandağ.
06 04 2007
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Bebeğim

Sen cennette bir kuşsun
Göklerde güzel melek
Seni üzmek günahtır
Sevaptır seni sevmek

Kalbimde dolu sevgin
Sakın olmasın dersin
Senden ne çok ıraksam
Baba de ben gelirim

Nasıl yapsan yanında kalsam
Bir an olsun senden hiç ayrılmasam
Sevincimden değer göklere uçsam
Bir seslensen nerde olsam gelirim

Yokluğunda hayalinle yaşarım
Yanımdayken  doymaz öper kalkarım
Nerdesin sen benim yazım baharım
Bilir misin seni ne çok severim
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Bekleyeceğim******************

BEKLEYECEİĞİM!

Elimde son mektubun var
Yazdıkların! Sanki onlar
Yavaş, yavaş kayboluyor
Harfler ve de noktalar
Aklımda dediklerin!
Yüzünü de hayallerim
Andıkça titrer ellerim
Burnumda kokun var
Saçlarını anımsarım
İpek gibiydiler
Gözlerin yakut
Yüzün de parıldar
Yürüyüşün hala gözlerimde
Unutamıyorum seni
Unutamam ilk buseni
Kızarmıştım o zaman
O benim aldığım
İlk ve son armağan
Veda olduğunu düşünmedim
Öylece baka kaldım ardından
Kulağımda hala uğuldar sesin
Zeytin gözlüm sen nerdesin
Gene bu gün sardı beni Efkâr
Gene de içimde, sana özlem var
Gelmeni bekledim günlerce
Bak gene geldi son bahar
Seni bekliyorum
Seni özlüyorum
Sensiz yapamam diyorum
Beklerim gene de
Geçse de mevsimler
Geçse de koca yıllar
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Beldeme

Yağma yağmur yağma
Çamurlu yollar
Sağı çok arttı şimdiki sollar
Uyansa Atamız bilmem ne yapar

Yağma yağmur yağmur şimdi ilkbahar
Yazın tozlarından yollar görülmez
Kışın bulanıktır sular içilmez
Caddelerden sokaklardan geçilmez
Gölü dağı aratıyor şimdiki kırlar

Baharı görmedi hep kış bu belde
Söz verip hizmete gelenler nerde?
Hesabını verirler bir gün mahşerde
Cehennem narında tenleri yanar

Vicdan sızlamaz mı görmez mi gözler
Ceplerinde başka bir şey bilmezler
Tüyü bitmemişin hakkını yerler
Dilerim ellerini çıyanlar sokar

Kalmadı gülecek yüzün ey beldem
Zaferin duyulsun bu seçimlerden
Aldanma bir daha dileğim senden
Beklide vicdanı tam bırakırlar
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BELKİ DE aNARSIN BİR GÜN DEDİM

Gönül bahçemdeki güllerden derdim
Sana hediyemi sunmak istedim
Sende benim gibi sevmişsin sandım
Sevgime karşılık verirsin dedim

Belli bu güllerden daha güzelsin
Sesinle bülbülden daha özelsin
Bilemezdim beni üzer geçersin
Sana olan aşkımı bilirsin dedim

Varsın kır bu kalbi fedadır sana
Lakin acı verdin sen bu canıma
Seni koymuş idim en sol yanıma
Yerini bildin mi? Bilmek istedim

Aldığın güllere su verme solsun
Onlar benim gibi yansın kurusun
İstersen ver geri hep bende kalsın
Yaramın merhemi olsun istedim
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Belkide Bulmayacaksın

BELKİDE BULMAYACAKSIN

Varmaz oldu elim, kâğıt kaleme
Kelimeler, sitem etti dilime
Bende, şaşar oldum kendi halime
Yazmak için, gücü! bulamaz oldum

En güzel duygumu, kopardın sanki
Sana olan aşkımı, anlatamadım
Ben yazdım zannettim! duygularımı
Bu sevgimi sana! aktaramadım

Giremedim gitti, gönül kapından
Araladım sandım! meğer yanıldım
Ümitleri verdin geçen bahardan
Beni; verdim sana geri almadım

Ne sandın beni sen sabır taşımı!
Sellere döndürdün, gözyaşlarımı
Aklara çevirdin, siyah saçımı
Ayakta duracak, hal bırakmadın

Sana seslenişim sondur bu ara
Gün gelir arayıp bulmayacaksın
Geleceksen kalma başka bahara
Zaman geçip gider tutamayacaksın

Bu sana bir veda, değil! son haber
Dinle beni her şey, gelir de geçer
Sakın deme buna, bizdeki kader
Gidenin ardından, bakmayacaksın
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Belli  Değil Ne Diye

BELLİ DEĞİL NE DİYE

Ey sevgili seni anlayamadım
Hayalmi gerçekmi tanıyamadım
Senin gibisine rastlayamadım
Ne gelişin belli nede gidişin

Bazı an yağarsın bir dolu gibi
Bazı anda düşersin kırağı gibi
Bazanda çıkarsın sanki sis gibi
Ne yağışın belli ne izin belli

Serap gibi olur Vaha’lardasın
Rüya gibi olur Gece’lerdesin
Uzaklardan gelir bazı an sesin
Ne gülüşün belli ne sesin belli

Bazanda çıkarsın bitip yoluma
Dolanırsın yüreğime dilime
Sana söyleyemem hiç bir kelime
Ne sevişin belli ne aşkın belli

Yüreğimde bazan görürüm seni
Sarar sevgin seven şu bedenimi
Gönlüm özler oldu tatlı buse’ni
Ne bir tadın belli ne tuzun belli

Ceylan, Ahu gibi bir görünürsün
Seker ortalıktan bir kaybolursun
Alıp şu kalbimi bir götürürsün
Beni eylersin sen aşkından deli

Meyler gibi etkin geçemez bende
Ayılmak olmuyor her gidişinde
Bir hasret bıraktın seven kalbimde
Ne sevdiğin belli nede üzdüğün

Geceleri grime artık rüyama
Karası kalmadı bak saçlarıma
Bir taş alıp bassam ben şu bağrıma
Onun adı belli tadı da belli
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BEN AÇ-ıM SANA

Kapat kapıları pencereni aç
Yüreğim sesine gönlüne muhtaç
Ya gel sarıl bana ya da bir yol aç
Bilsen deli gönlüm ne açtır sana

Susamış yüreğim senin sevgine
Gözlerim hasrettir gözün rengine
Aklım sorsan düşmüş senin derdine
Sensizlik cehennem ateşten Kırbaç

Yıllar var gel dedim gelemiyorsun
Seviyorum dersin göstermiyorsun
İşin gücün beni sen çok yoruyorsun
Bilebilsen gönlüm sana ne muhtaç

İçerimde yanar durur ateşin
Bulamadım seni bilsem neredesin
Çıkmaz mı? Arada olsa da sesin
Şu gönül bahçemde bir gül gibi aç

Tanrı bilir sana ne çok muhtacım
Ben seni ederim başıma Taç-ım
Sevgilim olmasan gel de ol bacım
Hasretim ben sana perdelerin aç

Aç ki deli gönlüm bilsin gerçeği
Aç ki şu gözlerim sevsin çiçeği
Aç ki yüreğime göster sevgiyi
Aç gel gör beni çok AÇ-IM SANA
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BEN AĞLAMAM bENİ GÖRENLER AĞLAR

Beni bana bırakmadın! Ey zalim yıllar
Yazın kışı gösterdiniz, İlki sonbahar
Ruhumu haciz ettiniz! Hayatı kumar
Toplasam mutlu günleri! Belki ay yaparlar

Anımsarım çocukluğum yoklukla geçti
Ergenliğim ardı sıra çileyi seçti
Gençliğimde ipin ucu bilmeden kaçtı
Bir gelir de daha gelmez imiş fırsatlar

Dert deneni erken yaşta bildim tanıdım
Güzellik denen yollardan erken ayrıldım
Doğruluğu ilke bildim hepten kovuldum
Bana mesken oldu beni saklayan Dağlar

Ne insanlar gördüm! İnsandan uzak
Nice kardeş gördüm! Kazar kardeşe Tuzak
Ne kadılar gördüm! Bilmez Haklara uğrak
Beyinlerde şeytan yatar şeytanlık yapar

Sevemedim Hayat seni, ne çok çirkef sin
Dürüstlüğü ilke bilen hep senden çeksin
Sorsak Hakka doğruluğa, hep muhalefetsin
Demez misin her inişin bir yokuşu var!

İnişleri göremedim! Her yanım yokuş
Meğer sende Hayat! Bana hiç rahat yokmuş
Baharımda yapraklarım sararmış solmuş
Ben ağlamam! Bu Bahtım-ı bilenler ağlar

Bir yar sevdim! Her dem kaçar gelmiyor beri
Yakar beni! Hakkı bilir kendinden beri
Bana zindan oldun hayat! O günden beri
Ben üzülmem! Acı çeker Dağlar Kayalar

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

BEN ASLA SENDEN UZAKLAŞMADıM

Göz görmez de gönül katlanır derler
Gönlüme bir türlü anlatamadım
Seniz yeşermiyor artık bu yerler
Çektiğim ahımdan kurtulamadım

Her nereye baksam durur hayalin
Benim de gitmeye yoktur mecalim
Benim hiç olmadı başka güzelim
Senden başkasına hiç bakamadım

Her geçtikçe günler arttı özlemim
Bir sana bakarak güldü gözlerim
Senden başkasına demez sevgilim
Dilime başka  bir ad söyletmedim

Her nereye baksam durur hatıran
Hep seninle yaşar hep sana hayran
Olmasaydı asla ben burada duramam
Ben senin aşkından hiç kopamadım

Sular akar iken isminle çağlar
Yansır sedaları ses verir Dağlar
Senin hayalinle süslü buralar
Bırakıp bunları ben gidemedim

Yaşatırlar seni bana sunarlar
Sen yoksun da ama hasretin sarar
Senin adın yazar Ulu Çınarlar
Yokluğundan beni Kurtaramadım

Kurtaramadım canım beni kendimden
Kendim sarmış çıkaramaz derdinden
Kimliğim ayrılamaz O kimliğinden
Kendimi kendinden Çıkaratamadım
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Ben Asla Susamam

BEN ASLA SUSAMAM

Susmak bazen altından değerli imiş
Susan kazanırmış her zaman
Susmak güzel olsa idi
Dili neden yaratmış yaradan

Diye ben derim işte
Ben asla ve de asla susamam
Konuşurum her zaman
Zarar da görürüm! Bazen

Konuşurum savaşırım
Kendimi zehirlemem susarak
Yakmam içimdekileri
Bir bana bırakarak

Susmak bazen de güzeldir
o güzelliği yaparım konuşarak
Susmak bazen bir eceldir
Kaldırmaz kara toprak

Susamam kaldıramaz bedenim
Susamam kendim kendimi yerim
Susamam doğru ise gerçeklerim
Susamam ölüm olsa ucunda söylerim
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BEN AYNI SULARDAYIM DEMişTiM

Seni seviyorum
Hep de seveceğim
Benim
Ne başka sulara
Yelken açmış lığım var
Ne de senden
Uzaklaşmaya niyetim
Benden kurtuluşun olamaz
Yaşadıkça benliğim
Seni özlemediğim an’a
Lanet ederim
Ama!
Lanetli hiç bir anım olamaz
Çünkü!
Bendeki yürek
Seninle çarpıyor
Hissetmiyorsun sanırım
Tek üzüntüm
O dur aşkım
Elde olsa da
Sana his ettirebilsem
Kanını kanıma katıp
 Kalbini kalbime dayayıp
Dudaklarından girebilsem beynine
Gözlerinin içinden
Akabilsem günlüne
Doya doya kalsam sende
Ölene kadar
Seni özledim aşkım
Söv bana
Lanet et ama ırama gözlerimden
Biliyorsun yâda öğren
Senden başka sevemem
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Ben bendemiyim

BEN BENDEMİYİM

Sürükler her rüzgar estiği yöne.
Yarınım bellimi bakayım düne.
Şükürler ederim her geçen güne.
Sen sende değilsen ben bende miyim.

Söyle bana neren düzgün dür senin.
Bir şeklin yoktur'ki olsun bede'nin.
Kortuğundan çoktur senin sevenin.
Sen bunları bildin ben bilir miyim.

Hangi yönden eseceğin bellimi.
Hafif orta yada çok şiddetlimi.
Sana benzer her şey birer delimi.
Geçip gidersinde ben bilir miyim.

Gene bu gün senden gelen boştayım.
Hep bildiğin gibi sana hastayım.
Sevinc'im olmadı hep yaslardayım.
Beni sorma bilmem nerelerde'yim.
29 04 2007
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Ben bilirim deme

Ne bilirsin sen söyle
Katıksız ekmeyi bulamayanı
Sıcak bir çorbaya hasret
Günlerce aç sefil yatanı

Sen ne bilirsin anlat
Sırtına bayramlık alamayanı
Yırtık söküğünü dikemeyeni
Delik ayakkabasıyla iş arayanı

Bilir misin gününü geçiremiyeni
Canından bezeni kendice kızanı
Doğduğu günü bin lanet edeni “yağdıranı”
Hiç gördün mü kendini bile sevmeyeni

Bilir misin söyle sen her şeyi
Solan yüzden uçan ahlı neşeyi
Çoçuğunun yüzüne bakamayanı
Bir ekmek bulamadan kahrolup gideni

Ben bilirim ama seni ve gibilerini
Balolarınızı partilerinizi günlerinizi
Yatlarınızı yazlıklarınızı limuzininizi
Ya kotralarınızı ben bilirim hiç utanmazsınız

Milyarları yersiniz hiç doymazsınız
Kanımızda gözünüz çok kurnazsınız
Allah’tan bile hiç korkmazsınız
Ben bilirim
Siz ne çok utanmazsınız…
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Ben Burdayım Oysa ki Nerdesin Nerde?

Gözlerim seni arar nerdesin! Nerde?
Gözlerindir düşüren beni bu derde
Görmesem kahrolurum! Us kalmaz serde
Geleceğim diyordun hep eski günlerde

Bu sabah gene hüzün sardı benliğim
Beklemek ile geçti koca gençliğim
Bir sen varsın bilirsin benim sevdiğm
Beni dertlere salan o benliğin nerde?

Her sabah konmaz oldu bahçeme kuşlar
Karşımda durur oldu bitmez yokuşlar
Dostlarım da bu halime ağıt yakmışlar
Hep bana soruyorlar gençliğin nerede?

Oysa ki dünkü gibi hep aklımdasın
Uzakta olsan bile Sen canımdasın
Varsın bu ayrılıklar arada kalsın
Benden esirgediğin o selamın nerde?

Nerede demelere bıkmaz bu dilim
Varsın hep çıkmazlarda kalsın bu halim
Sensin benim bahçemde solmayan gülüm
Ben değişmem demiştim benliğin nerde?
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Ben daha Üstünüm

Ne uluymuş benim şanım şöhretim
Kimi dul bıraktım, kimleri yetim?
Kötülere ders vermekti niyetim,
Etiket almakla adam olunmaz

Rakibim bir başkan iki de vekil
Üçünden her biri birinden rezil
Olunmaz onlara ne yan ne kefil
Böylesinin yanında da  kalınamaz

Benimle uğraştı bilmez kendini
Cahil cühelaya açtı derdini
Aslında anmaya değmez hepsini
Kirlenir sözlerim ağza alınmaz

Meyveli ağaçlar her an taşlanır
Kart, horozlar kazanlarda haşlanır
Rakibim büyükse,keyfim hoşlanır
Ben ondan yüceyim bana ulaşılmaz
24.11.2004
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Ben Değilim O Giden

BEN DEĞİLİM O GİDEN

Başlamadan bitmiş meğer Aşkımız
Bunları eden sen! O ben değilim
Buralarda bitmiş yoldaşlığımız
Bitirende! Sen o ben değilim

Aldın şu gönlümü vermedin geri
Yüreğimde saklı bakan gözlerin
Çınlar kulağımda her an sözlerin
Çekip giden sendin! O ben değilim

Belki de bakarsın uzaktan geçip
Gülersin belki de! Derin oh çekip
Belki de yanarsın boynunu büküp
Bunları bilen sen! O ben değilim

Taşlara yazmıştın adımı hani
Bırakıp gidemem yerim yok benim
Fedadır demiştin Canım bedenim
Sözü tutmayan! Sen ben O değilim

Ben değilim aşka eden ihanet
Ben değilim diyen! Geleceğim sabret
Ben değilim evet sensin o elbet
Sözünde durmayan! O ben değilim

Oysaki kanmıştım ben her sözüne
Dermanı salandın benim dizime
Sendin sebep neşe dolan yüzüme
Hayatı sevdiren! O ben değilim
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Ben değilim! Suçlu senin gözlerin

SebeP senin güzel gözlerin! ! ! !

Bende suç yok! O senindir senin!
Beni benden alan! O gözlerinin
Bende suç yok! O suçlu ben değilim!
Seni senden çok seven! Şu gönlümün

Bakışların aldı beni! Bilmediğim yerlere?
Bir baktım da dönemedim bir kere
Bulamadım! Bakınca o gözlere
Sende suç yok! Sana bakan O benim!

Yüreğime girdi çıkmayı bilmez!
Aldı beni benden bir daha vermez
Bitmez Aşkım sevgin sana hiç bitmez
Beni benden alan:O senin o sözlerin

Bilmez misin o bakışlar can yakar?
O bakışı görmeden Can mı çıkar?
O sözler ki çıkınca ballar akar!
O sözler ki! O senin bendeki o sevginin

Çözülür dizlerim tutmaz düşerim
Bakmaz senden başkasına gözlerim
Ben seni durmadan bakar bakar izlerim
Benim değil kabahatler hep senindir senin

Ben suçluyum seni senden çok sevdim
Senden başka yok olamaz bir derdim
Beni benden alan sendin hep sendin
Aşkta varsa eğer suç benim! Sebebi de senin güzel gözlerin
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Ben Devrimci Değilim Arkadaş! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
BEN DEVRİMCİ DEĞİLİM

Maziyi unutursam eğer
İşçiye vermezsem değer
Fakiri ezersem eğer
Yok, arkadaş ben değilim

Yapıp bozacaksam eğer
Halkı kazıklarsam eğer
Haklıya vermezsem değer
Yok, arkadaş ben değilim

Unutur isem sözümü
Karıştırırsam özümü
Gece yapsam gündüzümü
Yok, arkadaş ben değilim

Başkan değil bir tüccarsam
Şirketleri kuracaksam
Zorla emekli yapacaksam
Yok, arkadaş ben değilim

Çık dışarı der mi başkan?
Eleştiriye kapalıysam
Dediğimi duymaz isem
Yok, ben devrimci değilim

Yerli yerine yabancı
Hırsızsa başımın tacı
Oy vermez şirket aracı
Yok, ben ondan hiç değilim

Varlıklıdan alamazsam
Yollarını yapacaksam
Yoksula yok diyeceksem
Yok ben asla değilim

Hizmet olur mu parayla
Ticaret olmaz burayla
Utanç duyduk güneş ayla
Yok, ben devrimci değilim

Torba yasa kalkan olmaz
Eski işçi dağıtılmaz
Eskilerden ders mi almaz
Asla devrimci değilim

Böyle devrimci olunmaz
Yol yapıp haraç alınmaz
Göz boyayıp kılma namaz
Ben artık sizden değilim
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Kapitalist ise kafa
Devrimcilik kalkar Rafa
Sağda görünsem bir defa
Ben Asla Devrimci Değilim
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Ben Gibi Aşık Bulasın

Benliğimi benden aldın gittin ya!
Dar olmaz mı sana koskoca Dünya?
Ben seni havale ettim Tanrıya
Dilerim sen bensiz mutlu olasın.

Çiğnedin yüreğim içten kanattın
Güldürmesin yüzüm ateşe attın
Gözlerimi hiç durmadan ağlattın
Dilerim ki aşkta kendin bulasın

Gecemi gündüze kattım olmadı
Boşaldı kadehler şişem dolmadı
Kırıldı gönlümün kolu kanadı
Dilerim ben gibi kahrolma-yasın

Beni bana ver! Demiştim vermedin
Ben sevdim sevgimi hiç hissetmedin
Gel dedim gelmedin! Sen gel demedin
Dilerim gelmekten hiç doyma yasın

Geçti ömrüm vazgeçmedi şu gönlüm
Seni sevmek ile geçer her günüm
Bir bilsen koca dağ kadar üzgünüm
Dilerim yüzünde güller solmasın

Hep gül diyorum bak o kendim için
Sen mutlu olursan açılır içim
Hiç sorma bendeki hisler ne biçim
Dilerim ben gibi Aşık bulasın
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Ben Giderim

Bırakıp da gidiyorum bende bu şehri!
Sen olmadan yaramadı hiç yar olmadı.
Kalbimdeki hüzünleri çoğalttı sanki!
Bir başıma kaldım gene kimse sormadı.

Hep seni aradı durdu mahzun gözlerim.
Çok dolaştım bitkin düştü yorgun dizlerim.
Her tarafta haykırıyor sanki senin izlerin.
Anladım ki senden başka dostum kalmadı.

Hani sen demiştin bana bu mekan bizim!
Vardım gene oralara sustu dilsizim.
Ayrılırken istemedi veda ne izin.
Sensiz buraların inan tadı kalmadı.

Yoruldum ben aramaya gücüm kalmadı
Yıprandım da deli gönlüm hiç uslanmadı.
Çok haykırdım feryadımı kimse duymadı.
Gene de sensizlik vardı kimse bakmadı
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Ben Hala sendeyim

.
Solmadı yaşıyor hala gönlümde.
Yemyeşil duryor bütün çiçekler.
Ektiğin o sevgi hep durur bende!
Kıyamete kadar hep seni bekler.

Döneceksin elbet bir gün dermeye.
Aşk ile yüreğim çarpar gel diye.
Geçiyor azapla senden hediye.
Bir sen varsın! Benliğini! hep seni bekler.

Uzaksın bedenden! Canımda yakın.
Düşünme unuttum! Diye sen sakın.
Beni! Bak görürsün tenine dokun.
Vardır resimlerim! Tüm bedeninde.

Sesimi duyarsın uzat ellerin.
Soluklan aşkım ı çek DERİN derin.
Ürperince titreyince her yerin.
Bil ki sendeyim ben! Tüm bedeninde.
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Ben Halkım

Ne zaferler kazandım ben bilirsin
Ben halkım! Dedim sana engel tanımam
Zalimleri mekanında bırakmam
Ne yaparım sen çok iyi bilirsin

Çok ikazlar verdim sana duymadın
Gözün yumdun kulakların kapadın
Sen istedin bu benim bir tokadım
Çok sabrettim sen çok iyi bilirsin

Nasıl oldu ufak sularda yüzdün
Kendin için nice canları üzüdün
Ben çalıştım sen hep sırtımda gezdin
Halk hakkındır hakta halkın bilirisin

Bana sadık kalan darlara düşmez
Gerçek insan kendi halkını ezmez
Doğruluktan başka ilkede gezmez
İncelen bağ nasıl kopar bilirsin

Rıza mutlu rıza koştu halkı için sefere
Ah demişti andı vardı zafere
Kutlu olsun bu bayramdır her yere
Halk bu rıza hakkı sever bilirsin
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Ben Hep Onu Ömür Boyu Beklerim

Uğrak oldu her gün bana o yerler
Geleceksin diye her gün giderim
Oradayım ben her sabah her seher
Seni arar her an orda bu gözlerim

Azda olsa su serpilir gönlüme
Hatıran var sen yoksan da gözüme
Hep dediğim yüreğime üzülme!
Bir gün elbet dönecek o sevdiğin

O vefayı bilir elinde değil!
Bilmeseydi etmez aşkıma meğil
Ey yüreğim o da sever sen hep bil
Boşa olmaz bir sevenin sözlerin

Belki kapalıdır yolu dönemez
Belki hali kalmamıştır gelemez
Bellidir ki o başkasın sevemez
Ben seninle ömür boyu beklerim

Ben beklerim o gelmese gelmesin
Yeter bana ona aşkımı bilsin
Gözlerinde başka hayal görmesin
Ben bileyim ömür bitsin beklerim

Bu yaşamda olmaz ise sonraya
Ben yazmışım derinimde oraya
Mutlak döner göçmen kuşlar yuvaya
Ömrüm geçsin ben hep onu beklerim
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Ben İnsanım Dedim Kendime

BEN İNSANIM DEDİM KENDİME

İnsanım ben diye dedim kendime
Paylaşırım insanların derdini
Ne zaman nerede bir yoksul görsem
Onu düşünür ve de onu yaşarım
Acı çekenlerin içimde duyarım acısını
Ağlayan birini görsem bende ağlarım
Kimliği ne ise fark etmez bana uğraşırım
Düşünürüm bazen de eksiklikleri
Gülemeyen yüzleri yetersizleri
Görür görmez acıları
Dalar yüreğimden içeri
Ben insanım diye dedim kendime
Düşünürüm karanlıkta kalan yüzleri
Aydınlığı göremeyen göz ve beyinleri
Hissetmeyen bedenleri kalpleri
Düşünürüm;
Nasıl yaratmış Yaradan bunları
Üşürüm üstü üryan görsem birini
Doğrulukta; Yalnız kalsam da
Bir başıma yürürüm!
Dokuz köyden kovulsam da!
Yaşasın onuncu köy diye söylerim
Mazluma siper olur
Karşısında dururum haksızlıkların
Can dostu olurum yalnızlıkların
Ben insanı severim!
İnsanlara severek sevgiyle bakarım
Ben kendime insanım dedim
İnsanlığa Âşık oldum insanlara
Çünkü ben insan olarak doğdum
İNSAN GİBİ ÖLMEK İSTERİM
Bunları yapmasam!
Nasıl insan olurum?
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BEN KeNDİMİ YALNIZ SENDE BULMUŞUM

Ben sana yaşarım bu hayatımı!
Benim yaşamakla kalmadı işim
Viran ettin benim gönül tahtımı!
Kısacık ömrümde ak oldu şaçım

Sen mutlu ol yeter beni düşünme
Göçer isem bir gün sakın üzülme
Taşları basarım ben de göğsüme
Olmasın istemem başka yoldaşım

Ara'da bayram'da bir selam olsa
Senden gelen güzel her ne olursa
Seninle olsamda bu zaman dursa
Bilsen hayallerimi nasıl kurmuşum

Dört mevsimde kokun bahardır bana
Her sözün ayrıdır! Can katar canıma
Elde olsa! Girsen damarlarıma
Görsen seni nerelere koymuşum

Çıkmak istemezsin girsen bir kere
Aşkını kalbime gömdüm mahşere
Toprağa girince taşar her yere
Bilsen sana nasıl aşık olmuşum

Sana olan aşkım aşar dağları
Kıskandırır olan bütün aşkları
Hep sana çalışır Aşk Tanrıları
Ben sende huzuru! Beni bulmuşum
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BeN ORaDaN KOPaMaDIM

BEN ORADAN KOPAMADIM

Yanmıyor!
O Lambaları
 Sokakların!
O altında oturduğumuz!
Sökülmüş
O güzelim taşları
Kaldırımların!
Kırılmış tahtaları
O adımızı yazdığımız!
Masalı oturakların
Kurmuş dalları
O ağaçların
Yaprakları da!
Onlar da yok artık
Üstümüzde uçuşan
O gece kuşları!
Sonbaharın akşamlarında!
Umutlarımızı dizerken
Ötüşen!
Birer birer yoklar!
Sende!
 Yoksun onlar gibi!
Bir ben kaldım!
Tek başıma!
Kuruyan!
Umutlar birlikte
Çöpçüler süpürmüş ne varsa!
Arda kalan aşkımızdan!
Ben!
Arada bir uğruyorum oralara!
Gitmesem de!
Uzaktan anıyorum.

TAHSİN EMEK
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BeN O'yum Da SeN

BEN OYUM DA SEN DEĞİLSİN

Sabahları hep resmini özledim
Baktığım sen ama orda sen değilsin
Seni sevdim bunu benden gizledim
Sevdiğim ben ama gene de sen değilsin

Kendim için sevmişim seni meğer
Yüreğimin içine koymuşum aşkını
Senden başka görmez olmuş gözlerim
Hep bakan ben ama gene de sen değilsin

Neden sevdan yakar içimi benim
Neden senden başka tutmaz ellerim
Senden başka neden olmaz dertlerim
Arayan ben arayan sen değilsin

Sen değilsin yaşatan bu aşkımı
Sen değilsin unutan ben şakını
Sen değilsin esirgeyen bakışını
Mazlumun ben zulmeden sen değilsin

Sana sevda şairisin demişler
Oysa bende bilsen ne sevda işler
Bana olmaz layık altın gümüşler
Sevdan yeter yüreğime AMA sen değilsin
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BeN O'yum Da SeN DeğilsiN

BEN OYUM DA SEN DEĞİLSİN

Sabahları hep resmini özledim
Baktığım sen ama orda sen değilsin
Seni sevdim bunu benden gizledim
Sevdiğim ben ama gene de sen değilsin

Kendim için sevmişim seni meğer
Yüreğimin içine koymuşum aşkını
Senden başka görmez olmuş gözlerim
Hep bakan ben ama gene de sen değilsin

Bu da senden olsun esirgeme sen
Esirgersen eksik olmaz gönlümden
Ne çileler gördüm öile çektim ben
Sebebi ben o neden sen değilsin

Neden sevdan yakar içimi benim
Neden senden başka tutmaz ellerim
Senden başka neden olmaz dertlerim
Arayan ben arayan sen değilsin

Sen değilsin yaşatan bu aşkımı
Sen değilsin unutan ben şaşkını
Sen değilsin esirgeyen bakışını
Mazlumun ben zulmeden sen değilsin

Sana sevda şairisin demişler
Oysa bende bilsen ne sevda işler
Bana olmaz layık altın gümüşler
Sevdan yeter yüreğime AMA sen değilsin
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Ben sana Doyamam ki

BEN SANA DOYAMAM Kİ

Ben sana doymayı bilemedim ki

Hiç ayrı durmadım alışamam ki

Senden ayrı kalsam canım sevgilim

Hayata bir Veda ederim sanki

Sen bende bir bensin duramam ayrı

Hayat zehir olur çekemem Kahrı

Gözlerim aşk ile bir sana baktı

Sensiz bu hayatı ben çekemem ki

Yıkılır duramam asla bu yerde

Zindan olur bana olsam cennette

Hesabı veremem sensiz ahrette

Sensiz bütün Âlem boştur inan ki

Doymadım doyamam senin aşkına

Ömrümü veririm her bakışına

Sensiz ben dönerim mecnun şaşkına

Sen yoksan bahçemde güller açmaz ki

Lal olur dillerim diyemem sözüm

Kan ağlar hasretten bu iki gözüm

Benliğim yok olur kaybolur özüm
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Canım çıkmasa da ben yaşamam ki

Şair
tahsin emek
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BEN SaNA GELDİM

Güzel gözlerin gül hatırına
Yıktım tabuları bak sana geldim
Ümidim kalmadı o yarınlarına
Kahrederek Aşkı bırakıp geldim

Açıver kapını her gece gündüz
Geldiğimde olsun mutlu günümüz
Seninle bir olsak dense bize biz
Zamanı kahredip ben sana geldim

Duymaz görmez oldum geçen maziyi
Sildim beynimdeki bütün yazıyı
Affederek kendim dargın razı yı
Severek kendimi yoluna verdim

Bulamadım kendim başka ellerde
Hep sen oldun bende ruhum bedende
Çıkmadın gönlümde her kalp atanda
Kalbimin yoluna uyup ta geldim

Kurumadan gönül bahçem çiçeği
Bıraktım yalanı ve her gerçeği
Geç olsa da aşkım geleceğimi
Seninle yaşamak için ben geldim

Ben geldim yakıver ışık sobanı
Salıver her derdi seni yoranı
Üşüdüm salıver o kollarını
Kucağında yatıp ölmeye geldim
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BeN SaNa Hep SADIK'tım İhaNeT OlmaZ

Ben sana hep sadıktım ihanet! Olmaz

Nettiklere kaldı yazık! Aşkımız
Zaman yıktı bizi ondan şaşkınız
Resimlere kaldık hep bakışırız
Sana ettiklerim senden bir fazla

Bir fazla der! Canım kadar sevdiğim
Uğruna hayatı dönüp sevdiğim!
Yaşama anlamı bilip sevdiğim!
Bana ettiklerin benden bin fazla

Senin için sevdim namaz orucu
Hayatıma döndüm kaçmıştı ucu
Kâbe’m sen olmuştun budur sonucu
Bana ettiklerin benden bin fazla

Ben sana nettim ki sevmekten başka
Sen unuttun! Mezar kazarak aşka
Ben sana tapmıştım! Değildi şaka
Bana ettiklerin benden bin fazla

Sendin yaşamımın bir tek sebebi
Sen gidince! Unuttum Dini mezhebi
Sensiz hep delik ti Sevgi’nin cebi
Bana ettiğin on bin den! De fazla

On binden de fazla bana ettiğin
Neydi sebebin ney bana küstüğün
Sen olmadan diken idi yastığım
Ne verdin ki bana ölmekten fazla

Bakmadı gözlerim başka yüzlere
Sevdim ayrılmazdım senden bir kere
Senin aşkın sardı beni dertlere
Bana ettiğin! Şirinden leyladan fazla
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BEN SENDEN ASlA VAZGEÇEMEM

Güneş doğudan değil! Doğsa batıdan
Ben seni sevmekten asla vazgeçmem
Tüm dünya yalansa geçmem doğrudan
Ben senden kopamam senden geçemem

Sen bana her zaman geçmez bahar'sın
Sen bana her yerde her an bir yar'sın
Sen benim sol yanım aşkım canımsın
Ben senden geçemem asla vazgeçmem

Beklerim yolunu gelmesen bile
Senden gelen dertse bitmeyen çile
Ben seni terk etmem asla nafile
Ben senden güzelim ölsem vazgeçmem

Yüreğimde yerin dağdır yüceden
Büyük gündüzlerden bitmez geceden
Çözülmesi zordan zor bilmeceden
Canımda sen cansın ben senden geçmem

Ben geçemem senden sen cansın bende
Sen benim hayatım bitmez bedende
Ben seni yaşarım! Varım sayende
Sen bende bitmeyen  yüce pınar'sın!
Senden ben geçmem ki CANIM VAZGEÇMEM! ! ! ! !
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Ben SENDEN BUNLARI BEKLEMİYORDUM

Ağır ağır çöktü gecenin karanlığı üstüme
Güneş ufukta batarken ürperiyordum
Bir hançer saplandı sanki böğrüme
Böylesi bir acı beklemiyordum

Bir yalnızlık sardı dört bir yanımdan
Kuşlar da haberdardı yalnızlığımdan
Birer birer çekildiler hiç acımadan
Onlardan da vefa göremiyordum

Oysa penceremde ötüşürlerdi
Arada bir içeriye hep geçerlerdi
Onlar da sen gibi sevecenlerdi
Sen yerine onlarla konuşuyordum

Ama onlar sabahlar gelir mutlaka
Ayrılmış onlara günlük nafaka
Hak eder alırlar! Değil yalaka
Onları bu yüzden çok seviyordum

Hep gidip gelirler bildiler beni
Öğrendiler onlara olan sevgimi
Ben gibi bildiler benim halimi
Her sabah onları hep bekliyordum

Bir sensin vefasız gidip dönmeyen
Seven şu kalbime değer vermeyen
Divane gönlümü sensin hep ezen
Bunları ben senden beklemiyordum
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BEN SENI HiC UNUTAMAM

Omrum sana fedadir bak!
Derdi kederi sen birak
Sonumuz hep karatoprak
Ben seni hic terkedemem

Sana bagli deli gonlum
Sensiz gecmez gecem gunum
Sensiz yasamam olurum!
Sen olmasan ben gidemem

Gidemem baglanir kolum
Dizim tutmaz yikilirim
Ben sensiz hep kaybolurum
Sensizligi hic edemem

Kokun! Getirir ruzgarlar
Seni soyler tum sarkilar
Adini der tum dalgalar
Ben seni hic unutamam

Unutamam birakamam
Ben sensiz asla olamam
Kendi kendime duramam
Seni yazmis tum sayfalar

Ozlerim her an her zaman
Sensiz hic birsey yapamam
Hayallerim senle tamam
Senden asla ayrilamam
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Ben Seni Ama Seni Hep Seviyorum

Bu günler gibiydi zaman
Üzümlerden yapıldığında şarap
Mahzenlere taşındığına saklanmaya
Tanımıştım seni ben! Tam bu sıralarda
Güneşten kararmış yanmış idi beyaz tenin
Yüzünde yakut gibi parlıyordu gözlerin
Bakışların bir başka idi masum
Ben seni o zaman tanıdım
Sen de anıyormusun
Hani bir Gül açmış idizamansız
Seninle kalmıştık bahçede yapa yalnız
Çekilmiş idi el ayak etraftan ay var idi bir de yıldız
Seyrederken gözlerini ellerim elinde iken
Verdiğin sözleri unuttun mu vefasız!
Oysa ben hala suskun yalnız
Maziyi anarım
Hala eskisi gibi duygularım
Hep böylece duruyorum
Kendime sorunca sorularımı
Gene de hep seni
Seni seviyorum
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Ben Seni Ama Seni Hep Seviyorum Biliyormusun?

Bu günler gibiydi zaman
Üzümlerden yapıldığında şarap
Mahzenlere taşındığına saklanmaya
Tanımıştım seni ben! Tam bu sıralarda
Güneşten kararmış yanmış idi beyaz tenin
Yüzünde yakut gibi parlıyordu gözlerin
Bakışların bir başka idi masum
Ben seni o zaman tanıdım
Sen de anıyormusun
Hani bir Gül açmış idi zamansız
Seninle kalmıştık bahçede yapa yalnız
Çekilmiş idi el ayak etraftan ay var idi bir de yıldız
Seyrederken gözlerini ellerim elinde iken
Verdiğin sözleri unuttun mu vefasız!
Oysa ben hala suskun yalnız
Maziyi anarım
Hala eskisi gibi duygularım
Hep böylece duruyorum
Kendime sorunca sorularımı
Gene de hep seni
Seni seviyorum
Sen bunu biliyormusun
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BEN SENİ ÇOK AMA ÇoK ÖZLEDİM

Henüz yanımdayken özledim seni!
Gitmeden, ayrılığı hayal edip özledim
Hissettirmeden sana doyasıya baktım
Bir türlü kabullenemedim hep içime gizledim

Özledim senin sesini, bakışını, gülüşünü
Taradığın saçlarını o incecik yüzünü
Belinden düşen pantolonunu sarkan kazağı
Homurdanışını özledim! Seni çok özledim

Dalaşmanı özledim kardeşlerinle
Hırçınlığını, uysallığını, zamanlarımı seninle
Hayatımın bir parçasısın sen! Her şeyinle
Duygusallığını, insanlığını, sevgini özledim

Ayrılmadan özlemeye başladım seni
Ya şimdi! Küçük resminle avuturum kendimi
Onu her zaman göreyim diye aldım yanıma
Ben seni çok özledim ne olur fazla geç kalma

Gözlerim! Yollarını hep bekler geri gelmeni
Unut sen, özlemek zor üzme sakın kendini
Kokusunu özledim tenindeki terini
Ben seni çok özledim bunu senden gizledim

Çabuk gel! Özleminden erimeye başladım
Kısacık bir zamanda sanki çok yıl yaşlandım
Özlemin böylesini hiçbir şeyde tatmadım
Ben seni çok özledim ama senden gizledim
14.07.02

Tahsin Emek

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben seni çok özledim

Henüz yanımdayken özledim seni!
Gitmeden, ayrılığı hayal edip özledim
Hissettirmeden sana doyasıya baktım
Bir türlü kabullenemedim hep içime gizledim

Özledim senin sesini, bakışını, gülüşünü
Taradığın saçlarını o incecik yüzünü
Belinden düşen pantolonunu sarkan kazağı
Homurdanışını özledim! Seni çok özledim

Dalaşmanı özledim kardeşlerinle
Hırçınlığını, uysallığını, zamanlarımı seninle
Hayatımın bir parçasısın sen! Her şeyinle
Duygusallığını, insanlığını, sevgini özledim

Ayrılmadan özlemeye başladım seni
Ya şimdi! Küçük resminle avuturum kendimi
Onu her zaman göreyim diye aldım yanıma
Ben seni çok özledim ne olur fazla geç kalma

Gözlerim! Yollarını hep bekler geri gelmeni
Unut sen, özlemek zor üzme sakın kendini
Kokusunu özledim tenindeki terini
Ben seni çok özledim bunu senden gizledim

Çabuk gel! Özleminden erimeye başladım
Kısacık bir zamanda sanki çok yıl yaşlandım
Özlemin böylesini hiçbir şeyde tatmadım
Ben seni çok özledim ama senden gizledim

                                  14.07.02
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Ben seni Hiç sevmedim

BEN SENİ HİÇ SEVMEDİM

Bir söz bir aşığa neler anlatır
Bir söz var ki! ömür boyu ağlatır
Bir söz öldürürse de biri yaşatır
Ben senin yaşatan sözünü sevdim

Buğulu gözlerini sevdim ben senin
Yüreğimi dağlayan sözlerini sevdim
Gülümseyişlerini sevdim ben senin
Ruhumu saran o bakışlarını sevdim

Ben seni! Asla hiç  sevmedim
Gelişlerini, bakışlarını sevdim
Ben seni! Dedim ya hiç sevmedim
Gönlüme seslenişlerini sevdim

Ben seni! Bir defa olsun sevmedim
Yürüdüğün yolları uzattığın kolları
Belinde salınan ipek saçları
Ben senin her yanını! Benliğini sevdim

Ama seni asla! Ben hiç sevemedim!

Yüreğini sevdim senin aşkla yanan!
Gönlünü sevdim sevdalara dalan!
Yalan yalan! yalanlarını sevdim senin!
Ama bir bilsen seni! Ben ne çok sevdim!
                                 Tahsin EMEK
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BEN SENİ KENDİM e SEVDİM

Adını dağlara taşlara değil
Damarımda akan kanıma yazdım
Resmini göklere semaya değil
Gözümün ferinde derine çizdim
Aşkını dillere demedim ancak
Kalbimin en derin yerine koydum
Benden uzak değil o bakışların
Gülüşlerin ile derbeder oldum
Bir sevgin var beni ayakta tutan
Her anımda varsın seni unutmam
Asla ey sevgili benden soğutmam
Ben senin içinde bir ateş oldum
Ben seni yaşarım sen görmesen de
Ben seni görürüm görmesen sende
Ben seni hep bende bulurum buldum
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BEN SENİ ÖYLE SeVDİM Kİ!

Gözlerinde sihir vardır güzelim
Gönlümün içine girmeyi bildin
Gölgesinde durur Ayla Güneşin
Sevdim be güzelim ben seni sevdim

Gözlerime bir Nur gibi seyirdi
Kanıma sıcaklık aniden gidi
Yüreğim sevinçten uçacak şimdi
Ben seni güzelim inan çok sevdim

Bir tatlı gülüşün hırçın bakışın
Ceylanlar gibidir adım atışın
Yakışır güzelim sana bakışın
Ben seni gönülden canımdan sevdim

Değişti tüm dünyan sensiz duramam
İnan sensiz bu hayatı yaşamam
Seni kimselerden durup soramam
Yanımda kal derim! ! Ben seni sevdim

Rüzgar sensiz esmez benden yana bil
Seni sevdim kalbim hep sana meyil
Söylerim sözümü sende hep sevil
Ben seni kalbimle Canımla sevdim

Sevdim seni kopup gitme içimden
Sürükleme beni ne olur peşinden
Sana adamdım ben adamdır seven
Ben seni kendime Can diye sevdim
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Ben Seni Özledim

BEN SENİ ÖZLEDİM

Seni özledim! Gecelerin karanlığında
Yıldızların bulutlar ardında kalan ışığında
Sıcaklığını hissettim olmasan da yanımda
Gözlerinin baygın bakışını özledim senin

İpek saçlarını oksayasım geldi içimden
İnce belini sarıp  öpesim yanaklarından
Yüreğinin sesini dinleyesim diye yeniden
Sesini duyasım geldi çok özledim seni ben

Boynum bükük geçti gene bu bayram
Çekemedim sen yoksun diye yenilerimi
Bende kalsın yaksın gönlümü acı duymam
Sen gelmedin diye bütün dertlerimi

Sabahları istemiyorum artık olmasın
Sen yok iken gerekmez güneş doğmasın
Esmesin deli poyraz getirmez ise selamın
Kuşlarda ötmesin bahçemde sen yok isen

Özlemini yaşatacaksa zaman tükenmesin
Yağmurlar saklayacaksa gözyaşlarımı hep yağsın
Geçilmesin yollar getirmeyince seni
Bu hayat aşkım der misin neye yarar

Bir anlamı yok sensiz geçen zamanın
Açan çiçeklerin solan yaprakların
Kırılan dalların tozlanan yolların
Şunu bil ki tatlım ben seni ÖZLEDİM
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BeN Seni UNUTAMAM sen UNUTSANDA

Dün gece gözümü uyku tutmadı
Eski albümlerde buldum kendimi
İlk sayfada gördüm başka açmadım
Başa koymuş idim senin resmini

Daldım mazimize öylece kaldım
Sabah resmin kucağımda uyandım
Gücüm tükenmişti hiç kalkamadım
Ne kadar sevmiştim meğer ben seni

Tek ağacımız vardı koca ormanda
Ne kadar mutluydum varken yanımda
Yerin hala durur kanım canımda
Ne çok istemiştim beni sevmeni

Bir gün ümit verir bir gün kaçardın
Sen bunları bana her gün yapardın
Bana hayat verir sonra yakardın
Ne çok sabrım vardı bekledim seni

Koca ömür geçti hala sendeyim
Gene bıraktığın ıssız yerdeyim
Sen sevme istersen ey sevdiceğim
Ben ölene kadar seveceğim seni

Hatıralar sarmış gitmek bilmiyor
O senin hayalin bana yetmiyor
İnan bana günüm sensiz geçmiyor
Her nefes alışta anarım seni

 ÜMİTSİZ OLSA DA  BEKLEYCEĞİM DÖNMENİ

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

BEN SENİ UNUTMADIM UNuTAMADIM

Gözümün kirpiğine yazılmış adın
Yürürsem sanadır attığım adım!
Sen benim adım sın! bense soy adın
Unut sen beni aşkım! Ben unutmadım

Her ne yana baksam seni ararım
Senindir ayazım senin baharım
Ben senin aşkınla yaşarsam varım
Sen beni unutsan! Ben yapamadım

Her sabahta doğar sevgin içime
Gece sıcak elin dolar saçıma
Anıların var ya! Yonga Canıma
Sen bensiz yaşarsın! ben yaşamadım

Adını unutmaz kafeste kuşum
Sıcaklığın yüreğime koymuşum
Sen beni kaybetsen! ben hep bulmuşum
Sen ıraksın benden! Ben Irayamadım

Senin adın sevgi sevenin benim
Sen Aşk isen eğer aşığın benim
Sen çileyse-'n  eğer çekenin benim
sen bıktın ya benden! Bense bıkmadım

Yapamadım yaşamadım ıramadım
Unutmadım bıkamadım senden ben
Senin aşkın ile doludur siğnem
Sen sevip te unuttun aşkım!
                          ama hala seni unutmadım ben.
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Ben seni unuturmuyum

HER ZAMAN KALBİMDE YERİN VAR

Kader buluşturdu bizi.
Anımsattı mazimizi.
Şen eyledi kalb’imizi.
Ben seni unuturmuyum.

Sen bana bir hatırsaın.
Sevgide aşkta ustasın.
Bırak o kader utansın.
Ben seni bırakırmıyım.

Sen bende bir tutku oldun.
Şanslıyım ki seni buldum.
Senle yeşerdi umudum.
Yolları kapatırmıyım.

Dilerim gönlün hoş olsun.
Yüreğin sevgiyle dolsun.
Melekler seni korusun.
Ben sensiz hiç kalırmıyım
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BEN SeNİN RUHUNU SEVMİŞTİM

Dün bizde kar yağdı her taraf beyazlandı
İçerimdeki sevda tükenmişken canlandı
Seni andırdı bana nazlı nazlı düşen kar taneleri
Henüz yere düşmeden dönsem mi diyor geri
Isıtmıştı gök yüzünü düşen karlar
Bir görsen Deniz üstünde nasıl uçuşuyordu martılar
Kar taneleri değerken denize kayboluyordu sen gibi
Oysa martılar bir dalıp bir uçuyordu tekrar tekrar
Bir sır gibi uçup gittin buralardan sessizce
Bense hala oradayım bıraktığın yerde kimsesizce
Beklemezdim çekip gitmen sebepsiz
Beni bıraktın buralarda çaresiz
Ben hep durgun yaşıyorum bir tek sana hasretim
De ki öksüz de ki sensiz bir yetim
Bir düşün ki seni ben nasıl nasıl sevmiştim
İçimden içerim'den ruhundan istemiştim
Oysa ben ne tenini ne de gözlerini ne de bedenini
Ben senin içerini samimiyetini temiz duygularını sevmişim
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BEN SENSİZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMEM Ki

Alıp yüreğimi gitme buradan
Sensiz bu hayatı yaşayamam ki
Gözlerim kan döker bakıp ardından
Sensiz buralarda ben kalamam ki

Yıkılırım tutmaz elim ayağım
Yok olurum sensiz olmaz varlığım
Sığmaz beni evren artar darlığım
Ben sensiz bir hayat düşünemem ki

Güneş doğmaz artık yaslı gönlüme
İsyanlar ederim kendi kendime
Bu acılar alır beni ölüme
Olmasan yanımda ben ölemem ki

Can çekişir gönlüm sızlar her yanım
Meyhaneler olur her an mekanım
Sensin benim bir tek gönül sultanım
ben kendimi sensiz hiç bulamam ki

Günüm gecem sensiz olur karanlık
Sarar beni bitmez ardı yalnızlık
Yaşamanın tadı olamaz artık
Sensizlik bana zehir yaşayamam ki

Yaşayamam sensiz nefes alamam
Sensiz hiçbir yöne adım atamam
Sorsalar nedeni ben anlatamam
Gidersen ben sensiz konuşamam ki
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Ben Sensiz Olamam

BEN SENSİZ OLAMAM

Ben sensiz olamam
Ben sensiz yapamam
Şunu bil ki sevgilim
Sensiz yaşayamam

Sensiz her şey zulüm bana
Nasıl da anlatsam sana
Bir cehennem olur sanki
Şu koskoca dünya bana

Bu isyanım, bu feryadım
Sana olan tutkumdandır
Bu haykırış, bu sitemler
Sana olan aşkımdandır

Seninle geçer her anım
Bir esirin olmuşum ben
Yüreğimi sana verdim
Bir de haber etmedin sen

Etmedim mi sende bir yer?
Sence bu aşk neler eder?
Canım çıkar bedenimden
Senden bir haber bekler

Nedendir bu ayrılıklar?
Nedendir bu kırgınlıklar?
Neden aydınlıklar varken
Nedendir ki karanlıklar?

Bir zindandır hayat sensiz
Yaşayamam bir habersiz
Bu can kalamaz bedensiz
Her günüm azapla geçer

Sana olan bir tutkum var
Seninle her yer ilkbahar
Sensiz cennet neye yarar
Sensiz hayat neler eder.
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Ben Sensiz Yapamam

BEN SENSİZ YAPAMAM

Sana bu gönlümü vermek istedim
Ne kadar seversin bilmek istedim
Kırdın şu kalbimi kırdın sevgilim
Ben sana can dedim sen istemedin

Her sabah yoluna, bakar beklerdim
Gelip geçişini hep görmek isterdim
Görünce seni ben kalmazdı derdim
Ben sana tutkundum sen istemedin

Hala sen o yolardan geçiyor musun?
Geçince bu beni! Hiç anıyor musun?
Görmeyince beni, sen ağlıyormuşsun?
Gerçek mi yalan mı, bilmek istedim

Şimdiyse tek tesellim, o anılarım
Resmine bakarak, yanar ağlarım
Yazık boşa geçti gençlik yıllarım
O aşk orada bitsin ben istemedim

Bana sadık kalan bir gözyaşlarım
Unutmam onları, ben hep ağlarım
Ağardı başımda, o siyah saçlarım
Görürsen şaşırma, bilesin dedim

Hayal mi gerçek mi o geçen yıllar
Çöldeymişim gibi gördüm Seraplar
Fark etmez ki bende ilk ya sonbahar
Sensiz kaybolmuşum bilesin dedim

                       Tahsin EMEK

Sensiz her yer! Acı gurbettir bana
Bir Rab'bim biliyor sevdamı sana
Hiç mi acımadın kıydın bu cana
Gidişinle öldüm,bilesin bunu...DEDİM

              DİKENLİ GÜL E TEŞEKKÜRLER
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BeN SeNSiZ YAŞAYAMAM

Bir gün kapın çalarda açıp bakınca
Kimseyi görmeziysen yanı başın da
Sakın korkma! Benim o sana gelen
Bedenimle değil! Tanrı’dan Can’la

Aciz bedenimi terk etti bu Can!
Sen! Olmasan dedi artık duramam
Zaten onda dedi bir yarım parçam
Bedenini yarım ben taşıyamam!

O beni terk etti sen kalmayınca
Mutsuz gördü beni sen olmayınca
Yaşadığım hayat! Hepsi yarımca
Ona giderim ben sende duramam

O dedi ben sustum konuşamadım
Bende yarım Can’la yaşayamadım
Kaderle Koz’ umu paylaşamadım
Aşkın engel oldu durduramadım

Bir Elma’nın iki yarı misali
Biri bensem biri sensin besbelli
Ben senin aşkından olmuşsam deli
Bu zamandan sonra akıllanamam

Ne ederim de sen ben sensiz aklı
İçerimi görsen kalmaz ki aklın
Olmadı hiç senden bir gizlim saklım
Senden başkasıyla ben yaşayamam
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Ben Yalnız Değilim Bende Sen Varsın

Bakma! Durgun şimdi ufkumda Deniz.
Göklere bir baksan neler olacak?
Ben yalnız değilim! Senle ikimiz.
Fırtına yakındır! Koptu kopacak.
Belki ben değilim bu resimdeki!
Hayaline sorsan aynı olacak
Bilmezsin içimde ne saklamışım!
Sana yaptırdığım saraydır ancak.
Beni verme bana sende kalayım.
Sende kalıp Aşkın ile yanayım.
Arama beni sen! Hep ben buradayım.
Mahşere kadar bu KALP hep senin kalacak.
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BEN! ÂLEVİ-YiM

ÂLEVİ DOĞULUR! ! SONRADAN OLUNMAZ!

GERÇEK MÜSLÜMANIM! .. MÜSTESLİM DEĞİL! !

BEN ÂLEVİ-'YİM

Ben Âdem babadan geldim
Ona dayanır silsilem soyum
Yönümü İbrahim’den aldım
Bir Müslümanım ben, İslam’dır yolum

İsmail’in Torunlarından-ım
Muhammed resulüm Âli İmam-ım
Kur’an’dır başucumdaki kitabım
Âleviliktir, demirlediğim limanım

Taçtır başıma İslam’dır dinim
Ayırmam kitapların hiçbirini
Doğruluktan bir zerre ayrılmam
Ben fahren yaşarım kendi dinimi

Âleviyim ben Âli’yi sevmekse eğer
Bende Âli’yi sevmek her şeye değer
Secde etmiş Babamıza bütün melekler
Adem-den bu yana ben Âlevi-yim

Âleviyim İslam dinimdir benim
Âlevi-yim Âli pirim-dir benim
Âlevi-yimArşa uzanır elim
Âlevi-yim Kur-an Kitabım benim

Kalpten İnanırım ben! Bir dilde değil
Neredesin İslamın ara kendin bil
Olamam maddeye esir ne de kul
Severek Müslümanım ben! Parayla değil

Tahsin Emek
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Bende Hep Son Bahar

BENDE HEP SONBAHAR

Bile bilsem nereye bakar gözlerin
Esen rüzgâr, getire bilse kokunu
Bir haber vere bilse,  Güvercinler
Yeter bana sevdiğim inan ki yeter!

Alıştım sanma yokluğuna!
Sensiz geçmiyor, zaman!
Buradayım! Demiştin ya hep bana
Aradan geçti yıllar!

Bu yağmur Bulut’tan değil!
Senden bana armağan
Fırtınalar kopuyor içimde
Bu yağmur göz pınarlarımdan

Bahar da dönecektin hani?
Kaçıncı Bahar’dır bu geçen?
Mutlusun belki de sen ya ben?
Bitip tükendim beklemekten!

Bu son olsun dedim Geçen’e
Gidince geldi gene sonbahar!
Baharda; Bırakıp gitmiştin!
Son bahardır bana hep kalan

Birer birer dökülüyor yapraklar!
Hazan’a girecek, bütün ağaçlar!
Oysa bende dinmeyecek yağmur
Her günüm Hazan işte o kadar
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BENDE SöZ VERMİŞTİM KENDİ KENDİME

Dün gece gözlerim semaya daldı
Hep seni aradım göğün yüzünde
Yıldızlar dans etti seni sakladı
Yorgunluklar çöktü iki gözüme

Bir yıldız kaymıştı irkildim birden
Seni aramaya daldım yeniden
Hayalin kapladı tüm gök yüzünü
Takıldı düşüncem tüm sözlerine

Kendini benim için sevdin demiştin
Benden ayrılmazdın bes söylemiştin
Gönlümün sahibisin sözün vermiştin
Bende söz vermiştim kendi kendime
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BENDEKİ GARiP BİR ÖZLEM

Yüreğin susmasın bir tanem!
Sendeki ben yetiyor ise sana
Gel bana sor sensizliği diyemem
Bendeki sen işlemiş dört yanıma

Tek hasretim nefesini solumak
İpek saçlarını doyasıya koklamak
Ellerinde iken ellerim bakarak gözlerine
O kısrak beline sıkı sıkı sarılmak

Fısıltılarını duymaktır özlemim benim
Tenimde sıcaklığını saklamak
Tan ağarırken yanımda......
Geceleri seninle yıldızlara bakmak

Bir gariptir özlemim benim bir tanem
Bendeki seni zor oluyor uyutmak
Sendeki ben ısıtıyorsa hala kalbini
Bana kalmaz zira artık konuşmak
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BENDEN UZAKTA OLuNCA

BENDEN UZAKTA OLUNCA

Buram, buram yanar içim
Rahat huzuru bulamam
Aklanır da sanki saçım
Yanımda sen olmayınca

Durmam yerimde dönerim
Kendi kendime söylerim
Olmayanı dert ederim
Sen yanımda olmayınca

Üzülürüm sanki çocuk
Yaşım akar boncuk, boncuk
Hep kalırım boynum bükük
Ben seni bulamayınca

Geçmez zaman durur sanki
Nefes de alamam belki
Yani ki yokum inan ki
Karşımda sen durmayınca

Döner gözlerim fırıldak
Seni arar bucak, bucak
Sensiz halim ne olacak
Ben seni bulamayınca

Yani ki sensiz bir hiç ’im
Kimseyle yapamam geçim
Bil ki sana çok muhtaçtım
Sen uzaklarda olunca
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Benı  bılesın

Şiir yazdım sana belki okursun
Okuyup da belki kendin bulursun
Bu da benim sana son sözüm olsun
Son pişmanlık fayda etmez bilesin

Her şeyin bir başı bir de sonu var
Ateş bulunduğu yerleri yakar
Ölen gider gören salim kalanlar
Her yokuşun sonu iniş bilesin

Gün gelir bu devran dönecek elbet
Hiç kimse yerinde kalmaz müebbet
Sabreden murada erecek sabret
Sabrın sonu selamettir bilesin

Kana kandır derler su olup gitmez
Kurttur derler kurda ölür itleşmez
Asil olan asla soyundan geçmez
Gerçek çok acıdır bakıp göresin

Aşığım ben hakka doğruluklara
Üzüldüğüm mazideki yıllara
Seni boğacağım pişmanlıklara
Kanından şüphem var bunu bilesin
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Beni Bir KALEMDE SİLİVERMİŞSİN

Dönüp de sırtını gidebilmişsin
Nede kolay olmuş yapabilmişsin
Aşk sevgiyi! Beni de silebilmişsin
Bana da öğretsen! Ben bilemedim

Dilde severmişsin değil yürekten!
Yalandanmış aşkın değil gerçekten!
Ben çok geç kalmışım sen yaptın erken!
Bana da bunları! Sen öğretirmisin?

Yağ gibi çıkarsın suyun üstüne
Herşeyi istersin kendi keyfine
Sen düşünme! Varmış seni düşünen
Nasıl başarırsın! Sen söyler misin?

Öğretsende bilmem yalandan sevmem!
Aşkım kutsal benim! Asla değişmem
İçim kan ağlarken gülmem gülüşmem
Seni geç tanıdım. Sen benden değilsin!

Sen benden değilsin olamamışsın
Benim sözlerime inanmamışsın
Yıllar varki kendin hep aldatmışsın
Beni tanımadın! Hiç bilmemişsin

Bilmemişsin yazık benim sevgimi
Oysa sen almıştın bütün kalbimi
Sana adamıştım ben herşeyimi
Beni bir kalemde silivermişsin
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BENi ÇILDIRTANLAR

Beni siz delirttiniz siz evet siz!
Allah- u Ekber deyip çalıp çırpanlar!
Allah-ı anarak insan boğazı kesenler!
Allah diyerek insanları aldatanlar yalan diyenler
Şahsi çıkarlarına dünyaları kana bulayanlar
İnsanları bir birine düşürenler kıydıranlar
Kitabı okuyup yalan dolan yapanlar
Dini istismar İnsanları aldatanlar
Din tüccarlığı yapanlar
Değil değil evet değildir
Bunları yapanlara kananlar
Bir avuç insana bakıp aldananlar
Kendilerini hiçe sayıp koca toplumda
Yaşadıklarını sanan o mahluklardır O mahluklar
Kitap açıp okumaktan aciz sizi ey tembel insancıklar
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Beni de götür yanına

BENİ DE GÖTÜR YANINA

Gider isen beni götür seninle
Yalnız yaşayamam ben hasretinle
Sana alışmışım dur beni dinle
Götür beni gider iken yanına

Çekemez kimseler benim derdimi
Görürüm bir yetim,öksüz kendimi
Aşamam hayatın sensiz bend’ini
Gider iken götür bırakma yarına

Çekilmez olurum gülemez yüzüm
Karanlığa döner günüm gündüzüm
Yakar ateş gibi dediğim sözüm
Bırakma beni sen götür yanına

Göneş doğmaz bana gidersen bensiz
Zindan’dan farkı yok buranın sensiz
Bu can yaşayamaz bilki bedensiz
Kasd’edersin benim gitsen canıma

Çorak olur gönül bahçem kül olur
Nerde bela varsa hep beni bulur
Yüreğim daralır dertle yoğrulur
Bırakma götür de grime kanıma

Beni de götür sen burada bırakma
Sena tapan gönlü yalnız bırakma
Mazim yanmış birde sen beni yakma
Ne olur bırakma benide götür
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BENİ ÖLDÜ BiL SEN

Hırçın esti Poyraz gene sen gibi
Kırıp geçti yeşil genç dallarımı
Bu muydu kalbimin senden nasibi
Acınacak yaptın tüm hallarımı

Dönülmez yollara gittin yel gibi
Dönmeyi bilmedin giden gün gibi
Düşürdün kalbinden bir yaprak gibi
Duyan bilmez asla bu hallarımı

Geç anladım yazık inanamadım
Oysa hep bendesin çıkaramadım
Sensiz bir hayata hiç alışamadım
Gerçek seven bilir yanan bağrımı

Korkma! Dolmaz Deniz esen Rüzgarla
Artar sanama ona akan sularla
Dallar da yeşerir gelen Baharla
Bir kalbim unutmaz yaptıklarını

Her ah çekişinde içerim yanar
Anınca adını çatlar dudaklar
Kimse yakmaz senin yaktığın kadar
Sen kışa çevirdin her baharımı

Hislerim yok oldu duymaz her yanım
Acıyı tatlıyı hissetmez canım
Dondu damarımda akmaz bu kanım
Harap ettin bitirdin sen her ANIMI
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Beni unutma

Resmim düşer ise bir gün yerinden
Aklından çıkartıp beni unutma
Hayalim silinir ise gözünden
Kalbindeki aşkla beni unutma

Baharda çiçekle hatırla beni
Yazın sıcağında kokla tenini
Hazanda sarayım dört bir yerini
Hasret ateşinle beni unutma

Her güneş doğunca ufuklarında
Kızılcık olunca yanaklarında
Yani ki her nefes alışlarında
Her şeyi unutsan beni unutma
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BeNi YAKMAN Mı LAZıM

BENİ YAKMAN MI LAZIM

Sana vermişsem eğer
Şu divane gönlümü
Yüreğimi alıp da!
Esir etmen mi lazım?

Harcamışsam yolunda
Şu kısacık ömrümü
Beni hasretin ile!
 Süründürmen mi lazım?

Bakamam senden başka
Ne gül ne de güzele
Aşkta çıkmadın arka!
Çekip gitmen mi lazım?

Seni taç diye taktım
Kâbe’m diyerek taptım
Uğruna kendim yaktım!
Kaçıp gitmen mi lazım?

Sende başlar yollarım
Gene de biter sende
Can yaptımsa bedende!
Söküp alman mı lazım?

Beni yakman mı lazım?
Benden çıkman mı lazım?
Bir başıma çöller de!
Süründürmen mi lazım?

                   tahsin emek
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Benim  gibi ol

Benim gibi ol

Kazarım dağları kalem ucuyla.
Engelleri bir bir sererim yere.
Kalbimdeki inanç doğan arzuyla.
Limanlar kurarım tüm denizlere.

Baharı yaşarım güz’ün olsada.
Kışı gösteririm yaz aylarında.
Kancalar takarım yoz kafalara.
Ferahlık sağlarım temiz kalplere.

Bir ışık olurum karanlıklarda.
Tıkarım önünü yolsuzlukların.
Istediği kadar zalim olsada.
Önünde dururum haksızlıkların.

Bir adem oğluyum bir tanrı kulu.
Irgalamaz beni sağı ile solu.
Güçlü imanım var tanrıyla dolu.
Sessiz duramam ben haksızlıklara.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim bir GÜLÜM VAR ŞENDİR GÜLŞENDİR

Benim bir gül'üm var gülüşü şendir
Gözleri sevgiyle bakıp sevendir
Gözüme bakınca girer kalbime
Benim herşeyimi bakıp bilendir

Dikenleri batsa yakmaz canımı
Kıymaz bana akıtamaz kanımı
Sevgiyle sarar ki Aşktan da öte
O hep bilir benim dörtbir yanımı

Hisseder hisimi kalbimi okur
Bakışıyla bana sevgiyi dokur
Bir kokusu vardır apayrı eşsiz
Kokladıkça onu canım mestolur

Süsler benim o gönül bahçemi
Aldır Almiradır güller kökeni
Sormayın adını hiç söyleyemem
Söylersem belkide affetmez beni

Ben onun aşkıyla yanar yaşarım
Kavuşmasam bile hayal kuarım
Ben onsuz kalamam bir an olsada
Neredeysem gene onu ararım

Bilmesin aşkımı demeyin  ona
Varırım az kaldı onun yanına
Ayıramaz bizi geçse asırlar
Ölümde kıymaz ki benim canıma
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Benim CANıM ANNEM

Bu gün Anneler günü de
Sen yoksun Annem!
Sen gittin gideli de
Gülmeyi bilmem!
Saçlarıma aklar düştü
Kendimi görmem!
Sanki yeni doğmuşun da
Annesizim ben!
Ne gariptir bu hayatın
Akışı Annem!
Seni görmezse gözlerim
Daralır sinem!
Annesiz kalmak çok zormuş
Bilmezdim Annem!
Annem seni unutmadım
Unutamam ki
Her nereye baksam seni
Görecem sanki
Sensiz hayatın tadı yok
Yaşam nedir ki
Sol yanımda eksiklik var
Dolmuyor Annem!
Şimdilerde anılar var
Hep düşündüğüm!
Hep oluyor
Sensiz Annem!
Çok üşüdüğüm!
Annem!
Senle geçti benim
Güzel gençliğim
Çocukluğum anılarda
Yaşıyor Annem
Anlamadım?
Nedir hayat?
Yaşamın tarzı
Neden Tanrı?
Uygun görmüş
Yaratmış Arz’ı
Doğum yaşam sonra ölüm!
Bu imiş Farzı
Bunlar bana acı geldi
Çok zormuş Annem
Alnımızda yazı varmış!
Kader diyorlar
Annem böyle geçer imiş
Hayatta yollar
Bizden önce niceleri
Geçmiş diyorlar
Giden geri!
Dönmüyormuş
Ne garip Annem
Tanrıdan rahmet dilerim
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Her anda sana
Huzur yağmurları yağsın
Topraklarına
Bu gün gittin geleceğiz
Yarınlarına
Bu hayatta herkes ölür
Kalmazmış Annem
Ne olursa olsun gene
Sensin bir tanem
Sensin benim canım
Her şeyim Annem
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BENİM CaNIM YANIYOR BUNLARDAN

Benim yüreğim acıyor!
Duyarsızlardan
Gülünmeyecek yerde!
Gülenlerden
Ağlanmayacak yerde!
Ağlayanlardan
Rahman'ı unutup!
Şeytana uyanlardan
Bilmeyip DiN'i!
İmam olanlardan
Ticaret ve gösteriş için!
HAC' a gidenlerden
Müslümanım ElhamdüLİLAH deyip!
Adaleti yanıltanlardan
Adil olmayandan
Komşusu Aç olup!
Tok yatanlardan
İnsanım! deyip te
İnsana kıyanlardan
Doğruyu bilip te!
Yapmayanlardan
Mümin görünüp te!
İftiracı olanlardan
Fitnekâlardan ve etraflarından!
Göz gere gere yalan diyenden!
İhanet edenden!
Hainlerden
Kısacası! İnsan olduğunu
Unutanlardan
İnsana kıyanlardan!
Kıydıranlardan
Dünya kalmaz kimselere!
Demiyenden
Kısacık ömürde!
Üzenlerden ezenlerden
BİZLERİ VE TÜM DUYARLI İNSANLARI!
KORUSUN DİYE NİYAZIMDIR
YÜCE TANRIDAN
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BENİM HeR ŞEYİMSİN SEN

Her sabah uyanıp göz açtığımda
Hep seni görmeyi çok istiyorum
Her zaman gün doğup ağardığında
Hep yanımda ol diye çırpınıyorum

Bir günlük yokluğun asırdır bana
Kaç asır uzaksın bil istiyorum
Sensizlik ölümden beterdir bana
Kaç defa ben öldüm bilsen diyorum

Ben sana adanmış Tanrı kuluyum
Sanma içim hoştur dertle doluyum
Ben seni bildikten sonra böyleyim
Halimi bilipte gelsen diyorum

Herkese gün doğar bana karanlık
Kahredip duruyor bitmez yalnızlık
O senin yaptığın bir bana yazık
Halim çıkmazlarda bilsen diyorum

Seni seviyorum sensiz olmuyor
Yüreğim hep sende seni yaşıyor
Olmuyor bir tanem sensiz olmuyor
Gelip görsen beni sarsan diyorum

Kalbimin her yanı aşkınla dolu
Bu aşktır gösteren sevginin yolu
Ben hayat sağıysam bil ki sen solu
Her soluğum sensin bilsen diyorum
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BENİM HERŞEYiMSİN

Seni bırakır da nere giderim
Benim yakınımda uzağım sensin
Sensiz tutmaz benim ayak ellerim
Benim varım yoğum her şeyim sensin

Bir deli gönlüm var sen diye kokar
Yüreğimde aşkınla sevginle çarpar
Gözlerime baksan resmini yazar
Benim benliğimde hep sen gezersin

Dillerim dönemez başka bir isme
Dokunamaz elim başka bir cisme
Ben sensiz yapamam gözümde sürme
Her açacağım da gördüğüm sensin

Her esen yel senden koku getirir
Sana hasret kalsam beni bitirir
Nasıl ki bir yavru Ana yitirir
Benim hayat denen değerim sensin

Sensin! Ben olamam sensiz yapamam
Senden uzaklarda bil ki yaşamam
Sensiz geçmez bende asla bir zaman
Benim zamanımda hayatım sensin

Sen benim değerim sensin yokluğum
Sensin bende mutluluğu gördüğüm
sensin benim hüznüm sensin düğünüm
Bahar kışım yazım hazanın! evet evet HEP SENSİN
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Benim İçimdesin Canım Sevgilim

BENİM İÇİMDESİN CANIM SEVGİLİM

Susarsa dillerim dursa ellerim
Sana gelir tasalanma sözlerim
Bir sevgin var yüreğimde çok derin
Seni unutamam canım sevgilim

Eser bazen Poyraz kurutur tenim
Bakar görmez bazen bakan gözlerim
Havam olmaz bazen çeker giderim
Ama içimdesin canım sevgilim

Bahçemde çiçekler solar ya bazen
O Sana sitemdir bana gelmemen!
Seni zorlayamam çık gel diyemem
Hayalin gözümden çıkmaz sevgilim

Ne çok severim ben birbilsen seni
İsteridim ki her an seni görmemi
Nasıl yaratmıştır Tanrım düzeni
Aşklar azap çeksin diye sevgilim

Şimdi ne alemde neler yaparsın
Bilirim ki hep resmime bakarsın
Bizi uzak tutan Kader utansın
Bizde günah yokki canım  sevgilim

Özledim senin o deyişlerini
Salınarak bana gelişlerini
Canımı okşayan gülüşlerini
Özlemdesin bilsen canım sevgilim
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BENİM SENDEN BAŞKA GÜNEŞİM Mi VAR

Yoksun diye gönül bahçem kurudu
Başkasına bakan gözlerim mi var?
Şakıyan dillerim sensiz Lal oldu
Söylenmeye sensiz sözlerim mi var?

Geceleri ışık yanmaz odamda
Bir acı var Ota-namaz şuramda
Karanlıklar durur dört bir yanımda
Sensiz bana doğan güneşim mi var?

Lodos esmez oldu poyrazlar yakar
İçim gibi dışım yandı bu sefer
Birer birer bulur oldu tüm dertler
Sensiz çekemedim takatim mi var?

Gene tutamadın! Sen o sözünü
Sakınmazın budaklardan özünü
Görmez oldum! Can verdiğim yüzünü
Başka yere bakar gözlerim mi var

Oysa hala kokun sinmiş içime
Hep tütüyor bedenimin üstüne
Ben sendeyim hala sakın üzülme
Ben im senden başka sevdiğim mi var

Sevdiğim mi var senden  başka bir Can-ı
Unutturursan aşkım gel beni tanı
Bir sen varsın saran bütün dünyamı
Benim senden başka bir Canım mı VAR?
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BENLİĞİM GiDER

Yıkılırım gök kubbe-m Kıblem kalamaz
Güneşim yok olur gündüzüm olmaz
Havasız kalırım mumum da yanmaz
Sen beni bırakıp da gidersen eğer

Çağlamaz Pınarlar esmez rüzgarlar
Geceme doğmazlar Ay ve Yıldızlar
Kulaklarım! Seda bir ses duymazlar
Bırakır da beni sen gidersen eğer

Bil ki yaşanacak hayatım biter
Açmaz Gün yüzünü açmaz çiçekler
Yalanlar çoğalır olmaz gerçekler
Gider de beni sen bırakırsan eğer

Yaşanmamış olur tüm gördüklerim
Yok olur dünyamdan tüm sevdiklerim
Ben sensiz bu alemde neler ederim?
Eğer bırakırsan sen beni! Benliğimde de gider
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BENLİĞİM SENiNDİR

Aşkın ebedidir içimde benim
Başlangıcı meçhul sonu olamaz
İçimde yer etti zeytin gözlerin
Onların yerini kimse tutamaz

Gönlümün sahibi oldu sözlerin
Damarımda dolaşır yaşatır sevgin
Seninle tükenir dağ olsa derdim
Sen varken yanıma gam yaklaşamaz

Namazım Niyazım seninle başlar
Adını cıvıldar ötüşen kuşlar
Her anda yüreğim seninle çarpar
Bu gönlüm senindir sensiz yapamaz

Sen bende bir bensin benliğim-desin
Çınlar kulağımda bitmez ki sesin
Uzakta da olsan şu Kalbimdesin
Benliğim senindir sensiz olamaz

Kopamazsın benden bende sen gibi
Sensin bu gönlümün müzmin sahibi
Senin için yaşar sinemde Kalbim
Sensiz biliyorsun hayat olamaz

Olamaz haykırır bütün bedenim
Seni söyler her demimde dillerim
Sensiz bu Alemde ben ne ederim
Kaybolur giderim kimse bulamaz
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Benliğimde-yim değişmem

Ben gene o kendim senin bildiğin!
Hani ilk bakışta görüp sevdiğin!
O beyaz gömlekle benim gördüğün.
O benim gene ben o benim işte.

Değişmedim geçse o zalim yıllar!
Yıkılmadım durdum sonuna kadar!
Değiştiremez beni o yoz kafalar!
Benliğim yıllanmış değişmez işte!

Sorsan yüreğimi ilk günkü gibi.
Her atışta beni bana çekiyor.
Gözlerim her zaman gülecek elbet!
Onlar da her zaman hakkı gözlüyor.

Bana yalnız beyaz değil yakışan!
Gönlüm dokuz renk ile buluşan.
Bir dilim var her yaş ile konuşan.
Kibirli olmadım! O ben bu benim işte.

Bellidir ki sen bunları unuttun!
Haktan sapıp başka yolları tuttun.
Beni değil bil ki sen kendin yuttun.
Özüm bende hala! O ben bendedir işte.

Ne reziller gördüm kandılar Mala.
Düzene uydular ettiler hile.
Dinle aldattılar! Dinsizlik ile.
Ben hiç aldatmadım! Ben bendeymiş işte.M-DEYİM BEN DEĞİŞMEM
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Bes A  Bes Demiştin

BES A BES  DEMİŞTİN

Gidince anladım yalanmış aşkın
Eyledin sen beni serseri şaşkın
Bana aşktan yana desen ne yaptın
Aşk bu mu desene canım sevdiğim

Ben seni sevmişim kopamam senden
Kaçarsın her zaman nedenki benden
Bu ayrılık beni yakıp kahreden
O senden geliyor bilki sevdiğim

Hatırla sözlerin dönsen geriye
Ne çok inanmıştık aşka sevgiye
Unutup gitmişsin bilmem nediye
Kolaymı oluyor desen sevdiğim

Bendeki yerini alamaz kimse
Unutmam aşkını ölüm de gelse
Muhtacım ben sana bilmek istersen
Sensiz yaşayamam canım sevgilim

Oysa sen bırakıp gidebilmişsin
Giderken beni de silebilmişsin
Ben onu unuttum diyebilmişsin
Ne kolay unuttun canım sevgilim

Sen gittin bu gönlüm hala sendedir
Kutsaldır o sevgin hep kalbimdedir
Aşkın sonu gelmez o hep bendedir
Sözüm söz demiştin canım sevgilim
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BES A BES DEMiŞTiN HANii

BES A BES DEMİŞTİN HANİİ

Sensiz geçen günlerin
Acısı kor gibi yakar
Bende yer etti bilesin
Tükenmez artık acılar

Uzaklardan bakıp bana
Bu canımı yakıyorsun
Sen beni bir mecnun ettin
Hakkın mı var sanıyorsun

Bana bin bir ümit verdin
Sen birini yapmıyorsun
Hep ben yanınayım derdin
Ama sen hep kaçıyorsun

Çiğniyorsun beni geçip
Ayrılık badesi içip
Hani vardı senden nasip
Sen beni öldürüyorsun

Adını yazdım taşlara
Resmini verdim kuşlara
Bildirsinler semalara
Sen beni çok üzüyorsun

Her anım her gecemdesin
Gitmez kulağımdan sesin
Sana hasretim neredesin
Sen benim son umudumsun

Ne ben senden vaz geçerim
Ne de sen bunu bilirsin
Nerede olsan gelirim
Ben çağırsam gelirimsin

Gel iki can bir olalım
Kendimizi paylaşalım
Bir canda olmazsak eğer
Bari gel bir dost olalım
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BeŞ PARMAK DAĞLARINDAN SELAMLAR

BEŞ PARMAK DAĞLARINDAN SELAMLAR

Buralarda Güneş Denizden doğar!
Dört bir yandan eser durur rüzgarlar
Her nereye baksan Deniz görünür
Ortada sıralı Beşparmak! Dağlar

Dört yanımız Deniz Kıbrıs burası
Büyük Akdenizin Büyük Adası
En güzel yaşamın budur manası
Ağaçlarda kuşlar! Cıvıl cıvıldar

Bir başkadır burda! Yaşamın tadı
Dileyene verir! Tanrı muradı
Sağlık esenliktir Yaşamın adı
Bir başkadır burda Mevsim İlkbahar

Yazı sıcak olur yakar güneşi
Deniz serinletir yanan ateşi
Gölgelerde terler basar herkesi
Esintiyi keser sıralı Dağlar

Beşparmak Dağında Hilarion kalesi
Bir başkadır Çıkan Tank mucizesi
Dalgalanır Türk bayrağının gururlu sesi
Alkış tutar gecelerde bütün yıldızlar

Girne'deyim Beşparmağın altında
Solumda Lapta var Lefkoşa sağımda
Gurur duydum her kaleye baktığımda
Bir başka dalgalanır Ay yıldızlı Bayraklar

Bu gün gök masmavi Deniz dalgalı
Gönlüm gene bu Girneye sevdalı
Doyamadım Limana geldim geleli
Sihrine kapıldım! Büyülüyor buralar

Şehitliği Deniz kıyısındadır
Kahraman şehitler Yürek ağlatır
Şanlı mehmetçikler nöbette kalır
Gözler gibi korunuyor bu yerler

Ruhlarınız Şad olsun Şehitlerimiz
Sizleri kutsuyor gökten AKDENİZ
Bizlerde sizlerin temsilcisiyiz
Unutturamaz sizi  bize kimseler
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BEŞ YILDA BİR KENDİNİ DÜŞÜN  BEŞ YILDA KENDİNİ DÜŞÜNENLERE KARŞı

Yüreğim darda-dır gönlüm zararda
Hayatı yaşamak şansta kumarda
Alın teri dökmeden göz milyarlarda
Gerçekler kalkıyor yalan dolan ortada

İçimden gelmiyor kalemi almak
Alıp bu halleri kağıda yazmak
Çirkefler le doldu taştı yaşamak
Hak aranmaz oldu Batıl dört yanda

Kalmadı  bir güven ne baş ne sona
Soyulup dururuz varana dona
Yakışmıyor artık İnsan oğluna
Faturalar beşe katlanır oldu sonunda

Yasal oldu gibi haksızlık denen
Bir baksak fakirin Hakkıdır yenen
Meğer ona muhtaç kalmış görünen
Yol yordamı bulan Kahramanlarda

Bir yerine beş öderiz ekmeye
Hiç hakkımız da yok açız demeye
Sonunda düşeriz sırtta Heybeye
Dilencilik meslek olur sonunda

Neye yetmez deyin vekil Maaşı
O bilmez ne terör ne de savaşı
Düşünmezler oy veren o vatandaşı
BEŞ YILDA BİR GELİR UNUTTUĞUNDA

Uyan derim artık yetsin bu yokluk
Her şey elindedir sendedir çokluk
Neden seni sarar bu utangaçlık
Bir de gelene sor sana vardıklarında
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BIKMADIM ANNEM BeNiM

Hayat mektebine girdim okudum!
Meğer ne çok dersi var imiş Anne!
Dünyayı doldurmuş o Kitapları
Oku oku bitmez tükenmez Annem

Her adımda bir ders her yanda kitap
Bizlere kalan da onu okumak!
Yetmiyor ki Anne zamana koşmak
Yetişmesi çok zor yoruldum Annem

Tanıdım sanırsın İnsan deneni
Aslını bilsen de aldatır seni
Bazı bekler senin sırtın dönmeni
Hançeri ardından salarmış Annem

Güvenirsin bazen! Hani:Dağlara
Bir bakarsın karlar yağmış onlara
Akıl eremez Annem bu insanlara
Çiğ sütü emmişler denir ya! Annem

Yoruldum demen ki! Uğraşıyorum
Bilsen nerede nasıl! Ben yaşıyorum
Gün olur kendime de hep şaşıyorum
Ne çok yol kat ettim bıkmadım Annem

Tek dileyim İhsan etmek insana
Görmedi ki Annem ne desem sana?
Etseydim İnayet Kurda hayvana
Unutmazdı asla! Hakkımı Annem

Ana gibi Yar olamaz! Denir ya
Senden başka yar vermedi bu Dünya!
Şükrederim her anımda TANRIMA
İyi ki sen varsın! Yar KALBİM ANNEM
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BIRAKAMADıM

Ne çileler geçti garip başımdan
Eğildim kırıldım doğrultamadım
Kan doldu gözlerim her baktığımda
Sıkıldım kahroldum ağlayamadım

Bir kız sevdim henüz gençlik çağımda
Çırpındım ardından kavuşamadım
Kahroldu yüreğim bıktım canım dan
Bırakmak istedim bırakamadım

Uzaktan uzağa sürdü aşkımız
Olmadı arada arkadaşımız
Dillerde dolaştı sevdalarımız
Derdimi kimselere konuşamadım

Sarıldım bendeki yalnızlıklara
Karaydı baktığım her yer kapkara
Hep baktım günahkar o yıldızlara
Güneşi aradım hiç bulamadım

Ay küsmüş gibiydi Bulut ardından
Anlayan olmadı benim derdimden
Çektiğim bendeki şu kaderimden
O kara bahtım dır  ben yazamadım

Her ah çektiğimde yanar içerim
Gözyaşım badeye döner içerim
Hep dışlandım aşkta yoktu iç yerim
Ne kadar kaçtım sa kurtulamadım
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BIRAKIP DA SeNİ GİDEMİYORUM

Görmese gözlerim susar yüreğim
Hayalimden seni silemiyorum
Sensiz geçse bile bütün günlerim
Her gece yanımda hissediyorum

Alsam da duvardan resimlerini
Unutmadım asla o yerlerini
Ellerim sarmasa ince belini
Seni hep içimde hissediyorum

Gitmesem de artık mekanımıza
Kulak vermesem de o şarkımıza
İsyanlar etsem de o Aşkımıza
İçerim-den seni atamıyorum

Anmasam adını silsem maziyi
Unuttum desem de Kader yazıyı
Fallarda çıkıyor bak  falcı dediği
Bağlanmış gibiyim gidemiyorum

Zincirler takılmış şu yüreğime
Kara bulut inmiş bak gözlerime
İsyanlar etsem de bu Kaderime
Şişeyi kadehi de kahrediyorum

İçmiyorum artık yetti desem de
Kara talih nöbet bekler ensemde
Ben sendeyim her an hiç görmesem de
Kahretsin! ! ! Gönlümü yenemiyorum

SENİ BIRAKIP DA GİDEMİYORUM
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Bilemedim Hayat Seni

Hiç uymadı sana elim ayağım.
Olmadı Dünyada karış toprağım
Şaşırdım bilmedim ne sol ne sağım
Öğrenmedim Hayat ben asla seni.

Hep şaşırttın beni
anlayamadım.
Çoğu an yolumu bakıp bulmadım.
Gülmeyi bilmedim ben hep ağladım.
Yaşamadım Hayat ben asla seni

Mutlu iken umutları yitirdim.
Olmadık zamanda bela getirdin.
Bana ne verdinse yedin bitirdin.
Anlamadım hayat ben asla seni!

Ben mi çok isteydim sana gelmeyi?
İstedim mi söyle senden bir şeyi?
Sen oynattın bana hep: Kör ebeyi.
Çözemedim hayat ben asla seni!

Vermişsin değmez e Hakketmez yeri!
Çirkinlere verdin Gonca gülleri.
Yetkili yaptığın Cahil serseri.
Bilemedim Hayat ben asla seni.

Bilemedim gitti bu koca Ömrüm.
Gençliğimde beni yaktın söndürdün!
Değmezlerde beni hep süründürdün
Yaktın gençliğimi yıprattın beni.

Tahsin Emek
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Bilemedim Seni

BİLEMEDİM SENİ

Çözemedim seni derin bir sırsın
Bazen neşe dolu bazı kahırsın
Kara bulut olur göğe çıkarsın
Bazı yağmur olur seller yaparsın

Bazı an aşılmaz dağlar gibisin
Kimi zaman uslu kimi delisin
Kimi zaman bana akıl verirsin
Bazı anda benden deli olursun

İçin dışın ayrı tutmaz bir anın
Hep böyle mi geçer ömrün zamanın
Gün olur kalkmaya kalmaz zamanın
Yaşamında şaşkın poyraz gibisin

Bazı an Sam yeli gibi esersin
Kimi zaman badı sabah gibisin
Sen kendini kime bakar görürsün
Aynada kendini görmez gibisin
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Bilemedim Seni Hayat

Hiç uymadı sana elim ayağım.

Olmadı Dünyada karış toprağım

Şaşırdım bilmedim ne sol ne sağım

Öğrenmedim Hayat ben asla seni.

Hep şaşırttın benin anlayamadım.

Çoğu an yolumu bakıp bulmadım.

Gülmeyi bilmedim ben hep ağladım.

Yaşamadım Hayat ben asla seni

Mutlu iken umutları yitirdim.

Olmadık zamanda bela getirdin.

Bana ne verdinse yedin bitirdin.

Anlamadım hayat ben asla seni!

Ben mi çok isteyen sana gelmeyi?

İstedim söyle senden bir şeyi?

Sen oynattın bana hep: Kör ebeyi.

Çözemedim hayat ben asla seni!

Vermişsin değmez e Hakketmez yeri!

Çirkinlere verdin Gonca gülleri.
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Yetkili yaptığın Cahil serseri.

Bilemedim Hayat ben asla seni.

Bilemedim gitti bu koca Ömrüm.

Gençliğimde beni yaktın söndürdün!

Değmezlerdi beni hep süründürdün

Yaktın gençliğimi yıprattın beni.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilemedin

Tüm benliğimle seslendim sana
İçimden sen baktın dudaklarıma
Kalbindeki yoldan girmek istedim
Sen bunu görmedin hissedemedin

Nice yıllar girmiş idi arya
Bıraktın gönül’ü baktın paraya
Hele bak o işe bu gelir gider
Oysa bende ki aşk bir ömre değer

Anar mısın o sabah verdiğim gülü
Batmıştı dikenleri ona katlandım
O bir feryat etti değmez dedi ona
Kahrolurum andıkça ben yana yana

Gene bakıp geçiyorsun eski halinle
Ateşe attın beni çalan o gözlerinle
Yeşermesi mümkünmü ki verdiğim gülün
Seni benden ayırana ölüm versin Allah ölüm
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BiLEMEDiN FALCI

Baksaydın alnımın çizgilerine
Doğruyu bilirdin belki de Falcı
Ellerime baktın her şeyin yalan
Bilemedin falın çıkmadı Falcı

Dönecekti dedin gelmedi hani
Seviyordu dedin bulmadı beni
Aşkınız bitemez dönecek geri
Dönmedi gelmedi sevmedi Falcı

Arada bir doğru çıkarmış fallar
Beni mi bulacak o doğruluklar
Benim bahtım belli hep karanlıklar
Dönmeyi bilmedi sevmedi Falcı

Bende senin gibi dönecek derdim
Ben ki onu canım gibi sayar severdim
O idi dünyada benim tek derdim
Bilmedi aşkımı bilmedi Falcı

Her yerde her anda onu ararım
Martılardan medet haber sorarım
Kalmadı baharım ne de yazlarım
Her anım hazanda geçer be Falcı

Üzülme sen falcı suç sende değil
Benim bu çektiğim kaderimdendir
Kader deyip boynum dal gibi eğil
Alın yazım belli okursan FALCI
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Bilemezdim Ki!

Müneccim değilem bilsem önümü.
Şaşırdım bulamaz oldum yönümü!
Zehir etti yarınımı dünümü.
Bilsem bu hayata ben girer miydim!
Vefasıza gönlümü hiç verir miydim.

Annem söyler idi dinlemez idim.
Cahil idim hile bilemez idim.
Başıma gelmden göremez idim.
Bilsem bu yollardan geçermiydim hiç?
Vefasıza kendim verir miydim hiç?

Kahır ile geçen ey koca ömrüm.
Ne desen haklısın çektirdi gönlüm!
Mangalı ben oldum! Yaktı kömürün.
Bilsen o sonsuza gidermiydim hiç?
Değer vermeye ne bakar mıydım? Hiç
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BiLEnE ALLAH’IN SeVGiSi İNSAN SEVGİSİDİR

BİLENE ALLAH’IN SEVGİSİ İNSAN SEVGİSİDİR

Bir koltuğa ancak bir karpuz sığar
Bir daha alırsan hepsi kırılır
Gönül’e bir gerçek sevgili yeter
İkincisi olmaz yürek kaybolur

Kitapta yazılan birisi yeter
Dördünü alanlar Adil mi olur?
Okur anlamazlar kutsal kitabı
Böylece haksızlık velhasıl budur

Yürekte bir sevgi barınır yâre
Diğer sevgiler de insana olur
Dört alıp ben mutlu oldum diyenler
Boş yere namazda niyaza durur

Boşanırsan bile besle diyorlar
Kitapta yazılan kanunlar budur
Muhtaç etme diyor bir başkasına
Bunu yapan nasıl Müslüman olur

Anlamadan okuyup da geçilir
Gerçek anlamlara edilmez meyil
Yaptığı bir başka kitap bir başka
Ortalarda dindar diye görünür

Haksızlık yapılır göz gere gere
Hak nedir bilmezler olsun bir kere
Yüzde elli hâkim olmuş her yere
Diğer yüzde elli haram sayılır

Helal haram demez lafını söyler
Dediğini kendi kulağı duymaz
Haksızlıkta başta kendisi gider
Gözlere boyadır kıldığı namaz!
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BiLiRİM  SEN GELMEYECEKSİN

Bendeki kader bu suç sende değil
Yüreğim hep sende sen hep bunu bil
Etmedim ihanet yok bende meyil
Sol yanımdan çıkmaz bilesin sevgin

Asridir bu sevgim geçse asırlar
Dilim hep seni der çıksa nasırlar
Terkedemem seni yansa fasıllar
Senin ahvalların hep benim derdim

Hayatın zorluğu acı düşüncem
Hep varsın aklımda nasıl üzülmem
Her yanım azaptır heryer cehennem
Ben senin yoluna ömrümü verdim

Hayallerde bile senle yaşarım
Sayende ben gerçeklerden kaçarım
Ne yapsam hep böyle benim aşklarım
Senden sonra artık tövbem sevemem

Birtek kuşkum kaldı sen neredesin
Yerdemisin yoksa göklerdemisin
Sen beni genç yaşta öldüreceksin
Naaş'ıma gelirmisin bilemem

Beni bağlamışsın bende yüreğin
Benim birsen varsın tek sevdiceğim
Ben seni hep sensiz bekleyeceğim
Gel desem bilirim gelmeyeceksin

Gelmeyeceksin elbet kal oralarda
Yansın bu yüreğim kor ocaklarda
Bir gün doğacağım o şafaklarda
Ölsemde ruhumu bilmeyeceksin
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Bilme Almira

BİLME ALMİRA

Bu sitem sana,sana ALMİRA  yalnızca sana
Anlasana
Hayatım sana doğru endekslenlendi  bilmedin ama!
Günlerimi senle başladım saymaya bil ALMİRA..
Hayat senle başlar senle biter  demiştim ama
Sense bir hiç uğruna küsmedin mi bana
Anam cahildir ALMİRA  o aşkı bilmedi
Tatmadı öyle bir duyguyu gelmedi sana
Hayat ne acı ALMİRA aldı onu, sen kaldın bana
Bak ALMİRA  Sevdim seni sevecem de unutma ama
Sen bir renk katmıştın canıma huzur getirdin toprağıma
Bu sitem sana  ALMİRA seni sevmesem katlanamam ama
Sen bende bir tutkusun bil, seni sevmek kavuşmak değil
Sen bu yürekte yaşarsın ALMİRA  O sözde değil
Seni seviyorum kahretsin, bu ALLAH tan elimde değil
Sen Kutsalsın bana  ALMİRA  bu sana şaka değil
Ulu bir Soy’un var ALMİRA  bu senin elinde değil
Sen çok şeylere layıksın ALMİRA  zaman sana layık değil
Sabahları uyan bak ufuklara yazar adını gökler
Seni seven bu kalbim hasretle seni bekler
Yakarım kainatı sensiz olan bu hayatı
Sensizlik beni nelere uğrattı bilemessin ALMİRA
Sen küs bana uzak kal gene dilersen
Ben sensiz olayım bir sersem
Aşkımı dillere dökersem utanma sakın
Utanma sakın ALMİRA
Çünkü bunları yaratan sen
Yapan gene sen
AMA SENİ
Ne çok sevdiğimi
Sen bilme
Sen ALMİRA
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BİLMEDiĞİN ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜYOR

ŞİKAYETLER TANRIYA KALSIN

Dün de bu gün gibi geçti sıradan
Ümidim kesildi gelen yarından
Sanki salmış ipi Ulu Yaradan
Ortada Haksızlık bir kol geziyor

Ulu orta yalan dolan palavra
Ar namusa desen! Olmuş paçavra
Kaç yüz insan öldü dendi kadavra
Vicdansızlık başın almış gidiyor

Gece gündüz çalmış! Oturmuş emin
Ülke beş bölündü kalmadı yerin!
Kan ağlıyor artık mazlum gözlerin
Aç mıdır Tok mudur soran olmuyor

Vurgunlar vuruldu Aile boyu
Nereden belli değil silsile soyu
Yolsuzluklar arttı doldu beş kuyu
Kral çıplak arkadaş gören olmuyor

Körelmiş ashabı bilinmez neden
Sanki o değildir Halka zulmeden
Kabul etmez toprak böyle bir beden
Belki de ondandır ölüp gitmiyor

Allah-a bıraktık bizler şekveyi (şikayeti)
Allah görür elbet olan her şeyi
İnsanoğlu saklama sakın gerçeği
Bilmediğin ALLAH! Her şeyi biliyor
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Bilmedik Paşam

Dindar göründüler dinden ettiler
Yolsuzluk yaptılar yoldan ettiler
Vatan toprağını peşkeş çektiler
Bu nasıl gidişat bilmedim Paşam

Düşman oldu yedi bölge komşusu
İş görmüyor artık esnaf çarşısı
Kalmadı ne yanı ne de karşısı
Bizi Yurdumuzdan ederler Paşam

Yalan derler yüzümüze bakarlar
Gizli gizli canımızı yakarlar
Karanlıkta kuyumuzu kazarlar
Bu nasıl devrandır bilmedik Paşam

Refah yaşar Halka zulmü yey görür
Ortalıkta ne de haklı görünür
Kapılar ardında cin şeytan yürür
Kitabımız bunu yazamaz Paşam

Paşalarım birer birer hapsoldu
Vatan toprağında hasreti buldu
Bir Kahraman iken hain göründü
Bu nasıl bir iştir bilmedim Paşam

Bimem nasıl gider bu yolun sonu
Kimler kaybettirdi Hak-kın yolunu
Kaybeder oldum ben sağım solumu
Gerçekler ne zaman görünür paşam
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Bilmek istedim

Cin misin perimi bilmek istedim.
Sesini alıpta duymak istedim.
Bilmece gibisin çözmek istedim.
Problem oldun bende demek istedim.

Sitem var sözünde hep öyle misin.
Her isteğin olur çok nazlı mısın.
Konuşur ‘ken bülbül avazlı mısın.
Sesin kulağıma gelsin istedim.

Gölgeni gördüm de  görmedim seni.
Büyülü halinle cezb ettin beni
Okşamak iştedim saçın tenini.
Gerçek mi rüya mı bilmek istedim.
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Bilmem SENİN GERÇEK BİR YÜZÜN VAR MI? ? ? ?

Yalanı söylersin kızarmaz yüzün
Bir birini tutmaz ettiğin sözün
Gece başka dersin başka gündüzün
Bilmem senin Dinin İmanın var mı?

Çalıp çırptın yedin yetim hakkını
Uzakları yaktın yıktın yakını
Elinde değil Ak yapmak bahtını
Senin tapındığın Allah'ın var mı?

Ne pişkinlik varmış sende nereden?
Yalan deyip attın bin bir dereden
Dostların gidiyor bir bir çevrenden
Söyle senin gerçek dostların var mı?

Düşman ettin Uzakları yakını
Dilerim Allah'tan versin Hakkını
Sen hep kara ettin Kader bahtını
Bilmem Cehennemde bir yerin var mı?

Kabullenmez seni kutsal topraklar
Dökülecek bir gün sahte yapraklar
Narı Cehennemde Şeytan kucaklar
Ondan başka senin bir dostun var mı?

Şikayet ettim ben seni Mevlama
Dara düştüm hiç bakmadın yarama
Sakın ola bir gün dönüp asla arama
Hiç geri dönecek bir yüzün var mı?

Bilmem gerçi Arsız karakter yüzün
Çökünce üstüne gitmesin hüzün
Yalansın nefsine geçmez ki sözün
Senin İnsanlıktan nasibin var MI? ? ? ? ?
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Bilse İdin Beni

BİLSE İDİN BENİ

Dağılmış saçların örebilseydim
Güzel gözlerini, görebilseydim
Yanına varıp da, gelebilseydim
Sineme can diye sarardım seni!

Tatlı gülüşünle şenlendi içim
Fark etmez güzelim olsa ak saçım
Ben sevgiye aşka doymadım açım
Varsam ömür boyu severdim seni

Olsun be güzelim dağlar arada
Hep yazdır bu ara bizim burada
Gurbeti çok çektim olsam sılada
Gönlüm şen olurdu görseydim seni

Sende erimezmiş, dağların karı!
Bende yazı geçtim buldum baharı
Etki etmez bana, kışların kar’ı!
Gönlümün tahtına alsaydım seni

Benim gönül bahçem sevgiye doymaz
Gonca kalır güller asla hiç solmaz
Yaramaz bencillik bana yaramaz
Sevgiyi tadardın bulsaydın beni!

Seni ilk görüşte vuruldum desem
Seviyorum diye kapına gelsem!
Sen beni bilmessin! Senarsın sersem
Nerden bileceksin almazdın beni! ! ! !
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Bir Allah A Güven Sen

Mum ışığı ile aranırsa aydınlık!
Bil ki o an dört bir taraf karanlık.
Zalimlerin eline geçmiş ise Adalet!
Sana kalan tek şey Allah’a sığın sabret.

Bilirsin ki sabrın sonu selamet
Biz yok isek ne vatan olur ne Devlet.
Seyret dur yıkılır elbet her eğri olan!
Bil ki Haktır doğruluktur ayakta duran!

Demiş idim Din ayrıdır Devletten.
Bizim Vatan kurulmuş her milletten.
Olmaz bizde olmamalı ayırım
Yol yok ise gitmeye ne arasın Kaldırım.!

Hak görüyor O biliyor her şeyi.
Şaşırsa da kulları görmezlerse Mekkedeki Kâbeyi
Şaşırırlar böyle durmaz Feleği
Görecekler elbet bir gün İnkar ettikleri gerçeği.

Sarıl Allah diye denen her doğru yola
Allah a tapanlar da olmaz ne aldatma ne hile
İnkar etmiş iseler de Şahit olur elleri ve dilleri.
Ama yazık dönmek isteseler de Kabul olunmaz Tövbeleri

Hakka sığın O ki seni unutmaz
Hakkı inkar edenlerde bir şey bulunmaz.
Erir gider onlar bir gün Tuz gibi!
Haksızlığın elbet yok olmaktır tek nasibi

TAHSİN EMEK
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BİR BİLSEM SeN BANA DOĞRU BAKARSIN

Bile bilsem! Kırılmayacak gönlüm
Duruşuna ne şiirler yazardım
Bir anlasam doğru bileceğini
Kalbimdeki gibi sana bakardım

Çekinir gözlerim bakmaya sana
Söz demeye varamıyor dillerim
Bir bilirsem! Beni doğru anlarsın
Seni bir kardeşim gibi severdim

Ne duygular taşır! Bilsen yüreğim
Neler fısıldaşır gönlüm kalbime
Ne sözler der idi hiç bilemem ki
İfadem zor! Belki söyleyemezdim

Ne uzaksın ne de yakınsın bana
Geçti aşk kervanı düştü yoluna
Senin sevgin buyruk oldu canıma
Seni bambaşka bir aşkla severdim

Sen uzağı seçtin! Benden ırağı
Aramıza kodun aşılmaz dağı
Hani vardı bizde bir gönül bağı?
Anlamadım nedir ne idi derdin?

Sen maziye! Nedir bilmem diyorsun
Bir anda silinemez! Unutuyor musun?
Bende bu can varken nasıl unutsun
Ben koca ömrümü önüne serdim

En yüce duygudur bendeki sevgin
Ne olsa değişmez hep kızıl rengin
Bir anlasam nedir o gizli derdin
Önüne umulmaz çare sererdim
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Bir Çiçekle Yaz olmaz'mı?

BİR ÇİÇEKLE YAZ OLMAZ’MI

Bir çiçekle yaz olmaz mı
Gönül neşeyi bulmaz mı
Çiçeğe günah olmaz mı
Bir çiçekle de yaz olur

Gönül çiçek görmemişse
Kokusunu almamışsa
Çiçek nedir bilmemişse
Gönül  neşeyi de bulur

Yıllar yılı yol bilmedik
Çamur çukurdan inledik
Suyumuzu hiç içmedik
Bir hizmetle de yaz olur

İnsan gibi yaşamadık
Başımızı etmedik dik
Böyle bir hayat görmedik
Bir parkeyle de yaz olur

Bir çiçek binler getirir
Kök salar hazan götürür
Eskiyi siler süpürür
Bir çiçekle de yaz olur

Damlar damlalar göl olur
Geriye dönmek zor olur
Herşey yavaş yavaş büyür
Yokluklarda hep kaybolur

Bilenle tarif gerekmez
Tembelleri kimse sevmez
Çalışana zaman yetmez
İster ise de  çok şey olur

Bir çiçek yetmesin bize
Başkasını isteyelim
Baharı getirmek için
Birlikte hep yürüyelim

Bir çiçekle olurmuş yaz
Biraz sabır güven biraz
Bize çirkinlik yakışmaz
Güzellikle herşey olur

Yola devam durma başkan
Hizmetler için komuşlan
Dost olur sana her düşman
Insanlıkla  da herşey olur
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Bir defa

Gam kederi yüklemişim bir defa
Taşımaya takatim yoktur seni
Kurtulmaya yalvarmışım Allaha
Görmiyeyim bir defa olsun seni

Dağ olsaydım eriyipte giderdim
Kainata sığmaz okunsa derdim
Kanımı canımı hep sana verdim
İnsan edemedim seni bir defa

Ne yapsam ne etsem bilemiyorum
Şaşkınlıkla hayatımı hep harcıyorum
Gün geçtikçe daha da yıpranıyorum
Çok yalvardım düzelmedim bir defa

Böylemi geçecek koskoca ömrüm
Yarınlarda belki insan görürüm
Göremezsem o hasretle ölürüm
Bir insan edemedim seni son defa
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BİR Delİ  RÜZGAR

Batmak üzere idi güneş
Vedalaşırken
Gök yüzüyle!
Semalar
Hüzünlenmişti gene
Gelecek olsa da
Ay ve yıldızlar
Yarına

Hüzünlü bir akşam geçecekti yine
Saracaktı etrafımı karanlıklar
Ve bir deli rüzgar esecekti
Uyutmayacak beni
Sabaha kadar

Sol yanımda sen olurdun hep
Farketmezdi her mevsim
Seninle ilk bahar
Uslanırdı utanırdı belki de
Bize bakan!
O günahkar yıldızlar

Meyler tadını yitirmiş
Yokluğunda
Her şey acı olmuş hayatta
Yaşam azap cehennem
Olsa da olmasa da
Neye yarar

Bir deli rüzgar esti şimdi
Yakar
Dayanmaz gözlerim
Dayansa tenim
Kaynar içerim
Bir volkan gibi
Yansa da tüm dünya
Ne yazar

Sen yoksun gene
Gelmeyeceksin belki de
Yakıp gittin şu bitmeyen çilemin meşalesini
Bilmem artık sen mi günahkar
Ben mi günahkar

Kavuşmayacağımızı bilmemişmiydi Kader
Neden birleştirp yollarımızı ayırdı o zaman
Bilemedim sevgilim
Aşk mı yalan
Ben mi yalan
Sen mi yalan
Bir deli rüzgar idi bizi birleştirip
Gene DE bizi ayıran
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Bir Demet Gül Verdi Bana

BİR DEMET GÜL VERDİ BANA

Elma yanakları geride bırakmış gibi idi gözlerini
Kaşları dökülen saçlarında kayıptı sanki
Masum bir bakışı vardı kara gözleriyle
O bakışla benim içimi yakmıştı belki
Elinde sevgi çiçeklerini sundu bana
Bin demet alsam da hiç doyamam ki
Sözleri bir neşe getirdi canıma
İşte budur dedim aradığım sevgi
Sıcacıktı elleri dokunduğumda
Bir çarpıntı hissettim sol yanımda
Erimiş gitmiş coşmuş gibiydi benliğim
Dayanılmaz bir güzellik diye haykırdı yüreğim
Gönlüm uslanmaz ya nasıl durur karşısında bu güzelliğin
Dalmışken pembe hayallere bir fısıltıyla kendime geldim
Duruyordu karşımda üstünü al paranın dedi efendim
Titrek bir sesle o sizin hakkınızdır kalsın dedim
Olmaz kimsenin hakkı kalmaz demişti
Oysa bende çoktan zaman geçmişti
Dizlerim tutmaz olmuş orada yığılı verdim
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BİR GÜLÜŞ ve BİR BAKIŞ

BİR GÜLÜŞ ve BİR BAKIŞ

Bir gülüşün anlamı!
Çok şeyleri gösterir
Bazen bir mükâfattır!
Bazense tenkittir!

Bir gülüş bazen Şifa!
Bazense de bir kurşun!
Güç verir çoğu zaman!
Bazen de üzüverir!

Bir bakışın kudreti!
Hiçbir şeyde bulunmaz
Gülüşle birleşince!
Hac da kılınmış namaz

Bir bakışla insanlar!
Çok şeyleri anlatır
Bir bakışla bir gülüş!
Senelerce ağlatır

Bir bakışla âşıklar!
Emin olurlar aşktan
Bir gülüşle bir âşık!
Salar yelkeni çoktan

Sende bir bakış ile
Almıştın yüreğimi
Tatlı gülüşün ile
Kazanmıştın sevgimi!

               Tahsin EMEK

Bir gülüş bıraktım!
Tatlı dünyana
Umudun ufuk da
Kaybolduğunda
Gözlerimi düşün
Beni hatırla
Ah o!
Gülen gözler
Dertlere deva!
                           yaşamakgüzel65
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BiR GüN DöneCeğiM İnaT KaDer! e

BİR GÜN DÖNECEĞİM İNAT KADERE

Giderken ardıma dönüp bir baktım
Gönlüm sizde kalmış alamadım ben
Gözlerim kan kızıl olmuş ağlattım
Gidilmesi zordur ne gelir elden!

Her adım atışta arttı özlemim
Henüz ayrılmadan sizi özledim
Hırsım yendi beni tutmaz dizlerim
Har vurup savurdum her şeyimi ben

Kaderdir hep eğer şu boynumuzu
Kör olası! Bana gülmedi yüzü
Kap kara gösterdi gece gündüzü
Kendi Kaderimi çizemedim ben

Hep yokuştu yolum olmadı iniş
Her yüzüme gülen bir dost değilmiş
Haksızlık yürüyor! Haklar kaybolmuş
Hırsızlar payladı! Bilemedim ben

Kimileri aldı deli gönlümü
Kimisi gösterdi gerçek yüzünü
Kimisinde gördüm insan Öz’ünü
Kimselere küsüp ayrılmadım ben

Görüşürüz! Elbet varsa Kader’de
Güneş doğacaktır mutlak ilerde
Güleceğiz elbet güzel günlerde
Güller bahçesiyle döneceğim ben
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BİR GüN ELBET DAĞILIR BU KARABULUTLAR

Dağılır karabulutlar
Doğacak elbet Güneş
Eseriz poyraz gibi
Kırarız zincirleri
Bir kibrit çöpü sanki
Halkız biz tanımayız
Zalimlerin zulmünü
Hayata nişanlıyız
Bekleriz de ölümü
Etki etmez bizlere
Ne Tuma ne biber gaz
Sabret gidecek zalim
O   büyük bir kumarbaz
Korkarlar korkacaklar
Titrek çıkar sesleri
Ne derler bilmiyorlar
Diller olmuş serseri
Yalan dolan diyorlar
Kim inanır onlara
Onlar doğarken bile
Bahtları belli kara
Yalan dolanlar ile
İnançlı sayılamazlar
Onlar kendilerini
Sanmış tilki kurnazlar
Yıkılacak o duvar
Görünür foyaları
Onlar cehennemliktir bakamazlar yukarı
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Bir Gün Gülmedim Ki Bayramım olsun

BİR GÜLEMEDİM BAYRAMIM OLSUN

İsyanımı kime nasıl edeyim
Yalanlarla dolmuş ise gerçeğim
Genç yaşta kaybettim bütün her şeyim
Dünüm olmadı ki yarınım olsun

Her sabah olunca kan ağlar gözüm
Geceler bir başka zindan gündüzüm
Ben de bilemedim kaybettim özüm
Bir gün gülmedim ki bayramım olsun

Acı keder ile geçer her günüm
Ne bayramım oldu nede düğünüm
Fırtınalar kopar gülersem bir gün
Kara talih beni kaybetmez bulsun

Ne zaman severse birini gönlüm
İsyan eder kalbim hep ağlar gözüm
Maziyi hatırlar ben üzülürüm
Acım bitmedi ki bayramım olsun

İstersen isyanı yaz bana Rabbim
Sen beni bilirsin yürekten sevdim
Ne vefasız varsa hep bana verdin
Mutlu olmadım ki bayramım olsun

Sever görünüp de giden sevgili
Bir zaman baldan da tatlıdır dili
Sonradan unutur yok mudur dini
Sevincim olmadı bayramım olsun
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BiR HABERiN GELSiN YETER BANA

Severdim önceden böylesi değil
Sevginin tadını sende bulmuştum
Senden önceleri etmedim meyil
Senin gözlerinde aşkı görmüştüm

Hayatı seninle görüp öğrendim
Senin için yaşamı dünyayı sevdim
Bir gaye bulmuştum yaşamak için
Sen varsın diye ben kalmak istedim

Alıp gittin başını kaldım kimsesiz
Hüzün dolu günüm her anım sessiz
Gözlerim gülse de! Gönlüm neşesiz
Sensiz bu hayattan ben ne beklerdim

Gittin de ne buldun benden uzakta
Yanmaz sensiz ateş benim ocakta
Hasret elem durur her an kucakta
Sen gittin de buradan ben gidemedim

Güzel gözlerinin esiri oldum
Uzaklaştın benden sanma kurtuldum
Ben senin aşkınla yandım kavruldum
Bana bir avuç su verirsin dedim

Gidemedim senden bilemedim ben
Senin o sevgini silemedim ben
Bir haberin gelsin hep razıyım ben
Beni senden uzak bırak demedim
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BİR KAzA İLE HİÇ BİR DOSTLUK SİLİNMEZ

Dost dediğin Can dostunu bilmeli
Gerekirse onu Canında taşır
Dost dediğin derinine inmeli
Dostunu satmadan Hakka ulaşır

Yaşıyoruz İnsanız nihayette
Haksızlığa uğrarız da elbette
İster sılada olsun ya da gurbette
Dost dediğin dostunu sırtında Taşır

Bir kalemde silinemez dostluklar!
Mazi unutulup olmasın haksızlıklar
Oysa dost dediğin her ne işe yarar
Dostluklar kötü günlerde hep yoğunlaşır

Seni dost bilmişim ben şu gönlüme
Sardım seni kanayan yüreğime
Sen dert kattın benin küçük derdime
Gerçek dostlar kötü günde anlaşılır

İyi gün dostusun yazıklar olsun
Çıkar beni dostluktan sen ne olursun
Dilerim ki sen gibi dostlar  bulursun
Gerçek dostlar asla düşman olmazlar

Bir kez daha kırıldı dosttan bu gönlüm
Ne insanlar tanıdı  şu garip ömrüm
Ben kendimi hep dostlarda görürdüm
Ne yazık ki bozuk olanlar da  çıkar
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BİR SANA OLDU BiR TANEM!  ÖZLEMİM

Sevgin Sarmış iken tüm bedenimi
Gözlerim bir  başkasını görebilir mi?
Damarımda pınarlar gibi çağlarken aşkın
Senden başka aşka açılır mı sevdalı yüreğim?

Sendin ilk göz ağrım ilk sevgilim sensin!
Seninle ürpermişti ilk defasında tenim!
İlk ışığı sende fark etmişti gözlerim
Senden başkasını ben! Sevebilir miyim?

Senin için yaşarmıştı ayrılıkta! Gözlerim
İlk sana olmuştu yüreğimde! Özlemim
Sende sıcaklığı hissetmişti! Terleyen ellerim
Sen olmadan ben hiç gülebilir miyim?

Alıştım sana bir tanem! Sensiz ben yapamam
Sen olmasan ben bu Alemde durmam yaşayamam
Gülemez asla gözlerim yanar içim sızılar akar yüreğimden
Sen olmasan sevdiceğim bu hayatı bu alemi çekebilir miyim?
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Bir sen varsın

Gün olur düğünün derneğin olur
Düğünün şen olsun günün şen olsun
Bendeki bu sevgin sanma kaybolur
Unuturum sanma aklında kalsın

Gün olur bahçende çiçekler açar
Bahçen yeşil olsun çiçeğin coşsun
Bendeki o kuşlar bülbüller coşar
Sakınırım sanma hep sana koşsun

Gün olur anarsın, ararsın beni
Arayıp sorarsan kuşlarla haberim olsun
Bir kabe olusun bulurum seni
Yeter ki kalbinde eserim kalsın

Bir yerin var şu asil yüreğimde
Süslemişim onu her nefesimde
Yaşadığım anın her keresinde
                                                  Günümde sen varsın gecemde sen varsın
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Biraz Akıllanmalı mı? ? ? ?

Şeytana teslim olandan
Ne Müslüman ne de insan
Paraya bakıp tapan da....
Ne din olur ne de iman

İnsana zulüm yapanlar
Taşımaz rahmani canlar
Onların beyinlerini
Yönetir şeytanlar cinler

Bu sözümü söylerim ben
Bilen doğru diye söyler
Hesap sormam bilmeyenden
Bilmeyen doğruyu neyler

Görünen köy aha düze
Ne gerek var kılavuza
Önümüz yaz gidiyoruz
Hür girelim o temmuza

Henüz vakit erken deme
Oturup da pinekleme
Üsküdar'ı geçti atlı
Hala trenleri bekleme

Bu fırsattır geçmez ele
Topla ne varsa nevale
Sapma sakın bile bile
Sonradan hayıf eyleme

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

BİRİCiĞİME CANIM EZGİ-ME

Gözlerinin içi gülünce senin
Buhar olur uçar bütün dertlerim
Tanrıdan geliyor sana bu sevgim
Biricik torunum canımsın Ezgim
Tanrıma bin şükür ederim her an
İnan senden uzak durup yaşamam
Akmasın göz yaşın ona kıyamam
Gül ömrün boyunca sen gül her zaman
Gelip geçer zaman beni anarsın
Yüreğim gönlümde hep sen yaşarsın
Şirinsin güzelsin sen çok tatlısın
Yüce Tanrım seni şanla Kutsasın
Çok yazardım daha kabardı duygum
Yücelip yükselmen bir tek Umudum
Annen Baban hep seninle Var olsun
Melekler seni hep sevsin Korusun
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Biricik kızıma

CANIM BENİM…!
Bir çiçek gibisin daldınd a açmış
Seni koklamaya kıyamadım ben
Bir ceylanki boynu inciler takmış
Seni seyretmeye doyamadım ben

Nar çiçeği gibi pembe yanağın
Öpüp okşamaya doyamadığım
Üstüne bir sevgi tadamadığım
Senin sevgin ile yaşıyorum ben

Yaşamak için bir gaye oldun sen bana
Ne çok mutlu oldum bunju bir bilsen
Her yanım coşuyor buram buram sen
Canımın içisin Biricik simgem

Kısa kış günleri bitmek bilmiyor
Ne çok sabah oldu akşam gelmiyor
Seni sevmem için zaman yetmiyor
Benim benliğimde benimsin simgem
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BiRLİKTİR İSTEĞİ ELBET O YÜCE HAK’IN        111111       ETHEM BUNLARI
DERdİ MUTLAKA       1111111
Öldüğümde üzül bana! Sakın ağlama
Gözyaşların dökülmesin yerlere sakın
Diren benim yollarımda! Yürü yorulma
Yanında ol ayrı düşme bu yüce Halkın

Hak Halk ile yürür, korkma! Her şeyi görür
Zalimleri yıkar bir gün sonlarını buldurur
Yüceltecek hepimizi bu haklı kutsal gurur
Halk Hakkındır Hak da Halkın unutma sakın

Hainleri müfteriyi sevmez Tanrı! Bil
O kalpten Iman’ı ister dillerde değil
Mazlumun hep yanında ol! Ondan ol meyil
Fitne kâra dikkatli ol! Aldanma sakın

Hak yolunda Halk yolunda canımız feda
Yıkılacak zalimler hep! Ne çok olsa da
Çırpınacak kurtulamaz! Bulamaz fayda
En büyük güç Hak’tır elbet! Yanında Halkın

Sitemler et başın kaldır zalim zulmüne
Korkma gideceğiz elbet bir gün ölüme
Ardında şan şeref bırak! Sakın üzülme
Abide olursun elbet! Gönlünde Halkın

Diren direnmeyi öğret her haksızlığa
Mahkûm olur tüm zalimler! Bir yalnızlığa
Zulüm herkese zulümdür hem sol hem sağa
Yürekler bir çarpar elbet! Yolunda halkın
                  Budur istediği elbet bir yüce HAK’IN

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

BİTMEMİŞ MEĞER SANA OLAN AŞKLARıM

Kahrolsun! Esti gene başımda!
Tam kurtuldum diye sandığımda!
Gen eyledi beni benden, daha da deli
Kahrederek püfür püfür esti!  Kavak yelleri

Köküne kezzap döktüğümüz Kader;
Yeşertti nerede desen de! Hep birer birer
Unutmaya yüz tutmuşken! O yıllanan aşklar
Beni benden aldı sürükledi bir aşağı bir yukarı

Susmuştu oysa bu deli gönlüm!
Kocaman bir sünger çekmişti üstüne
Kalbimin nasırları  yüz tutmuştu çürümeye
Bilmem nereden? Kader sen çıkardın bunları

Biri geçti: Kapımın önünden!
Salınışı bakışı endamı kokusu: Aynı Sen!
Saçları dağılmıştı omuzlarına sarkmıştı belinden
Alevlendirdi içimi seni andım! Meğer henüz bitmemiş...........

BİTMEMİŞ MEĞER SANA OLAN AŞKLARIM! ! ! ! !
TÜKENMEMİŞ SEVGİM; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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Bittim Almira

BİTTİM ALMİRA

Bekleye, bekleye bir taş kesildim
Ne azad edildim ne de asıldım
Bir esir misali sana kapıldım
Ne zaman bu hicran biter ALMİRA

Sabır dedin döndüm sabır taşına
Gelen gitti kaldım ben bir başıma
Sen haciz mi koydun şu gözyaşıma
Ne zaman biter bu cezam ALMİRA

Bir sır oldun gittin çözemedim ben
Bir göründün, bir yok oldun neden
Bir damlacık sevgi istedim senden
Çokmu gördün bana! söyle ALMİRA

Kılıç kesmez boynum çelik misali
yitirdim benliğimi sevdim seveli
Yokluğundan bekler oldum eceli
Ölüm fermanımı imzaladın ALMİRA

Ne farkım var benim cansız ölüden
Yüzüm gülmedi ki arsız gönülden
Senin aşkın beni yakıp kül eden
Küllerimi savur sele ALMİRA

Oyunları oynar bana kaderim
Deryalara sığmaz gamım kederim
Sensiz bu hayatı nasıl çekerim
Mecalim kalmadı bittim ALMİRA
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BİZ ÂLEVİ-YİZ CİHAD YÜKSELMEKTiR

Dört kitab’a HÂK der sever sayarız
Âleviyiz bizler gerçek İslamız
Doğruluktan şaşmaz HÂK’ka taparız
Âli’yi severiz bizler İslamız

Muhammed Âli’ye bendendir derdi
Onu canı kadar sayar severdi
Büyütüp de ona FATİMA’yı verdi
Biz Ehlibeyt-teniz gerçek İslamız

İbrahim den gelir bizim soyumuz
Ademden bu yana HÂK-’tır yolumuz
Ya Muhammed diye akar suyumuz
Biz putlara değil hakka taparız.

İncil bizde, Tevrat bizde, din bizde
Zeburu’da kapsar Kur,an hep bizde
Aydın insanlarız Nur içimizde
Tanrı bizimledir ondan kopmayız

Âli yüksek Âli ulu yücedir
Âli mana ismi daha nicedir.
Âli çözülmesi zor bilmecedir.
Âli’yi severiz haktan kopmayız

Gusulsüz Abdestsiz evden çıkmayız
Hak yolundan başka yerde olmayız
Doğruluktan doğru sözden çıkmayız
Bizler ÂLEVİ-yiz parlar solmayız

İSLAM dini HÂK dinidir bizlerde
Hak dini imandır bizim kalplerde
İslamiyet bir yol Âlevi-lerde
Bu yol ışık bize ondan çıkmayız

Âli İslamide büyük bir isim
Âli Ehlibeyttir Âli hep bizim
Âli can damarı Muhammed-imizin
İSLAM yüce dindir ondan çıkmayız

KUR’an kitabımız IŞIK-’tır bize
İçinde ilimler sığmaz denize
Cana kıymak, mahsus yezit, dinsize!
CİHAD’ı yüceltmek diye anlarız

Muhammed’i seven Âli’yi sever
Allah’ın resulu bunu emreder
Bilip saklayanlar dinden küfreder
Bizler ÂLEVİ-YİZ asıl İslamız.
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Biz De Varız

Yalnız etrafın da dönmez bu dünya.
Başkası da yaşar kendini bil ya.
Havadan nem kaptın fırlatıp attın.
Burnun havalara kalkık kalır ya.

Sanmıştım! bana sen olursun kardeş.
İnsanlara uzak durma da yaklaş.
Sonradan bulmaz'sın  dost ne arkadaş.
Tabiat kanunu hiç af etmez ha.

Ne dedim de sana darıldın durdun.
Somurttun suratın neleri buldun.
Sen şu Alemlerde nasıl oturdun.
Meğer nereye gitsen hep kafa bu ya.

Olmadı bu sefer yeniden dene.
Oysa gelecektim sana bu sene.
Benden selam söyle kendi kendine.
Senden bana kardeş olsun dedim ya.
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Biz Hala Sevgiliyiz Senle Bu Ömür Bitmesin.

GEÇİRDİK BİRLİKTE KOCA YILLARI !
NİCELERİ OLSUN CANIM SEVGİLİM!
İLK GÖRDÜĞÜM GÜNDE YAZDIM BUNLARI!
MUTLULUKLAR DİLEĞİYLE SEVGİLİM!

ACI TATLI KOCA BİR ÖMÜR GEÇTİ!
HAYATTAN ALDIK BİZ GÜZEL NASİBİ!
GÖRDÜĞÜMDE SENİ İLK GÜNKÜ GİBİ!
AŞKIMIZ EBEDİ OLSUN SEVGİLİM!

NASIL GEÇTİ SESSİZ SANKİ DÜN GİBİ!
OTUZ SEKİZ SENE UÇTU ERİDİ!
MEYVESİ ÜÇ ÇOCUK HAYIRLI GELDİ!
O ÇOCUKLAR AŞTI BİZİ SEVGİLİM!

NE MUTLU BİZLERE HENÜZ DÜN’DEYİZ!
ZAMAN GEÇTİ AMA HİÇ BÜYÜMEDİK!
HAYATI İNSANI DÜNYAYI SEVDİK!
DARISI HERKESE OLSUN SEVGİLİM!

BU GÜN 10 OCAKTIR İKİ BİN YİRMİ!
DAHA NİCELERİ GELİR GİDER Mİ?
ZAMAN HIZLI GEÇER SANKİ DE MERMİ!
DARISI NİCE YILLARA OLSUN SEVGİLİM!

SEVGİLİM DİYORUM CANIM AŞKIMSIN!
SEN BENİM DÜNYADA İLK SON AŞKIMSIN!
SENİ HEP SEVECEĞİM BİTMEZ AŞKIMSIN!
NİCE SENELERE OLSUN! CANIM SEVGİLİM.
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Biz Hayır Diyoruz

Günaydın dostlara arkadaşlara
Umutla çıkalım tüm yarınlara
Yetti canımıza düştük darlara
Hayır deyip çıkalım o yarınlara

Atadan yadigar bize hürriyet
Halk yönetimidir her Cumhuriyet
İnsan kalamaz ki elbet müebbet
Hayırlar bırakalım biz çocuklara

Sarmadan hainler dört yanımızı
Düşmanlar tetikte seyreder bizi
İleriye doğru atalım adımlarımızı
Hayır deyip koruyalım biz yarınımız

Geriye dönüş yok demiştir Atam
Sızlamasın kemikleri her yerde yatan
Asla mümin olmaz vatanın satan
Hayır deyip durduralım düşmanımızı

Hürriyet şiardır milletimize
Hep ileri der baksak biz Dinimize
Kanmayalım dostlar her yalan söze
Hayır diyerek koruyalım Torunlarımızı

Biz Hayır diyoruz yanlış düzene
Biz Hayır diyoruz Ezen düzene
Biz aç yatar iken Bollukta yüzene
Biz Hayır diyoruz Yokluğa Yoksulluğa HAYIR
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BİZ HAYIR DİYORUZ Hayır-sızlara

Sevmenin zamanı geçmiyor sende
Sana aşkım asla bitmez özgürlük!
Ne zorlukla seni bahşetti bizlere?
Atamızın yolunda aşkla yürürdük.

Bu vatan şehitler kanıyla dolu
Bu toprağa denmiş ey Anadolu
Bir yol tutmuşuz biz Atatürk yolu
Bizlere şan ile şeref özgürlük

Hasta adamlardan kurtulmuş ülkem!
Bir daha geriye yok dönmez asla
Bu vatan kurulmuş aşk ihtirasla
Bir tek şiarı var yaşa özgürlük!

Biz hayır diyoruz tutsaklıklara
biz hayır diyoruz haksızlıklara
Biz hayır diyoruz karanlıklara
Biz hayır diyoruz yaşa özgürlük

Sevgiyle aşk ile Kemalist’iz biz
Bir kısrak başı gibi üç yanı deniz
Bir Anadolu’muz var ondan geçmeyiz
Can gider bizlerden gitmez- hayır- özgürlük

Hayır diyoruz bir Hayır-sızlara!
Hayır diyoruz biz yolsuzluklara
Hayır diyoruz biz düşmanlıklara
Hayır diyoruz biz! bize yakışan özgürlük.
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BİZE DENiLİYOR İNSAN

Bir su gibi geçti zaman
Bakıp yılların ardından
Günler her gün yenilenir
Bizler oluruz yaşlanan

Henüz dün doğduk deriz
Arda bakmadan gideriz
Bıkıp yorulan bizleriz
Ne vardır ki elde kalan

Düşünmeyiz kendimizi
Katlar durur derdimizi
Kış ederiz yazımızı
Sonlarımız zarar hüsran

Öğrenmedik yaşamayı
Sevişerek yaşlanmayı
Ne çok sevdik savaşmayı
Ömrümüz oldu kaybolan

İnsan deniyor bizlere
Vurduğumuz gene İnsan
Vurur sereriz yerlere
Yaptığımızı yapmaz Hayvan

Haklıya hakkın vermeyiz
Vade farkı alır! FAİZ Yemeyiz
Doğruyu bilir! Ama gitmeyiz
Bizlere kim der? ? ? ? MÜSLÜMAN

Hemcinsimiz yok ederiz
Güçsüzü asar keseriz
Kadın kızı hep ezeriz
Bizden başka! Bizlere kim der İNSAN?
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Bizi Kimse Ayıramaz

BİZİ KİMSE AYIRAMAZ

Almışsın resmini odamdan
Kalanları yırtmışsın acımadan
Mektupları yakmış savurmuşsun
Ya aşkımızı ne yaptın meraklandım
Kalbinden çıkarabildin mi ben’i
Hayallerinden yok edebildin mi
Peki rüyalarda neler yapacaksın bensiz
Bu Can yaşayacakmı bedensiz
Ya konu komşuya neler dersin
Dilinde olmayacakmısın herkesin
Bensiz nasıl girecek ciğerlerine nefesin
Herşeyin bendim hani sözlerin
Kime gülüp bakacak güzel gözlerin
O narin ellerini kimler tutacak
Söylermisin ışıkları kimler Sana yacacak
Hayır hayır birtanem olmayacak asla olmayacak
Bence Beni senden ayıramaz ne kimseler
Nede herkesi alıp giden o KARATOPRAK
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Bizim asaletimiz var

BİZ BEY OĞLUYUZ

Yüceler'den gelir bizim soyumuz.
Asil kanı taşır damarlarımız.
Başımız dik ULU atalarımız.
Ezilmeyiz bizler bunu biliniz.

Etki etmez bize çamur atmanız.
Herkes bilir sizi bataklıksınız.
Bizler doğrulukla hakka taparız.
Utancınız olur yaptıklarınız.

Düşeni kaldırır ona gülmeyiz.
Hiç kimseye hakir bakıp görmeyiz.
Elden geldiğince ihsan ederiz.
Bunu demiş bize ATALARIMIZ.

Hak bilene feda olur canımız.
Mert olana feda olur kanımız.
Şerefsize haram selamlarımız.
Kindar fitnekara YAN olamayız.

Gururla şerefle başımız dimdik.
Kırıldık; soysuza hiç eğilmedik.
Şerefsizi yandaş alıp seçmedik.
Soysuza yer olmaz bizim yanımız,
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Bizim Hak-â Var İhtiyacımız

BİZİM HAK-Â VAR İHTİYACIMIZ

Düşmana değil!
Dosta ihtiyacımız var bizim!
Budur şiarı İSLAM Dinimizin .
Bir düşman çok bin dost az diye bir şiarı var MUHAMMED İmizin.

En büyük hizmet İnsan a yapılır !
Paraya değil! Bir ALLAH A Tapılır.
Savaş a DEĞİL sevgiye BARIŞA Nara atılır.
Budur sıratımustakimi DİNİ;mizin.
(Budur Yurtta sulh Cihanda Sulh dediği Mustafa Kemalimizin).

İtibar edilir,verilir! HAK edene!
O da HAK tan ve HALK tan edinebilir!
Zoraki edinilmez saygı İTİBAR!
Zorla isteyene münafık-YEZİT Denilir!

Yüce Dindir bizim İSLAM dinimiz.
Çünkü biz bütün peygamberleri severiz.
Sosyaldır ilericidir kitabı KURAN Imız.
Dört kitabı HAK derece bütün sayfaları mız.

İSLAM a Müslüman ınız kalu Beladan.
İlki imiz ADEM ve HAVVA Anadan.
EHLİBEYT iz değişmeyiz çıkamayız doğru sıradan.
İNSANI severiz sayarız!Bir ALLAH TIR hepinizi yaradan.
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BİZİM İDİ SANKİ KoCA EVREN

Ne yağmurlar yağmıştı üstümüze
Islatamadı tenimizi
Ne karlar yağmıştı lapa lapa
Üşütmedik biz bizi
Ne fırtınalar koptu gökyüzünde
Kıpırdatamadı yerimizden
Ne dalgalar hırçınlaştı
Alamadı bizi Denizden
Biz bize Adanmış-tık
Ne sevgiler beslendi büyüdü
Ne aşklar türedi gönlümüzden
Bir sen vardın sanki Dünyada
Bir ben vardım sanki seyreden
Ben hala oralardayım!
Sen evet sen neredesin sen
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BİZLER İçİN BAŞKA ÇARE KALMADI

Unuttuk bayramı kavga dalaştan
Yosulluk soğuttu Kardeşten Dosttan
Ne bağda tad kaldı ne de bostandan
Bu zamanda Bayramın tadı kalmadı

Kurban derler uzak dururlar Hak'tan
İnim inim inler Halk yoksulluktan
Sular Çamur tadı verir musluktan
Yaşanan hayatın Tadı! kalmadı

Eşi dostu sorsan mapusta yatar
Yasa çıkar Suçsuzları toplarlar
Yüzümüze habersizce bakarlar
İnsanın şeytandan farkı kalmadı

Sağımızı solumuzu görmedik
Yetim kalmak için oylar vermedik
Memlekete demokrasi istedik
Aradık yasada harfi kalmadı

Damla ile verir kepçe alırlar
Sorsan vicdanları rahat kalırlar
İnsanları uyuyorlar sanırlar
Sürüyü otlatan çoban kalmadı

Kalmadı tükendi mecal halimiz
Yanlı durur oldu hükümlerimiz
Medya vardı konuşan tek dilimiz
Halk dilinden konuşanlar kalmadı

Nice gider haller bakıp göremem
Ceypler boşken pazarlara giremem
Yaşam senle artık ben hiç başı edemem
Göçüp gitmekten başka çarem kalmadı
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BİZLERE BAYRAMDIR On KASIMLARIN

YÜCE ATAM BU DENİZLER BU DÜNYA VAR OLDUKÇA SEN DE HEP YAŞAYACAKSIN

Bu gün gibi oldu ayrılıkların!
Bu gün oldu asla olmadı yarın!
Bu can bende varken seni yaşarım!
Bana bayram olur On Kasımların

Tanrının Rahmeti yağsın üstüne
Severek bakarım Resim, büstüne
Hayranım ben ATAM Vatan sevgine
Her gün her an Bayramını kutlarım!

Her nereye baksam karşımda resmin
Aklımdan fikrimden çıkmaz ki ismin
Sen yüce ATATÜRK! Sen hep bizimsin
Minnet rahmet ile! Hep seni anarım

Bahşettiğin VATAN Kutsal Emanet
İlkelerin bize KURAN-dan AYET
Her sözünde vardır büyük ASALET
Sen ölmedin ATAM seni yaşarım

Ben Seni yaşarım tüm benliğimle
Bu Vatanın Halkı gurur duyar senle
Bunca mutluluklar hep Nimetinle
Minnettardır sana tüm duygularım

Vatanın evladı seni unutmaz!
Milyonlar gelse de yerini tutmaz
Hiç bir kuvvet beni senden ayırmaz
Yolunda yürürüm seni KUTLARIM

Ben gibi tüm dünya hayrandır sana
Benzemedi ATAM hiç kimse sana
Şeref Şan verdin sen Şanlı orduna
Bize BAYRAM OLDU ON KASIMLARIN
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BiZLERİ AYIRAN YILLAR UTANSIN

Gönül sarayımın temeli sensin
Duvarı sendendir çatısı senden
Sen beni bırakıp hiç gidemezsin
Pencere kapısı sendendir senden

Etme eziyeti kendi kendine
Tek dermanı sensin bak gözlerine
İnanmadım asla gideceğine
Sen bende bir bensin ben ise senden

Çiçeğimsin benim balım sendedir
Bedenimde kanım canım sendedir
Aldığım her nefes bil hep sendedir
Sen benden kopmaz sın ben ise senden

Düşün ki bir güneş aydınlık saçan
Bazen aydınlatan bazende yakan
Hayatta tek sensin eksiğim olan
Varlığımda sensin yokluğum senden

El ayak çekilir gelir bakarsın
Haberim yok gibi bakar kaçarsın
Seni bana vermeyen zaman utansın
Nasıl alır senden beni de senden

İnan ayrılıklar pişmanlık duyar
Ördürdüler diye pişman duvarlar
İnan geçti diye pişmandır o koca yıllar
UTANIRLAR BENDEN BEN İSE SENDEN
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Böyle Bayram Olurmu

BU NASIL BAYRAM

İlkbaharda açmaz ise çiçeğim.
Karanlıksa önüm ve geleceğim.
Yalanlarla süslenmişse gerçeğim.
Gelen bayram olsa onu ne’yleyim.

Soframda yok ise sıcak bir çorba.
Sırtıma giyecek  var mı ki Urba.
Kapıya dayanmış medeni zorba.
Bayramda gelmesin varın söyleyin.

Ufuklarda güneş görünmüyorsa.
Yaşanan bu hayat an gibi kısa.
Firavun ortada  nerede Musa.
Bu halimle ben bayramı neyleyim.

Bayram edemem ki bakın dinleyin.
Sorulusu kim ise  varın söyleyin.
Şeytan iddialı! diyor, meleğim.
İblisle mi  ben bayram'a gireyim.
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Böyle Zaman

BÖYLE ZAMAN

Zaman bildiğimiz değil
kökünü kazımaya meğil
Başka gözetme kendin bil
Kahpelikle dolmuş zaman

Güven kalmamış hiç dosta
Kafada beğinler hasta
Gerçekler üzgündür yasta
Eskiye benzemez zaman

Kan verirsin canın alır
Gözü varlığında kalır
Ar namus olsa daralır
Kahpeliğin olmuş zaman

En yakından gelir kurşun
Eskiden denilen taş_ın
Belalara girer baş_ın
Kötülüğün olmuş zaman

Itibar olmaz gerçeğe
Görünmez tutsan merceğe
Yalanlar girmiş herşeye
Şeref tanımıyor zaman

Kalmamış evliya derviş
Hacı hoca o da neymiş
Onlar eskilerde kalmış
Yer vermemiş ona zaman

Herşey olmuş para ve pul
Bekar kalır evlenir dul
Yiğit bulmaz kendine çul
Hokkabaza kalmış zaman

Yanmaz olduk yağımızla
Yaşamayız kanımızla
Barış yok,yıldızımızla
Haciz koymuş bize zaman
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Böylemi gider

Sağ gözün sol göze yokmuş faydası
Herkes kendine bir yol almış gider
Eden bulmaz sanma olmaz faydası
Aheste aheste çıkarda gider

Sana gel dedimse candan istedim
Sanmayasın böyle bırakıp gider
Olmaya kapında köle olmadım
Diğer arzular da yok olur gider

Başka bir bahara kaldı aşkımız
Ne edelim bizler yine şaşkınız
Kaşıntıyla dolmuş yazık başımız
Sanmayalım eller kaşır da gider
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Böylesi AŞK Olur Mu

AŞKIN BÖYLESİ OLUR MU?

Can! Diye seslendi Ay gibi yüzü
Gözleri! Yakuttan şaşırtır düzü
Tanrım yüreklerde tut sevgimizi
Takatim kalmadı Aşklara benim

Yüreğim! Atışı arttı kat be kat
Dizlerim çözüldü kalmadı takat
Eridim yanında bu nasıl şefkat
Bütün benliğimle sarmıştı beni

Gözleri belliydi! Nur gibi yüzü
Sarmıştı saçını yok idi izi!
Aratmaz bakışı derya denizi
Kanıma girdi o şaşırttı beni

Sordum Ay’dan alır yüzünün Nur’u
İmana getirir dinsiz Gavur’u
Ramazan Ayında etmem sahuru
Yemeden içmeden o kesti beni

Aşkın yaşı geçmez söyledi bana
Her sözü Can katar bendeki Cana
Hüküm sürer durmaz Şah’a sultana
Rüya âlemine o sardı beni

Yazdım adını da sormayın bana
Gizli bir sır kalsın o değer Can’a
Tek dileğim var ki varsam yanına
Benliğimden aldı şaşırttı beni

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

BU AŞKTA TRAFİK VARi

Kopan fırtınalar esen rüzgarlar
Alıp seni bana getirmediler
Azar kalbimdeki derin yaralar
Doktorlar bir çare bilemediler

Ağaçlar da döktü tüm yaprakları
Bana hazanları müjdelediler
Sen gelmedin diye canım bir tanem
O göçmen kuşlar da görünmediler

Beklemeye gücüm kalmadı aşkım
Yüreğim bir buruk fikrimde şaşkın
Hani sen bu zulmü yapmayacaktın
Oysa bu gözlerim ne çok sevdiler

Hala gider misin o meyhaneye
Doldurup ahını kadeh şişeye
Umudum kalmadı yar geleceğe
Sensiz ümitlerim bir bir söndüler

Yeşil ışık yaktım gelirsin diye
Sen hep kırmızıda durdun gelmedin
Kahrettin sen beni zalim sevgilim
Sarı yansın diye ne çok bekledim

Seyr-ü sefer gibi oldu aşkımız
Ne desek ne yapsak gene şaşkınız
Ah gönül düşmanı beni yaktınız
Böyle olsun diye hiç beklemedim

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu AYRILIK NEDEN?

Böylemi olacaktı senle sonumuz
Hani mutluluktu bizim yolumuz
Ne kaldı ellerden bizim farkımız
El den daha uzak olduk sevgilim

Sevgilim diyor bak sana dillerim
Her yanda arıyor seni gözlerim
Sensiz bu hayatı nasıl çekerim
Beni aşktan öksüz etme sevgilim

Hani kutsal idi aşkımız bizim
Hani başkasını görmezdi gözün
Sen gökteki Aydın bende yıldızın
Neler oldu bize döndük sevgilim

Dönmeyecek idik aşktan sevgiden
Bir yarım sen idin öbür yarım ben
Nasıl çıkarırsın beni gönlünden
Gönlümde sen varken de sen sevgilim

Bendeki umutlar ilk günkü gibi
Bir sen varsın şu kalbimin sahibi
Bekleyecek seni bu aşkın kalbi
Asla unutamaz seni,seni sevgilim

Unutamaz derim sende bilirsin
Resmime bakmaya gece gelirsin
Bilirim ki sende beni seversin
Bu ayrılık neden? Neden sevgilim
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Bu AYRILIK NeReYe KaDAR

BU AYRILIK NEREYE KADAR

Uzattın arayı özledi gönlüm
Seni beklemekle geçiyor ömrüm
Yoluna bakmadan geçmez bir günüm
Geç geldin de güzel geldin sevgilim

Gözlerim seninle dolsun isterdim
Gönlümün hasreti dinsin beklerdin
Güneş doğar doğmaz giderim dedin
Arada bir geldin gitme sevgilim

Doymuyor gözlerim sana bakmaya
Özlemlerle sana hep sarılmaya
Sitem eder oldum ben bu dünyaya
Ne zalim kanunu varmış sevgilim

Kaderden mi! Bilmem bu ayrılıklar?
Neden bulur bizi bu yalnızlıklar
Hüzünlü gözümden hep yaşlar akar
Neden bu ayrılık bize sevgilim

Huzurum olmuyor seni görmeden
Duvarda resmin var teselli eden
Eriyor zamanla yürek hasretten
Çektiğimiz yetmiyor mu sevgilim

Bir geldin! Yok, oldun serap gibisin
Mahzende saklanmış şarap gibisin
Seni ilk gördüğüm anki gibisin
Yıllar beni yedi! sen koş git sevgilim
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Bu böyle gitmez

Hükmü ele aldı dağdan inmeler
Gavurdan dönmeler sondan görmeler
Sizleri yer bir gün çıyan fareler
Orman kanunuyla dönmez çarkınız

Bura ne bir dernek ne de şirkettir
Bura er meydanı beyin gütmektir
Burayı yönetmek bir erdemliktir
Siz burayı çiftlik bağ mı sandınız

Burada ehliyet vesika sökmez
Rüşvet hatır ile bu işler gitmez
Sizin kasanız çok, beyniniz yetmez
Sizler başınıza bela aldınız

Aldınız ahımı tüm günahımı
Karanlık ettiniz gün sabahımı
Salacağım bir gün size şahımı
Yanınıza kar mı kalır sandınız

24.11.2004
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Sizin kasanız çok, beyniniz yetmez
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Aldınız ahımı tüm günahımı
Karanlık ettiniz gün sabahımı
Salacağım bir gün size şahımı
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BU BöYLE SÜREMEZ SONUNA KADAR

Mazlumların ahı sizleri yakar
Yemiyor mu size sönen ocaklar
Bu böyle  mi gider nereye kadar?
Bir gün sizi boğar dökülen yaşlar

Dul yetim ettiniz canlar yaktınız
Para pul uğruna Haktan saptınız
Yetimin hakkıyla saray kurdunuz
Bu böyle gider mi nereye kadar?

Feryatlar yükselir duyamazsınız
Yaralar açılır saramazsınız
Kanlarını emer acımazsınız
Bu böyle süremez sonuna kadar

Dünya malı deniz değildir beyler!
Hak yoluna yok mu giden kimseler
İnsan değil midir bu emekçiler
Süremez zulüm sonuna kadar

Yastıklara dayanır mı başınız?
Sizler bu hayata uzak mısınız!
Ettiğiniz sözde, durmaz mısınız
Sizlerde yaşamak nereye kadar

Nerelere kadar sürer bu zulüm
Bilin her hayatın müjdesi ölüm!
Gonca dır ilk hali solan her Gülün
Sabrederiz vadeler bitene kadar
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Bu Canı Yaktın Sen Gittin Gideli

BU CANI YAKTIN SEN GİTTİN GİDELİ

Ne bir Neşe’m kaldı ne gülen yüzüm
Her anım cehennem her anım hüzün
Belli olmuyor ki gecem gündüzüm
Bir tanem sen buradan gittin gideli

Bendeki her gece sabahtan başlar
Dinmez gözlerimden akan bu yaşlar
Dört mevsim yaşanır gönlümde kışlar
Sevdiğim sen buradan gittin gideli

Tadı yok ne bahar ne de yazların
Tadı olmaz sensiz gelen baharın
Bana korku verir tüm yarınlarım
Can dostum sen buradan gittin gideli

Çiçek açmaz oldu eskisi gibi
Kuşlar da ötmeyi unuttu san ki
Sensiz burada hayat kalmadı bil ki
Sevdiğim sen buradan gittin gideli

Acı bir şarkısın her an dilimde
Hayalin gitmez ki bu gözlerimden
Bir görsen halimi tanımazsın sen
Bittim ben güzelim gittin gideli

Gittin gideli ben günü görmedim
İçimden gelmedi bir an gülmedim
Beni sen anlardın bir seni sevdim
Bu Canımı yaktın sen gittin gideli
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Bu Cehalet Nereye Kadar

BU CEHALET NEREYE KADAR

Ne çekersek cahillik'ten çekeriz.
Kitab okur anlamı'nı bilmeyiz.
Ehli Beyt’e ALEVİ diye deriz.
İlk Müslüman olduğunu demeyiz.

Muhammed’in en yakını kim idi.
Kutsal Kitab onun için ne dedi.
Kimler yetim hakkı yedi vermedi.
Kitab okur anlamını bilmeyiz.

Ehli Beyt’i deriz de onlar Pirimiz.
Hasan Hüseyin dir ve de ALİ miz.
Muhammed nebimiz Fatma anamız.
Söyleriz de gerçek nedir bilmeyiz.

Onlar ki İslam’ın göz bebeğidir.
Onlar ki Kur-an ı ilk bilenlerdir.
Onlar ki İslam-a esas bedendir.
Biliriz de gerçekleri demeyiz.

Ehli-l Aba kimdir onlar değil mi.
Muhammed vasi-si onlar değil mi
Emanet edilen onlar değil mi.
Hıyanet ederiz ama bilmeyiz.

Her Müslüman söyler ya ALLAH diye.
Muhammed Bi-ad-ı verdi Ali ye.
İslam alemine KUR-AN hediye.
Okuruz da anlamını bilmeyiz.
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BU DuNYAMA SeNDE GIRME NE OLUR

Gam keder yukluyum yoktur limanim
Olsemde gitsemde yok aglayanim
Yillar gecer olmaz arayIp soranim
Dunyama girmesen cikman zor olur

Ben dogali! Dogam budur degismez
Sersem dertlerimi derman erismez
Yollarim sapadir kervanlar gecmez
Ayri bir dunyam var grime ne olur

Felek takmis bana almaz kancayi
Gulleri tanimam! Degil goncayi
Tanrim vermis zaten turlu belayi
Dunyam apayridir bakma ne olur

Tatmadan yitirdim kara sevdayi
Almadan satmisim koca dunyayi
Neylerim soyle dost tahti sarayi
Dunyam bir baskadir sevme ne olur

Guldugumde kanar icimde yaram
Herkes mutlu bilir oysa aglarim
Yasadigim hayat herseyde yarim
Tam”I bulamadim verme ne olur

Ne olur girmesen yanar gidersin
Hazan olur sende yilda dort mevsim
Deme hallerimi kimse bilmesin
Hersey bana kalsin satma ne olur!
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Bu Gece Akdeniz Sakin

BU GECE AKDENİZ SAKİN

Bu gece hoş lodos eser savurur.
Yakamozlar aya parıldar durur.
Dalga bitkin kumsallarda kaybolur
Sessiz sessiz duruyor bak Akdeniz

Liman! a çekilmiş bütün tekneler
Onlar da bir amaç vardır! beklerler
Bende sabır kalmadıki bu sefer
Benden daha sakin olmuş Akdeniz

Yılan hikayesi gibi aşkımız
Yıllar varki bekleriz de şaşkınız
Yaralıyor yürekleri şarkımız
Bizler hala hayalleri bekleriz

Yamaçlarda zakkumlar çiçek açmış
Keklikler! de kaya da yuva kurmuş
Eldemi ki benimde şansım bu imiş
Derdimize çare nerden isteriz

Bir kulube var ya Fener dibinde
Kırık masa durur hala yerinde
Ben ordayım şişe kadeh elimde
Sarhoş olmak için neyi bekleriz.

İki tekle sarhoş oldum diyorsan
İçmeyiver ayık kal sen bu akşam
Gelmez isen seni kimlere sorsam.
Gene yandı şu seven yüreğimiz
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Bu Gece Yanar İSTANBUL

BU GECE YANAR İSTANBUL

İnce sazlar çalar bugün İstanbulda
Avrupa yakasına yan bakan Üsküdarda
Bir sevgilim var salaş meyhanelerin birinde
Sinmiş bir köşede ucuz şarabını yudumlar orada
Masası boş şişelerle süslenmiş gerisi kadehlerde
Meyhaneci aşkımıda götür sun ona mezezi olsun
Gönlümün ahını bilmesin sakın yanında dursun
Kurumaya yüz tutmuş yüreğime bir kadeh sunsun
Meyhaneci unutma bunları de ona ne olursun
Tanırsın ilkbakışta onu rengi solmuş
Bir bakarsın oranın müdavimi olmuş
Bırak içsin kana kana yanan aşkımı
O görmesin yeterki Akan göz yaşımı
İsatanbul bu gece yanar ahımdan
Bir Haber alamassam Üsküdardan
O salaş meyhanede şarabını yudumlarken
Bendeki bu aşk bitermi dersin daha erken
Adını sayıklamaz oldu sanki dillerim
Tutamaz olmuş resminide ellerim
Meyhaneci kalbim onda kaldı ne ederim
Onu ben ondan bilememki nasıl isterim
Unutmuş belliki ona bakan gözlerimi
Meyhaneci ne olur hatırlat ona sözlerini
Üsküdar sığamaz yüreğimi benim
Bilmem nasıl yaşar orada benim sevgilim
Bu gece sessiz olacak İstanbul sabaha karşı
Yarın Pazar açmayacak Kapalı Çarşı
Söylermisin meynaneci varmıdır bu aşkın marşı
Sonsuza dek kalır burda kalkamaz aşkımın naaşı
Yakarmısın bir ucundan tutuşur içim sanki Çıra
Adını sor diyememki çünkü O benim ALMİRA
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Bu GÜN ĞADİR -HUM BAYRAMI İSLAMA KUTLU OLSUN HER MÜSLÜMANA

Selam sana İslam Dini
Bu gün tekmil KitabınI
Bu gün vekil oldu ALİ
Ketmetiy'se de Ashabı
Bu gün oldu Veda Haccı
Muhammedim verdiTacı
İmamı Ali dir! Odur ki
Geri çevirmez muhtacı
Hılafeti Ona verdi!
Ona Habibi'sin dedi
Emanet etti Ehlini
Kutladı Alem! Ali'mi
Kutsal Kuran-Kerimi
Ali yazdı Sözlerini
Muhammed'im
Etti Nida ondan geldi
Büyük Hüda
Onda Zuhur Ali errida
Mustafadır Muhammedim
Onda Âliyül mürtada
Onda anamız Fatima! ! !
Bu ĞadirHüm Bayramı!
Ali İmamlar İmamı
Bu gün Vekaleti aldı
Bu gün İslamın Bayramı
Ali Güçlü! Ali KAdir
Ali Beyaâ Yömel ĞADİR
Ashab ona Biad etti
Onda göründü CEVAHİR
HAyber'i Yıkan Ali dir
Ondan korkar müfsid kafir
Onda Işır Bedrel bedir
Ali İslamın kılıcı
Tüm Âleme yeter Ucu
Olmayın Ona yabancı
O misafir o hem hancı
Muhammedim bunu derdi!
Ali beni çok severdi
Onu seven Beni sever
Resulüm bunu söylerdi
Ali İslamla Büyüdü
Hılafetin son Mürüdü
Ali her başta büyüdü
Ali heryerde göründü
Adüvler kaçar önünden
O günü bilirdi dünden
Ali herkesin mevlası
Muhammedir bunu diyen

(hazreti Muhammed ALEyhi eeslam şüyle deri FEMEN KÜNTÜ ENE MEVLEH FE ÂLİ
MEVLEH ALLAHIMMA VELİ MEN VELEH VE ADİ MEN ADEH)  diye buyurur  VEDA
HACCINDA ..O GÜN Kİ BU GÜNDÜR
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BU GüN İSMİNİ DUYDUM YANIP KAHROLDUM

Işıldayan gözüne baktıkça gözüm
Yüreğim ısınır ferah olurdu
Tatlı tebessümün güzel her sözün
Bedenimi sarar gönlüm uyurdu

Aydınlık olurdu kapkara dünyam
Cennet bahçesinde olurdu rüyam
Semaya yükselir coşardı hülyam
Yaşama sebebim aşkım olurdu

Aldırmazdım dünya engellerine
Göğe çıksam da bir insem derine
Ben meftundum gözlerinin rengine
İçerim neşeyle zevkle solurdu

Seni yaşıyorum sen hep bendesin
Gitmez kulağımdan çınlar hep sesin
Yüreğimi duysan söyler! Neredesin?
Girsen yüreğime! Neler, neler bulurdun

Geçmiyor yüreğim geçsem de senden
Et tırnaktan çıkmaz! Ya can bedenden
Ben sevmedim başka! Görmedim senden
Bulsaydın sen beni! Aşkı bulurdun

Bu gün duydum adın almış başkası
Sesi çok titrekti! Gönül yarası
Sordum ne bu sendeki? Sevgi belası
Her ALMİRA sen ki hep sen olurdu
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Bu Gün Kadir Gecesi

BU GÜN KADİR GECESİ

Bu gecede tüm Melekler Canı ile indiler
Kutsadılar seni Ya RESULALLAH
Kitabına ayetleri de indirdiler
Müjde olsun sana ya RESULALLAH

Bu geceye bin AYdan hayırlıdır dediler
TANRIN senden hoşnut YA RESULALLAH
Nur yolunda sana secde ettiler
HABİBİSİN TANRIMIZIN YA RESULALLAH

Ümmetine tebliğ eyle her vasiyetin
Biri KUR-AN biriside bu EHLİBEYTİN
Sen gidince kalmasınlar onlar bir YETİM
Emanet et ümmetine YA RESULALLAH

KADİR RABBİN bu gecede KADİRİN oldu
Tüm müminler İMAN ile senle yürüdü
Kimileri vasiyetin özünden döndü!
ALLAH Verir müstahakkı YA RESULLAH

Bu gecede kabul eyler TANRIN Duayı
Uzak tutar MÜMİNLERDEN her tür belayı
Bu gecede kutsamıştır bütün dünyayı
ÂDEMLE bir saydı seni YA RESULALLAH

Evvel sensin hatim sensin selamlar sana
Son RESULUM GENE SENSİN artık gel bana
Müjdeler ver yolun bilip her İNANNAN’A
CENNET ONUN BAHÇESİDİR YA RESULALLAH
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BU GüN SENDE MİSAFİRİM

Ey beklenen!
Neredesin?
Ben  buradayım!
Buradayım İlinde senin
Uzat çok yakındır çok yakın
Uzanmış sana durur! Sana ellerim

Çık bir yerden hadi çık
Bekleme çık gel karşıma
Yoruldum bekletme gel artık
Can çıkmadan çık gel
Gel ne olur Allah Aşkına gel
Göçmeden bu Canım Tanrı Katına

Söylenmemiş sözler var!
Çağlar durur kaynar dilimde
Mısra mısra çığırırlar gönlümde
Sana söyleyeyim can hasretimle
Bitsin nöbetlerim artık seninle
Bu hayatı yaşayalım seninle birlikte

Her günün doğuşu seninle olsun
Gel bitsin hasretim yansın kurusun
Seninle bu gönlüm Baharı bulsun
Kıskansın kör şeytan gökte yıldızlar
Bil ki onlar bizden çok günahkarlar

Gel!
Bitsin ayrılık
Bitsin yalnızlık
Gel aydınlığım ol
Bitsin karanlık
Gel yeşersin artık bu Vefakarlık
Bendeki o Seni gel görmeye gel
Gel bitsin kalmasın arada Engel
Gel belli değildir gelmeden ecel

Bunu yazdım sana biliyor musun
Benim hallerimi görüyor musun
Anlarsın beni sen hep biliyorsun
Dallarımda üzüm kararmadan gel
Kalbimdeki hüzün kor olmadan gel
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Bu Günlerde Akdeniz

BU GÜNLERDE AKDENİZ

Bu gün gene Güneş doğdu doğudan
Süman kale’sinin yanı başından
Lodoslar hırçınca eser batıdan
Dalgalara Ben’i hedef gösterdi

Bulutlar engeldir gökteki aya
Deniz kafa koymuş çılgın dalgaya
Yakamozlar hasret karasevdaya
Aşıklar halini geçmiş AKDENİZ

Balıklar kıyıya yanaşmaz oldu
Kıyılar bulanık sularla doldu
Herneler olduysa bir bana oldu
Bütün küskünlükler bir bana geldi

Kıyıda dolaştım kendime sessiz
Bulamadım senden ne hayal ne iz
Her şeyi bitirmiş çoşkun Akdeniz
Tatlı gülüşlerin aklıma geldi

Martılar uzaktan uçar oldular
Onlarda kıyıya hasret durdular
Sessiz sessiz çöker sanki acılar
Acımadan coştu çıptı Akdeniz

Sordum ahvalları olan halleri
Bu mevsim böyledir der bilenleri
Kırk günde ANASIL’ın dalgaları
Bayram yapar imiş çoşar Akdeniz

Gelirmiş sonradan Dilsiz Ay’ları
Arayacakmışız bu rüzgarları
Yakacak Ağustos’un sıcakları
O zaman susarmış çılgın Akdeniz

Fırtına dinince gelecekmisin
Gelip gelipte izini yazacakmısın
Kıyılarda koşup çoşacakmısın
Özlem ile bekler seni Akdeniz

Güney’in İnsanı Akdeniz gibi
Damarında kanı çoşar Sel gibi
İnsan canlısıdır Mevlana gibi
Bize Huylarından vermiş Akdeniz
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Bu Günüm Aytenli

BU GÜNÜM AYTEN’Lİ

DolunAyda gördüm seni
Mah cemalin tuttu Beni
Neçok isterdim sevmeni
Neçok sevdim seni bilsen

Adın Ayten’miş bilmezdim
Ben buraya hiç gelmezdim
Yeni bir aşk’a demezdim
Vuruldum, Sana bir bilsen

Gözlerinin mavisine
Bakar iken sevgisine
Sözlerin herbirisine
Öyle kapıldım bir bilsen

Aşık oldum Sana aşık
Hayatım oldu karmaşık
Sevmemeye anlaşmıştık
Söz tutmadım bile bilsen

Ne güzel gülüşün varmış
Gözlerin Derya kadarmış
Yüreğimde sevgin kalmış
Neçok sevdim seni bilsen

Bugünde günüm Ayten’li
Geçiyor hep senli benli
Ben seni sevdim seveli
Heranım geçer Ayten’li
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BU HALK SİZE DERS VERİR EFENDiLER

Bu topraklar Atamızdan emanet
Edilmesin  emanete hıyanet
Edep olmayanda olmaz Diyanet
Vatanıma kıymayın efendiler

Eşe dosta paylaşılmaz topraklar
Yetimler var nerede yaşayacaklar
Söndürmeyin yeter sönen ocaklar
Bu Canlara kıymayın efendiler

Dünya malı Dünyada baki kalır
Doyumsuzun elbet ömrü kısalır
Sanmasın ki bir zerre toprak alır
Mal mülk için! Cana kıymayın efendiler

Her Ademler sizin gibi Can taşır
Cana kıymak Canilere yakışır
İmansızlar Kuranda yok sayılır
Cehennemde  yanarsın efendiler

Vurdum duymaz olmayın Halk biliyor
Yalan dolan yetti fazla gidiyor
Bir sözünüz diğerini tutmuyor
Hak yolundan çıktınız efendiler

Efendiler Yaktınız Halk susuyor
O Halk size acı acı bakıyor
O gerçek Halk ne saltanat yıkıyor
Sonunuz zor olacak efendiler
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BU KANIM FEDADıR VATANA ANNEM

BU KANIM FEDADıR VATANA ANNEM

Yüreğimden vuruldum! Ama yanmadım
Senin bu hallerin! Yakıyor Annem
Zalim kurşunlardan acı duymadım
Feryadların benim acımdır Annem

Şehid oldum Ruhum erişti Arşa
Hainler ettiler bizleri maşa
Akıl ermiyor ki bu Kahpe dalaşa
Kime kurban gittim bilmedim Annem

Vatan borcu dedim Canla ödedim
Değdi mi onlara sorsana Annem
Bölük-Pör-çük ayırmayı isterler
Hakkım helal olmaz onlara Annem

Saflarda oturur ahkam kesilir
Malı mülkü ashabına devşirir
Cephede savaşan Mehmetçik gelir
Ona çelik yelek yok mudur? Annem

Kanım canım Helal olsun Vatana
Sen ağlama artık Şehit oğluna
Beni görürsün bak Türk bayrağına
Şanım şerefimle gurur duy Annem

Annem hep Gururlan Ağlama sakın
Bir şehit oğlun var Kıvançla bakın
Elbet sonu gelir bu Saltanatın
O an Şad olacak! Bu RUHUM ANNEM
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Bu Memleket Nasıl OLDU BE  AĞAM

Canın güvenliği tehlikelerde
Özgürlük kısıtlı tekel ellerde
Ar damarlarına çekilmiş perde
Burada yaşamak zordur be AĞAM

Polis güven idi Can alır oldu
Kaç gencin Canına kıyarak vurdu
Haklı tutuklandı Hırsız hür durdu
Bu nasıl memleket yaşanmaz AĞAM

Yalan dolan olmuş büyük sanaat
Merkebe verildi büyük mükafat
Saklandı güzellik hapsoldu Kırat
Diplomalar sökmez oldu bil AĞAM

Makam yandaşlara peşkeş çekildi
Bilir bilmez yükseklere atandı
Çirkinlikler Pazarlara salındı
Güzellikler saklı kaldı duy AĞAM

Ağam bataklığa gider halimiz
Ötekiler oldu bizim adımız
Sıkılıyor istemesek Canımız
Eski çağda yaşar olduk bak AĞAM

Kalmadı Bayrağa ATA ya saygı
Ne olur halimiz diyedir kaygı
Yakında vasıta olur mu Kargı?
Örtülerden görünmüyor! Sorsana AĞAM

Kanunlar kurumlar kalmaz yerinde
Kitaplar değişir her seferinde
Kurtlar İtleşir mi? Zaman içinde
Döndü devran sanki YANDIK BE AĞAM
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BU NASıL SEVGİDİR

Aşk diyerek ne sevmiştik
Hiç ayrılmayız demiştik
Yüreğimiz bir olmuştu
Bu günleri ummamıştık

Terk edip de gitmek varmış
Senin sevgin bu kadarmış
Suç sendedir ben diyemem
Meğer aşklar hep yalanmış

Beni benden aldın garip
Büyük aşkların gösterip
Kalbini kalbime verip
Hani sevgin hiç kalmamış

Yazarım da yanar içim
Bilemedim yoktur suçum
Meğer  ben çok geç kalmışım
gerçek sevgilim olmamış
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Bu Ne ÖzLeM BileMediM

BU NE ÖZLEM BİLEMEDİM

Bile bilsen ne çok özledim seni
Kanatlar takınıp uçardın bana
Görebilsen sana olan sevgimi
Cenneti terk eder koşardın bana

Sana olan sevgim Aşk’la ölçülmez
Canla bir tutmuşum senden geçilmez
Görmeden seni bu hayattan göçülmez
Görsen değerini tapardın bana

Sen bende aşılmaz Uludağlarsın
Sen bende geçilmez okyanuslarsın
Sen bende bilinmez hülyalardasın
Bu sevgimi bilsen yanardın bana

Neleri kaybettin bilsen neleri
Benden aldın gittin tüm gülmeleri
Hasretinden kaldım bir kemik deri
Sen beni bilseydin kıymazdın bana

Sana yürek verdim değer bilmedin
Hep buradayım dedin bir gün gelmedin
Sanırım ki aşkı bilip görmedin
Sevmeyi bilseydin kıymazdın bana

Hep bana dedim ben sen yokumsun sen
Sendin hayalimi aşkla süsleyen
Senden başkasını bir sevebilsem
Kalın kara çizgi çekerdim sana

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu sana Özeldir  ALMİRA

BU SANA ÖZEL ALMİRA

Bir kalemde silebildin beni
O kadar ucuzmuydu sevgin
Oysa ben unutamadım seni
Ne çabuk unutup pes ettin

Seni yüreğime nakşettim
Silinemez demiştim
Sen hemencecik silebildin
Şimdilerde nerdesin

Hoş idi çıkardı arada bir sesin
Günlerce aramazdın sormazdın
Kıskanırdın sözde bilmezdim
Şimdilerde nerdesin

Sen önemlisin benim için
Seninle dolardı içim
Senle ağardı desem saçım
Seviyorum seni nerdesin

Anılar dizilmiş sıra sıra
Dizersek varır mısıra
Sen bakma gene kusura
Bu kalp sendedir hala nerdesin

Almira Almira Almira
Hadi gül sendedir sıra
Kaybettim kalma kusura
Sevmişim seni ALMİRA
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Bu sana SON BAKIŞIM AŞKIM

Bu sana SON BAKIŞIM AŞKIM

Sana son bakışım olsun bu benim
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Akan gözyaşlarım eserin senin
Bundan sonra bana bakmayacaksın

Gidiyorum alıp garip başımı
Sığmaz oldu beni senli bu yerler
Hep seni soruyor! Nerede diye
Bir başıma dolaştığımı görenler

Taşlara yazmıştık adlarımızı
Kıskanırdı belki her gören bizi
Kimseler tatmadı o aşkımızı
Şimdilerde buruk bütün gönüller

Sebep neydi bilmem bırakıp gitmen
İçime dert oldun söylesen neden
Senden başkasını artıK sevemem
Tükendi bendeki bütün ümitler

Gidiyorum artık geldi zamanı
Dert yıkmış bir tanem şahı sultanı
Bende isterdim ki mutlu olmamı
Birde baktım benden geçmiş saatler

Yazmayayım diye tuttum kendimi
Yazmadan bilemez kimse derdimi
Yazarsam da mazim geri döner mi?
Yok, yere harcandı aşklar sevgiler
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Bu Seçimde Bizler C H P deyiz

BU SEÇİMDE BİZLER C H P DE’YİZ

Sol yanda duruyor yüreklerimiz
Yürekleri dinler soldan gideriz
Vatan için bizler birer neferiz
Bu seçimde bizler CHP‘liyiz

Ata’dan yadigâr bize bu yollar
Ata’mız bizlerle hep gurur duyar
Bizi etkilemez Yobaz kafalar
Bizler bu seçimde CHP’deyiz

Kemalist’iz budur bizim ilkemiz
İleriye derdi! Hep önderimiz
Yıkılamaz asla Cumhuriyetimiz!
Atatürkçü’yüz CHP biziz

Aydınlık yolumuz sönmez ışığı
Laiklik ilkemiz bizler aşığı
Atalım beyinden kırışıklığı
Cumhuriyetçiyiz biz CHP’deyiz

Ulu önderimiz Mustafa Kemal
Ey Türk genci sevin hep gururla kal
Hep halkınla yürü bükülmesin dal
Emekçiyiz bizler CHP’deyiz

Ey Türk Genci yürü Ata izinde
Mutluluklar dolsun o gözlerinde
Devrimcilik olsun tüm sözlerinde
Cumhuriyet için bizler CHP’deyiz
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Bu Sefer Gurbet Geldi

BU SEFER GURBEI GELDİ

Sıla bırakıp,gurbet görmekte varmış
İçimdeki gurbet yetmezmiş gibi
Ne edelim desek bura kadarmış
Herkes alır imiş kısmet nasibi

Çaldı kapımızı gene hasretlik
Sankide dertleri biz azmı çektik
Hayat huzur vermez ne edecektik
Huzuru görmedik olduk garibi

Gülmeyi istedik olmadı fırsat
Her oh çekecek’ken al sana bir dert
Mert’i görmedim her taraf namert
Çektiğim çilenin görünmez dibi

Yıkılır! dursam dibinde şu koca dağlar
Kaldırsam başımı gökten taş yağar
Acı Yürek’tedir kim bakar ağlar
Kim görür’ki içimdeki garibi

Kışı gördüm desem koskoca Yaz’da
İçim yandı benim karda ayaz’da
Karalar’ı gördüm apak beyaz’da
Şu dünya tersine dönermiş gibi

İndirdim yelkeni kırdım dümeni
Götürsün rüzgar nereye eserse beni
Yaşamadım Hayat sevmedim seni
Sanki şu Dünya’ya gelmedim gibi
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Bu Senin Busen

BU SENİN BUSEN

Sendin uykusuz gecelerin sebebi
Bu Sendin Beni hülyalara salan
Sen’din aklımı başımdan çelen
Bu sendin! gönlümde yatan

Bu Sensin! Kalbimdeki sevgili
Busen’di,yanaklarımdaki iz
Bu sensiz çıldırtan yalnızlık
Bu Sen’din, hasret kaldığım

Özlenen! Sen! Beklenen sen
Seninkadar özlenen busen
Bu sensin unutamadığım!
Busen’dir tadına doyamadığım

Gelecektin hani yaz’ın bu sene
Kurduğum hayaller boşamı gene
Vefasız! Eridim bittim gelsene
Beni ağlatan sen, o zalim busen!

Yakamozlar ışımıyor sensiz
İbibik’ler ötmüyor gene sensiz
Yalnızlıklar bitmiyor sensiz
Bekleten Sen, gelmeyen bu Sen

Neye yarar Ay ışığı göremese seni
Neye yarar şu ellerim tutmasa seni
Neye yara bu gözlerim sevmese seni
Dudaklarım yansa yeğdir olmasa BUSEN
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BU SIRALAR GeLME ARTIK

Aradan yıl geçti! Ardından aylar
Günleri de saysam çok zaman yapar
Kaç mevsim değişti bilmem kaç bahar
Unuturum seni sanma! Geçse asırlar

Gelmeleri bırak! Selamın gelmez
Anladım ki sensiz hayat çekilmez
Bilirsin bu yüzüm sensiz gülemez
Ümitlerim tükendi! Bu son fasıllar

Belli ki gelmen zor imkansız gibi
Neden söyle! Sözle kırdın bu kalbi
Oysa sendin onun bir tek sahibi
Üzerinde çoktan tuttu! Nasırlar

Yeşermez gönlümde soldu tüm güller
Neylesin ki artık ötmez bülbüller
Bende kapkaranlık geçer tüm günler
İsyanlarda aşkım ben bu sıralar

Vermez teselliyi!  İçki ne Şarap
Zalimin zulmünden sen koru ya Rab
İçerim yanıyor da! Dışarım harap
Bir tadım kalmadı her an son bahar

Hazandır her günüm! Meyhane Salaş
İstemem olmasın kimseler! Yoldaş
Kimseye diyemem! Irama yaklaş
Kendime nefretim var bu sıralar
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Bu Son Olmuyor Almira

BU SON OLMUYOR  ALMİRA

Neşe’si kalmadı buruk buralar
Sararmış yapraklar kurmuş dallar
Hayat bırakmamış burada sonbahar
Almira sen buradan gittin gideli!

Maziyi yakmayı ne çok denedim
Aynalara baktım kendim görmedim
Hayalin gözümden gitsin istedim
Gitmeyi bilmedi; hep kaldı Almira

Gece düşlerimin sahibi sendin
Gündüzlerim senin hayalim sendin
Kızgın çöllerdeki serabım sendin
Her şeyde vardın sen vardın Almira

Unuturum dedim adın dilimde
İlk gün sıcaklığın hala elimde
Sarayın duruyor hala gönlümde
Yıkılmak bilmiyor yandım Almira

İnancım yitirdim soldu gençliğim
Birini tutmuyor artık dediğim
Bir sen varsın yoktur başka bildiğim
Sen yürekte kaldın gitti! Almira

Her deminde bu son yazardım sana
Bu sonlar ilklerden çok geldi bana
Senin kastın mı var benim canıma
Bir an önce gelip alsan! Almira
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Bu Son Olsun

Bu günde akşam oldu.
Gene yollarda gözüm.
Gitmeyi bildin ama.
Dönmedin geri henüz.

Gurbet oldu bana doğduğum şehir.
Yaktı beni ÇOK DERİNDEN bu defa.
Sen yok iken hayat ne eder canım.
Sensiz yaşayamam öğrendim henüz.

Buna iki dedim üçü olmasın.
Olur ise eğer umut kalmasın.
Benim günüm tükenipte durmasın.
Yalnı yaşamayı bilmedim henüz.

Sen benim baharım yazım kışımsın.
Sensin tek çiçeğim alın  yazımsın.
Gülümsün senbenim,bir tek evgilim.
İlk ve son aşkım sen ilk göz ağrımsın.

Güneş seninle'yken doğunca güzel.
Günüm gözlerinle doğarken güzel.
Seninle çöl bile cennetten güzel.
Benim aşkım sensin tek bir canımsın.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Son Sefer

BU SON SEFER

Camdan sızan bir loş ışık
Bozmuştu
Kocaman meyhanenin
Sessizliğini
Herkes gitmiş!
Etrafta kimsecikler yoktu
Belli ki acımıştı meyhaneci
Rahatımı bozmamıştı
Sızdığım masadan
Kaldırmamıştı
Elimde resmin kalmış
Neden aldım bilmiyorum
Sanırım
İçtikçe seni hatırlıyorum
Son bir defa
Veda etmeye geldim sana
Vardığımda kapına
Yoksun dediler
Dönerken uğramıştım meyhaneye
Senin yerine
Konuştu meyler birer birer
Unut onu!
Layık değil sevgine
Üzülme o kadar değmez dediler
Sana sevgiyi aşkı
Öğretememişim meğer
Bende seni unuttum bu sefer
Senin unuttuğun gibi
Bilmem!
Sensiz hayat ne eder
Söz verdim kendime kendim
Deneyeceğim
Bu son sefer
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Bu şehir

BU ŞEHİR

Sen gidince senle gitti ne varsa.
Bütün ümitlerim yok oldu bir bir.
Zindan oldu bana büyük olsada.
Yaşanamaz oldu sensiz bu şehir.

Acı hatıralar tırmalar durur.
Rüzgar dört yanımdan eser savurur.
Güzellikler hayal olup kaybolur.
Bana mezar olmaz artık bu şehir.

Ne içinde kaldım ne çıka bildim.
Yaşam ölüm diye gidipte geldim.
Ben seni gidince daha çok sevdim.
Aşkın ile yakar oldu bu şehir.

Boş ver şimdi beni sen mutlumusun.
Gelen yarının'dan umutlumusun.
Acılar içimi yaksın kavursun.
Ama seni arar doğduğun ŞEHİR.
06 12 2006
*************************
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BU VATANA KıYMAYıN EFENDiLER

Bu vatan kan ile canla kuruldu
Nice Şehidimiz Gazi’miz oldu
Kadın genç ihtiyar seferber oldu
Bu vatan KUTSALDIR efendiler

İleri! Demişti yüce Ata’mız
Onun sayesinde biz hür yaşarız
Geriye dönene bakar şaşarız!
Bu toprak kutsaldır duy efendiler

Komşu! Mirasçıdır demiş Resul’üm
Bu dünya! Baki’dir İnsana! Ölüm
Ey fitne yapanlar geriye dönün
Tanrı görür sizi bey efendiler

Hak tecelli eder! İnsana kalmaz
Mazlumun hakkını insan alamaz!
Göze hoş görünüp kılmayın namaz
Kalbi! Allah GÖRÜR Bey efendiler

Uymayın yabana ya da şeytana
Elden dost olunmaz der Atan sana
Atatürk! Ün salmış bütün Cihana
Yolundan çıkmayın bey efendiler

Geçer kalmaz sizde elbet bu devran
Geri bak nerededir Karun, Süleyman
Yılana vurulmaz dilerse ise Aman
Aman! Nedir öğrenin ey efendiler

Size daha nice çizer yazardım
Uzaklardan gelen! Yaban muradın
Ülkemizi bölmek ister maksadın
Fitne sokar durur ey efendiler

Mısır, Libya, Irak şahittir canlı
Bu yüzden yıkıldı koca Osmanlı
Dinlemez yabanlar! Açık, Türbanlı
Bu vatanı yakar bey efendiler
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BU YÜREKTE SEVGiyE YER OLMAZ ARTıK

BU YÜREKTE SEVGİYE YER OLMAZ ARTIK

Yüreğimden sevgiyi söküp aldılar
Gülmeye! Bende yüz bırakmadılar
Her deminde gönlümü yakıp yıktılar
Bu yürekte sevgiler yaşar mı artık?

Gözlerimin önüne setler çektiler!
Apak bulutlara! Kapkara dediler!
Aşkın son darbesini bana verdiler
Bu gönülde sevgiler kalır mı artık?

Hep seven ben idim çırpındım durdum
Her deminde sevgiyi onlara sundum
Yetti artık canıma bittim de yandım
Yanan canda bir sevgi olur mu artık?

Ah be dostum bilsen neleri çektim
Her yaramın üstüne tuz alıp ektim
Suç benim! Ben onu sevmeyecektim
Viran olmuş bu bahtım yeşermez artık

Kaybettim ümidimi umudum bitmiş
Sevgi aşk tükenmezmiş bende tükenmiş
Gönül bahçem dikenden geçilmez olmuş
Bu yürek sevgilere yer vermez artık!

Yer vermez artık onu ne çok kırdılar
Saçları yolar gibi çekip yoldular
Sağ iken! Cenazem namaz-ı kıldılar
Kurudu tüm dallarım yeşermez artık
                      TAHSİN EMEK
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Bunda'da Yol  Göründü

Bunda da yol göründü

Dertler KABE’m olmuş! Çöller mekan’ım.
Tahtımı da yıktı! Gönül sultan’ım.
Kıran hiç olmadım! Hep kırılan’ım.
Gene hazan rüzgarları belirdi!

Us’lanırsın belki ey! deli gönül
Böylemi geçecek! Kos koca ömür
Bir kez’de ne olur yüreğim söndür.
Baksana alnımda çizgi belirdi.

Sevdin sanki aşktan ne hayır geldi
Her aşkın sonunda hüsran gelirdi
Evet sevdiklerin pek çok güzeldi
Gelde şimdi yanan ateşi söndür

Yanar  bu yüreğim görünmez alev!
Sana bir ders olsun! Sevenini sev!
Büyüttün bu aşkı! sanki koca dev!
Sanırım son aşkın beni götürür!

Sevgiye karşılık olmazsa eğer!
Yanarsın eline başka ne geçer!
Seni bulur korkma olmayan dertler
Halin dost ağlatır düşman güldürür
                Tahsin EMEK
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BUNLAR BİZDEN DEğİLDİR

Göz ırağa bakar eller yakına
Varır! Kimi varmaz bunun farkına
Eziyeti, etmez! Soylu Irkına
Zalim olan asla bizden değildir

Yalan! Münafığın sanatı derler
Bilerek de yalan, bilip söylerler
Vade farkı alır! Faiz, haramı yerler
Bunu yapan asla bizden değildir

Okur kitabını anlamın bilmez
Doğruyu bilir de yolundan gitmez
Yalandır Secdesi, kıldığı namaz
Böyleleri asla bizden değildir

Kaç yüzlüdür? Belki kendi de bilmez
Gerçekleri bilir ama söylemez
O kuldan çekinir Allahtan korkmaz
Böylesi Mahlûklar bizden değildir

Gündüz namazlarda gece sazlarda
Her şeyi yaparlar! Kumarbazlar da
Akşam günahlarda gün niyazlar da
Böyle riyakârlar asla! Bizden değildir

Bunlar ehlibeyte eziyet eden
Bunlar kâfirlerdir en önde giden
Bunlar ki katleder! Olmadan neden
Böylesi beyinler asla! Asla bizden DEĞİLDİR
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Bunlar sana aşkım!           sonrakiler başkasına!

Tan ağarırken şafakta
Gün batarken ufukta
Sen neresinde olursun
Özlediğim İstanbul’un

Bir salaş meyhanede mi?
Emirgan’da mı arasam
Beyoğlu sokaklarında mı?
Yoksa boğazda mı olursun

Seni bırakmadığım içimde
Sakladığım yüreğimde
Sana bakan gözlerimde
Söyle bana nerede durursun

Allarını giyinmiş Galata
Eyyubi sultanda mı yoksa
Seni görmedim GEZİ parkında
Yoksam sen Taksimde mi kalırsın

Özgürlük marşları söyler iken çarşı
Bu bir barış çağrısıydı değil mi?
Kimler saçmaladı bu kör savaşı
Bunların en güzelini sen bilirsin

Yaralılar sığınmış iken Camiye
Can korkusuyla savaşır iken
Kurtulsun diye yalvarırken TANRIYA
Bir iftiraydı atılan sen bunları bilir misin?

 Bunlar sana aşkım! ******sonrakiler başkasına!

Simgelenmiş bir metropol değil mi İSTANBUL
Her insanın göz bebeğidir umududur herkesin
Bütün halkım sever onu ama sen bilmezsin sevmezsin
İSTANBUL ATAMIN YADİGÂRIDIR SEN BUNU BİLMEZMİSİN?
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BUNLARA SEBEP OLaN KAHROLSUN

BUNLARA SEBEP OLAN KAHROLSUN

Kahrolası kahpeler in dünyası!
Bize yer yok bu dünyadan gidelim
İnsanların canavarlık furyası
Gerçeklere kalmamış yer! Gidelim

Bizi öksüz kodunuz da ne oldu
Aç mıydınız? karınınız mı doydu
Dört kitapta yazılanlar bu muydu?
Yazarları mı gitmiş? Bizde gidelim

Allah deyip kıyarsınız her cana
Sizler Allah bilmez! Tapmış şeytana
Yezit bile az kalır yanlarınız da
Onlarda din iman yoktur gidelim

Yüce Tanrım görmez misin bunları
Neden mahkum ettirdin bu kulları
Hani sendin yöneten Dünyaları
Hükmün yalnız bize midir bilelim

Bilelim! Hak elbet eder tecelli
Gider insan gelmeden ecelleri
Bu insanlar ne bilmez gerçekleri
Kâr-ları ne? Zararları ne bilelim

Toplanmış dünyanın tüm Canileri
Kimler besler kim verir? Cephaneleri
Verenlerin kırılasın tüm elleri
Batıl varken! Biz gerçeğe gidelim
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Bunu Bana Yapmayacaktın

BUNLAR BANA YAPILIR MI

Bahtımı koydum de ğirmen ta şına.
Durdu dönmez oldu koca değirmen.
Güven olmaz olmuş öz kardeşine.
Değil ki ellerden bir dost edinmen

Uzak tan gelmezmiş başa gelen taş.
Savurdu gözüme dost denen yoldaş.
Ondan ne dost olur ne de arkadaş.
Değmezdir o senin can baktığına.

İlk sille yi en yakının atarmış.
Hayret insanlarda edep kalmamış.
Sonradan görmüş ya hiç olamamış.
Yet ki   alın ca da vurur dostuna.

Sizlere yakıştı sonra görmeler.
Gavur dan dönmeler siz biçareler.
Çok acele oldu ne bu sahneler.
Vurmak ne demektir eski dostuna.

Anasına atlar ilkin sıpalar.
Sizde de mi böyle işler kafalar.
Gelir gelmez işlediğin vakalar.
Getirmez bir daha seni tahtına.

Nerede idin de nereye geldin.
Bir gün de bunları nasıl becerdin.
Benden başkasını bakıp görmedin.
Bir daha gelişin olmaz tahtına.

Sen’in  dostluğun da her şeyin yalan
Nasıl yapa bilir bunları insan.
Yoksa insanlığın o da mı yalan.
Kıyar mıydın yoksa can yoldaşına.

Sol dan geldin sözde sağ daha yeğdir.
Söz bağlar A demi bağlamaz kendir.
Etmez ettiğini Mümin ne  Kafir.
Sakla bu sözleri atma sakın yabana.

Yıkılasın tahtın ve de sarayın
Seninle birlikte tüm yandaşların.
Aklanamaz bahtı yandaşlarının.
Sana dedim beni atma yabana.

Açtın birden kabak çiçek misali.
Erken kapanırsın hızından belli.
Orda kimse kalmaz daim temelli.
Ateşten gömlektir demiştim sana.
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BuNu BiLemeDim AlmİrA

BUNU BİLEMEDİM ALMİRA’M

Bu gün hep sen vardın benim içimde
Hep seni okudum seni söyledim
Sevgin arttı eksilmedi kalbimde
Hep seni seyrettim seni dinledim

Anılar canlandı hep birer birer
Hep seni sordular seni dediler
Seninle bitmiyor aşklar sevgiler
Hep seni anladım seni öğrendim

Anlattılar bana tüm duygularım
Anlamadım sensiz neler yaparım
Benden habersizce seni yaşarım
Hep seni gördüm ben seni seyrettim

Sen bende bensin demiştim önce
Sen kalbimde yaşar aşka sevince
Sen benden çıkmazsın can çıkmayınca
Kanımda canımda seni hissettim

Almira almadın benden kendini
Çözemedim asla senin derdini
Bana sen demiştin çok sevdiğini
Seni çalıştım hep ben seni bildim

Ben seni öğrendim seni hissettim
Aşkını sevgini bende hapsettim
Sen beni unutup nasıl terk ettin
Bana nasıl kıydın bunu bilmedim
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BuNu Da Sana Yazdım ALMİRA

BUNU DA SANA YAZDIM ALMİRA

Geçse de aradan aylar seneler!
Ben seni sevmekten geçmeyeceğim
Sunulsa gönlüme Huri Periler
Senden başkasını sevmeyeceğim

Ben seninle açtım! Aşkta gözümü
Bir sana söyledim sevdim! Sözümü
Senden başkasına vermem özümü
Sen gelene kadar saklayacağım

Uzanamaz elim başka ellere
Bakamam sen yoksan başka gözlere
Tıkanır duyamam sensiz sözlere
Senden başka bir ses duymayacağım

Mühürlenmiş gönlüm kapısı duvar
Kimseler bakıp ta hiç açamazlar
Benden uzak durman bizlere zarar
Kâr edene kadar hep koşacağım

Kader bizi bize yazmışsa eğer
Kurtulman imkânsız yolumuz düşer
Bir bakarsın açmış bahçede güller
O gün hesabını ben soracağım

Bir tutkumsun sen! Geçemiyorum
Senden başkasını göremiyorum
Sevmek yana dursun hep yanıyorum
Söndürene kadar! Hep bekleyeceğim

Dertten kurtulmasa da belalı başım,
Zehire dönsede yediğim aşım,
Sel olup aksada gözümden yaşım,
Senden başkasını sevmeyeceğim..............Aydanur Duman
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bunu herkesle Paylaşmak istiyorum Okunması gerekir

HERKES İÇİN BİRAZ MUTLULUK

Jerry, çevresindekilerin çok sevdiği insanlardan biriydi.
Keyfi her zaman yerindeydi. Her zaman söyleyecek olumlu
bir şey bulurdu. Hatta bazen etrafındakileri çıldırtırdı bile.

Bu adam, bu halde bile nasıl iyimser olabiliyor? Birisi nasıl
olduğunu sorsa; “Bomba gibiyim” diye yanıt verirdi hep..
“Bomba gibiyim.” Jerry bir doğal motivasyoncuydu...

Yanında çalışanlardan biri, o gün, kötü bir günündeyse,
Jerry yanına koşar, duruma nasıl olumlu bakılacağını anlatırdı.

Bu tarzı fena halde düşündürüyordu beni... Bir gün Jerry’ye
gittim. Anlayamıyorum dedim.. Nasıl olur da, her zaman,
her koşulda bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun...
Nasıl başarıyorsun bunu?

Her sabah kalktığımda kendi kendime Jerry bugün iki
seçimin var: Havan ya iyi olacak, ya kötü.. derim.
Havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir şey olduğunda gene iki
seçimim var: Kurban olmak, ya da ders almak.

Ben başıma gelen kötü şeylerden ders almayı seçerim.
Birisi bana bir şeyden şikayete geldiğinde, gene iki seçimim var..
Şikayetini kabul etmek ya da ona hayatın olumlu yanlarını
göstermek. Ben hayatın olumlu yanlarını seçerim.

Yok yahu, diye protesto ettim. Bu kadar kolay yani?
Evet.. Kolay dedi Jerry.. Hayat seçimlerden ibarettir.
Her durumda bir seçim vardır. Sen her durumda nasıl
davranacağını seçersin. Sen insanların senin tavrından nasıl
etkileneceklerini seçersin. Sen havanın, tavrının
iyi ya da kötü olmasını seçersin...
Yani sen, hayatını nasıl yaşayacağını seçersin! ..

Jerry’nin sözleri beni oldukça etkiledi. Onu, uzun yıllar
görmedim. Ama, hayatımdaki talihsiz olaylara dövünmek
yerine, seçim yapmayı tercih ettiğimde hep onu hatırladım.

Yıllar sonra, Jerry’nin başına çok tatsız bir şey geldi. Soygun
için gelen hırsızlar, paniğe kapılıp, Jerry’yi delik deşik etmişler...
Ameliyatı 18 saat sürmüş, haftalarca yoğun bakımda kalmış.
Taburcu edildiğinde, kurşunların bazıları hala vücudundaymış.

Ben onu, olaydan altı ay sonra gördüm.
Nasılsın? diye sorduğumda, Bomba gibiyim dedi
Bomba gibi. Olay sırasında neler hissettin Jerry dedim.
Yerde yatarken, iki seçimim var diye düşündüm..
Ya yaşamayı seçecektim, ya ölümü.. Ben yaşamayı seçtim.

Korkmadın mı, şuurunu kaybetmedin mi! ..

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ambülansla gelen sağlık görevlileri harika insanlardı.
Bana hep İyileşeceksin merak etme dediler.
Ama acil servisin koridorlarında sedyemi hızla
sürerlerken, doktorların ve hemşirelerin yüzündeki
ifadeyi görünce ilk defa korktum.Bu gözler
bana; Bana adam ölmüş diyordu. Bir şeyler yapmazsam,
biraz sonra ölü bir adam olacaktım gerçekten..

Ne yaptın? diye merakla sordum..
Kocaman bir hemşire yanıma yaklaştı ve bağırarak
herhangi bir şeye alerjim olup olmadığını sordu..
Evet diye yanıt verdim.. Var.. Doktorlar ve hemşireler
merakla sustular.. Derin bir nefes alarak kendimi
toparladım ve bağırdım: Benim kurşunlara alerjim var! ..

Doktorlar ve hemşireler gülmeye başladılar. Tekrar bağırdım..
Ben yaşamayı seçtim. Beni bir canlı gibi ameliyat edin.
Otopsi yapar gibi değil..

Jerry, sadece doktorların büyük ustalıkları
sayesinde değil, kendi olumlu tavrının büyük
katkısı ile yaşadı. Yaşaması bana yeni ders oldu.

Hergün, hayatımızı dolu dolu yaşamayı seçme şansımız
ve hakkımız olduğunu ondan öğrendim..
Ve her şeyin kendi seçimimize bağlı olduğunu..

Bu yazıyı okudunuz. Şimdi iki seçiminiz var:

1. Unutup gitmek.
2. Kesip saklamak,
fotokopisini çıkarıp, dostlarınıza dağıtmak..

Ben, ikincisini seçip bunu sizlerle paylaşmayı tercih ettim.

Francie Baltazar-Schartz

Tahsin Emek
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Bunu sana yazdım

Sana şiir yazdım belki okursun
Belki de okur da adam olursun
Bu da benim sana son sözüm olsun
Son pişmanlık fayda etmez bilesin

Her şeyin bir başı bir sonu vardır
Ateş bulunduğu yerleri yakandır
Ölen ölür görür salim kalandır
Sözümü dedimben gerisini bilirsin

Kana kandır derler suyla birleşmez
Kurt dediğin ölür asla itleşmez
Asil olan asla soyundan geçmez
Gerçekler acıdır iyi bilirsin

Ben aşığım hakka, doğru yollara
Acıdığım boşa geçen yıllara
Bilseydim bağlardım seni yulara
Gene başarırım bunu bilirsin

Tahsin Emek
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Buralar Hep Seni Özler

BURALAR HEP SENİ ÖZLER

Her akşam resmine bakar dururum
Seni hayal eder senle uyurum
Bir bilsen ben seni ne çok severim
Sen de ayrı yerde sanmam olurdun

Çoğu an sabahı senle ederim
Seni düşündükçe biter dertlerim
Döneceksin diye canım sevgilim
Büyük bir ümitle seni beklerim

Bu gün gene senle uyandım sabah
İçimde kalmamış ne keder ne ah
Benden uzak kalman inan çok günah
Günah benim olsun ben hep çekerim

Aklımdan gitmiyor o gülüşlerin
Beni benden alan güzel gözlerin
Kulağımdan gitmez tatlı sözlerin
Ben seni benden çok daha severim

Güneş doğmuş henüz orda resmin var
Adını söylüyor ötüşen kuşlar
Seni anlatıyor esen bu rüzgar
Ben onlara sorar seni gözlerim

Sensiz hiçbir anım geçmez bilesin
Sor yakamozlara sana söylesin
Sabah akşam bekler; seni gelesin
Buralar hep özler ben sana derim!

Tahsin Emek
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Buralardan GiTMe  SaKıN

BURALARDAN GİTME SAKIN

Ne de güzel bakar senin gözlerin
Sinenin yolunu göstere bilsen!
Varır gelirdim ben çok daha erken
Sana bu aşkımı söyleye bilsem!

Her bakışta erir kalırım halsiz!
Sana olan sevgim aşkım emsalsiz
Gitme bu diyardan benden habersiz
Yıkılır giderim seni görmezsem!

Yakışıyor sana gülümseyişin
Ceylan gibi süzüp kaçman sekişin
Ben seni gördüğüm günden sevmişim
Aylar yıllar geçti söyleyebilsem

Alları giyersin mavi üstüne
Ne güzel yakışır nur gözlerine
Hayran kaldım durdum bal sözlerine
Seni ömrüm boyu dinleyebilsem

Kimlerden alırsın bu güzelliği
Tanrının vergisi bu özelliği
Nasıl ederim ben bu sensizliği
Ne olur bırakıp beni gitme sen!

Gitme buralardan her an göreyim
Bu hayatı sensiz ben neyleyeyim
Uzaktan olsa da seni seveyim
Sende bu aşkımı bir görebilsen!

TAHSİN EMEK

Yazan: *Zehra ATASOY*

Gidenler geride gamı bırakır
Yıkar geçer hanı viran bırakır
Deli eder canı seyran bırakır
Gelecekteki beni bakıpta  gör sen…Zehra Atasoy

Tahsin Emek
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Burayakadarmış

BURAYA KADARMIŞ

Kırık bir kalbim var senin eserin
Eleverdi beni yaşlı gözlerim
Yıllar yılı ben hasreti çekerim
Benim çektiklerim umurundamı

Bu gönlüm hasrete alıştı gitti
Çektiği acılar tükendi bitti
Aldırmıyor artık düşünce yitti
Gönül ezikliğim umurundamı

Aşk dedik sevgiye ulaşamadık
Sevip sevilmeyi başaramadık
Konuşmak istedik konuşamadık
Herşey senden geldi umurundamı

Umurundamı bak benliğim yitti
Ne varsa içimde tükendi bitti
Bu hasret bu hicran canıma yeti
Ben azap çekerim umurundamı

Fazla naz aşığı uslandırırmış
Naz değildir bu bir kalp kırılmış
İki seven gönül küsmüş darılmış
Herşeyi tükettin umurundamı

Ben tövbeyi ettim artık sevemem
Mah Cemal olsada bakıp göremem
Yüreğim kayboldu bulup gelemem
Beni yıprattın sen umurundamı

Tahsin Emek
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BÜTÜN GÜNLER BiZİM OLSUN SEVGİLİM

En derinine girdin sen bu kalbimin!
Sen benim canımsın canım sevgilim
Senden başkasını görmez gözlerim
Gönlümün sahibi! Sensin sevgilim

Her nereye baksam seni görürüm
Adın ile seslenirim yürürüm
Sen benim canımsın bir tek gururum
Benim benliğimde varsın sevgilim

Ne çıkar doğmasa güneş ufkuma
Beni aydınlatır! Nurun sevgilim
Ölüm gelse ecel ile ne çıkar?
Ben sende yaşarım ölmem sevgilim

Varsın olmasın mal ne de bir mülküm
Sırtım açık kalsın olmasın kürküm
Sen benim olursun dilimde türküm
Senin benliğinde varım sevgilim

Seninle var oldum ben bu hayata
Haykırır dururum! Tüm  Kainata
Ne çıkar hep yaya kalsam sırata
Köprüyü geçerim senle sevgilim

Bir gün değil her gün bizim günümüz
Ne fark eder bize gece ne gündüz
Sen olunca her şey süt liman dümdüz
Yokluğun cehennem bana sevgilim

Tahsin Emek
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BüTüN YOLLAR ALLAHA GİDER

Yeri Göğü yaradan Yüce Allah’ım
Dört kitapta senin Dinin değil mi?
Bize gönderdiğin Peygamberlerin
Senin Hak yolunda gitmiş değil mi?

Tüm insanlık gelmiş Âdem babadan
Herkesin Anası Havva değil mi?
İbrahim’den gelir bütün Resuller
Hepsi farksız sende birdir değil mi?

Bütün Dinler selameti güderler
İnsanlara doğruluğa inerler
Tüm Resuller sana secde ederler
Secde eden herkes Mümin değil mi?

Yedi kat Semevatül Ulâ yazarsın
Göklerin sahibi sensin değil mi?
Bizlere bahşettiğin Suyla Toprağın
Hepsi senin ellerinden değil mi?

Bir Cennet’in vardır Mümin Kullara
Cehennem de Münafığın değil m?
Süleyman’a Rüzgâr Emrini verdin
Demirin Sani’yi Davut değil mi?

Muhammed’e sen öğrettin Kuranı
Zebur Tevrat İncil ve de Furkan’ı
Sen bahşettin bize ulu Sultanı
Sırat el Müstakim senin değil mi?

Tanrım kimi Kullar saptırıyorlar
Kitabından ayrı yol güdüyorlar
Dindar geçinirler Din bilmiyorlar
Kitapta o Münafıklar değil mi?

Yeryüzünü dar ettiler yıkarlar
Toprak için nice Canlar yakarlar
Kardeş arasına Nifak sokarlar
Nifak sokan Dininden çıkar değil mi?

Cennetini Parsel, Parsel sattılar
Para altın alıp katlar yaptılar
Tekbir Dinde birkaç mezhep yaptılar
Ehlibeyte kıyan onlar değil mi?

Dindar geçinirler bilmezler Dini
Kalplerinde besler Nifakı Kini
Ayırdılar Ashap Ehlibeytini
Müslümanın Dini İslam değil mi?

Kitapların hep İslam’dan bahseder
İsa, Musa İslam’dır diye söyler
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Dinler birdir İnsana hizmet eder
Dört kitabın yolu sensin değil mi?

Sana sığınırım Tanrım Kadirsin
Sen herkesin Niyet’ini bilirsin
Sen herkesin ettiğini görürsün
Cehennemin kötü kula değil mi?

                       TAHSİN EMEK

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

BÜYÜK BABA OLDuM DEDE YANİ

BÜYÜK BABA OLDUM DEDE YANİ DEDE ÇOK ŞÜKÜR Ezgi-miz dünyaya geldi
Bir rüya imiş sanki koca hayat çocukluğumu dün gibi hatırlarım
Ya okulda geçen unutulmaz yıllarım öğrenciliğim! Anılarım
Hala kendimi okula gidecekmiş gibi sanırım
Oysa bir baksak aynalara geçmiş
Benliğimiz değişmiş
Delikanlılığımız
Gençliğimiz
Olgunluğumuz
Çabaladığımız zamanımız
Yorgunluğumuz güzelliğimiz
İçim kalmış değişmeyen yıldızımız
Meyvesini verdi çok şükür umutlarımız
Baba olduk çok şükür babanın babası da
Nur topu gibi canımız Torunumuz Ezgimiz
Ata yaptı bizi darısı tün özleyenlerin başına
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CAMi CEM EVi TOPLANAN YERDİR

Alevilik nedir bilmezsen eğer
Sana kim İslam’da Müslümansın der
Muhammed Ali’yi sevmezsen eğer
Kuranda yerin yok! Gel bana göster

Ehlibeyt kimlerdir kimlere denir
Her birini saymak neyi gösterir
Muhammed Ali ye! Benden söylenir
Yazar bunu kitap okursan eğer

Alevilik yolu İslam’ı seçer
Alevilik doğru sırattan geçer
Alevilik KURAN HAK kitabı der
Alevilik nedir bilmezsen eğer

Alevilik Ali nuruyla dolu
Alinin gittiği Hakk’ındır yolu
Ali Muhammedîn sağı ve solu
Kuranı aç oku bilmezsen eğer

 Cem nedir bilmezsen cami bilmezsin
Cem toplanma yeri sen neredesin
Cami toplayandır bunu görmezsin
İkisi aynıdır bilmezsen eğer

Camii ilk kuran Ali değil mi?
Camii de ilk imam Ali değil mi?
Camii Allah evi kutsal değil mi?
Cem evi de budur bilmezsen eğer

Aşık Külhani: Cana kıymayan, can yakmayan,kul hakkı almayan,
temizliğe,sevgiye,saygıya dikkat eden İYİ İNSANDIR, iyi bir insan olmadan, iyi bir
müslüman olunamaz.Herkesin inancını dilediğince yaşayabilmesi gerekir.Sorgulayacak
olan Yüce Allahtır.Kullar kimselerin inancına karışmamalıdır.İnsanî meziyetlerle dolu
herkese sonsuz saygım sevgim vardır.Alevi kardeşlerimizle de asla hiç bir sorunum
olmadı,olamaz da.Çok güzel dostluklarımız vardır.Nikahlarına şahitlik için bile başka
şehirlerden davetler aldığım oldu.İnsanları şu veya bu şekilde ayırmaya çalışmak, Allah
a da çok büyük saygısızlıktır.YUNUS NE GÜZEL DEMİŞ; YUNUS DER Kİ EY
HOCA*İSTERSEN VAR BİN HACCA*HEPİSİNDEN İYİCE*BİR GÖNÜLE GİRMEKTİR....işte
özet bu...Bu çok güzel şiiriniz ve duyarlı düşünceniz için tebriklerimle,saygılar selamlar
sunuyorum...
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Can Akdeniz

CAN AKDENİZ

Tek dostum can dostum
En büyük sırdaşım deniz!
Dalaşırız, boğuşuruz
Darılırız, bezende küseriz
Ama hep dalgalarda birleşiriz biz
Huyunu bana vermiş Akdeniz!
Sırdaşım arkadaşımdır
Dertlerimi; Onunla paylaşırım
Kızar bana bazen
Bende ona kızarım
Ama darılmak olmaz
Çünkü ayınıdır karakterimiz
Ufak bir esinti coşturur
Rüzgârların esiriyiz onunla biz
Burası güneyin en doğu yeri
Burası altın sahillerin olduğu yerdeyiz
Bu güzellikleri vermiş bize Akdeniz
Kışları bile sıcacık bakar bizlere
Üşümeyin diye sesiyle ısıtır
Taşır bazen içindekileri hediye etmeye bize
Bizler ve ben hayranız kurbanız Akdeniz’e
Coşar çoğu an durmaz Akdeniz
Yaz kış fark etmez
Gökte ışıldayınca yıldızlar
Ay ışığı olamasa da!
Hep parıldar Yakamozlar
Her haliyle candır deniz
Ne mutlu bizlere!
Hep bizdedir ve bendedir!
AKDENİZ

Tahsin Emek
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Can Can'ı Bilirse

.CAN CAN'I BİLİRSE..
Sevene zor değil dağları aşmak
Sevene yakışmaz bırakıp kaçmak
Seven sevgiliye can derse eğer
Seven’de o canı bil feda eder

Gelmesi kolaysa neden gitmeler
Sevmesi kolaysa neden küsmeler
Sevgili seveni  can bilse eğer
Sanma ki o can’ı bırakıp gider

Yaşarken ölmekse sevgisiz kalmak
Nedendir ki aşkı bırakıp gitmek
Ölüm uzak kalsın seven canlardan
Neden ey sevgili canı bırakmak?

Gel demişse seven gitmeler olmaz
Seven gönül sevilmekten de korkmaz
Seven sevgiliyi canda can bilir
Ölüm bile canı candan ayırmaz

Tahsin Emek
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Can Dost  A Sitem

CAN DOST  A SİTEM

Gelen vurmuş giden vurmuş ya bana.
Dinle sözlerimi atma ya bana.
Kuracam çadırı bir gün obana.
O zaman tanırsın Arnavut kızı.

Bende söz kılıçtan daha da keskin.
Beslemez yüreğim ne kötü ne kin.
Bir can kadar değer benim sevdiğim.
Beni anlamadın Arnavut kızı.

Bilirim gururun yücedir elbet.
Geçer fırtınalar az daha sabret.
Sardın sen başıma çok acı bir dert.
Gün olur anlarsın Arnavut kızı.

Neler varmış yaşanacak hayatta.
Karartma ufkunu sen bu genç yaşta.
Ustaların gözü her an çırakta.
Nöbet alır bir gün Arnavut kızı.

İnsana aşığım Yaradanın dan.
Nasibimi aldım dünya malından.
Rastlamadım ondan zerre alandan.
Bu günü yaşarız Arnavut kızı.

Gönül sayfalarım senle yeşerdi.
Seninle başladı senle tükendi.
Bu yüreğe başka sevgi girmedi.
Günah'ımı alma Arnavut kızı.

Yazarım yazımı sığmaz ki A lem.
Yetmez ki yazmaya kağıtla kalem.
Ettiğim bilirim cahil değilem.
İnsan sevmek suç mu Arnavut kızı.

Hadi bu son olsun nihayetteyim.
Hala senden gelen tatlı dertteyim.
Biraz insaf eyle ey sevdiceğim.
Geçen günler gelmez Arnavut kızı.
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Can dostlarıma selam

CAN DOSTLARIMA SELAM

Kısa zaman uzun geldi
Ayrılık bağrımı deldi
Sizinle olmak güzeldi
Selam size can dostlarım

Bir fırtına aldı beni
Nadir olur bende yeni
Aksattı size gelmemi
Koptum geldim bilin dostlarım

Şiir ruhuma işlemiş
Gönül başka şey sevmemiş
Sözler kopup gelivermiş
Bende geldim can dostlarım

Gönül bahçem kaldı susuz
Yüzüm gülmedi hep mutsuz
Yüreğim yandı umutsuz
Dayanmadım can dostlarım

Kısa sürecek ayrılık
Bitecek elbet karanlık
Nedendir bu kararsızlık
Çözemedim can dostlarım
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Can İster De Bayram Olmaz Mı Bu Gün

CAN İSTER DE BAYRAM OLMAZ MI BU GÜN

Bu gün sevgiliden bir haber geldi
Yüreğime huzur neşeyi verdi
Unut demiş bana kederi derdi
Gönlümde Bayramı bulmaz mı bu gün

Bırak demiş bana gamı kederi
Ne verdi ki sana söyle her biri
Yaş akmasın dedi sil o gözleri
Değmez ki onlara Bayram et bu gün

Beyninden at demiş gamı tasayı
Kimseler bozamaz bizim yasayı
Değmezlere sakın yorma kafayı
Kurban kesmesen de Bayram et bu gün

Akıl vermiş bana doğrular söyler
Yüreğim ondadır hep beni dinler
Onun bir sözüyle her şeyim diner
O bende bir candır Bayramım bu gün

Sır kalsın adını söylemiyorum
Onu ne çok sevdim diyemiyorum
Tanrıdan başka şey dilemiyorum
O ister de Bayram etmem mi bu gün

Bu gün bende Bayram kutlayın dostlar
Mehmetçik’ten çelik perde sınırlar
Varsın olsun içte vatan satanlar
Halil İbrahim’den Bayramdır bu gün

Halil İbrahim’in üçtü evladı
İshak, Yakup, İsmail idi adı
Tanrımın kutsamak idi maksadı
Bilen bilir! Bilmez Bayram der bu gün

Kurban olur helal alın terinden
Kimisi anlamaz almaz derinden
Tanrıya adanır niyaz gününden
Can ister de Bayram etmem mi bu gün
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Can MUHAMMED-EL MUSTAFA

CAN MUMAMMED-EL MUSTAFA

Seninle başlar gün bütün hayatım
Seninle doğarım senle mematım
Seninle bulurum köprüm SIRAT’ım
Zuhurun kutludur ya MUHAMMED’im

Resulların ilk’i vede hatemi
Cennet anahtarı sende değilmi
Tanrım senin için kurdu ALEMİ
ALLAH’ın habibi sen MUHAMMED’im

Senin EHLİBEYT’in benim gururum
KUR_AN kitabımdır tac’ım onurum
Kendimi ararsam onda bulurum
Tanrımın ihsanı sen MUHAMMED’im

ALİ imamımdır o senin canın
FATİMA anamdır o senin kanın
HASAN ve HÜSEYYİN senin kurbanın
Onlar başıma TAÇ can MUHAMMED’im

Dinim İSLAM yolum hakkın yoludur
Bütün dinler İSLAM ile doğrudur
Herşey sende başlar sende son bulur
Ümmet’in var olsun can MUHAMMED’im

ALLAH tan şefaat dilerim senle
Ne ederim sensiz aciz bedenle
Evvelim seninle sonum seninle
Sen bizde gurusun CAN MUHAMMED’im

On iki imamın sensin önderi
Hep ileri dedin kalmayın geri
Senden öğrendik biz güzellikleri
EHLİBEYT’in PİR-i can MUHAMMED’im

AHMED ile müjdelendin incilde
TEVRAT’ta bir cansın kalplerimizde
ZEBUR da sen vardın ve MEZAMİR de
KUTLUDUR DOĞUMUN CAN MUHAMMED’im
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CaN ÖĞreTMeniM

CAN ÖĞRETMENİM

En kutsal görevde tanıdım seni
Bana benden daha yakınımdasın
Aydınlık dünyaya taşıdın beni
Gelecek mimarı! Sen öğretmenim

Günün kutlu olsun nice yıllara
Seninle çıktık biz aydınlıklara
Seninle ulaştık doğru yollara
Güzellik mimarı sen öğretmenim

Sen bize öğrettin okuma yazma
Dünyayı tanıyıp görmeden gezme
Bilgiler aktardın Altın’dan süzme
Değerin biçilmez ey öğretmenim

İnsanları bize sensin sevdiren
Atatürk yolunda yılmadan giden
İlim irfanları sensin öğreten
Günün kutlu olsun ey öğretmenim

Bir harf öğretene Köle olunur
Hazreti Ali’den bize denilir
Öğretmenlik yüce Kutsal görevdir
Kutlu olsun günün ey öğretmenim

Hakkın ödenemez Ana gibisin
Şefkatinle bize Baba gibisin
Öğütün ile bizlere Ata gibisin
Günün kutlu olsun Can öğretmenim
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Candan İstedim

CANDAN İSTEDİM

Ufkumda güneşim bulutlar sarmış
Dağların başını dumanlar almış
Canım sevdiceğim yalınız kalmış
Varayım dizinde uyuyam dedim

Seher yelleriyle salmış selamı
Bülbüller söyledi baldan kelamı
Anlamadı o can benim meram’ı
Yüz yüze oturup konuşsam dedim

Bağlamış başına allı yazmayı
Yalnız bana bilir sözler dizmeyi
Onu bekleyecem mevsim yaz ayı
Yollar kapanamaz o gelir dedim

Gelir dedim beni untmaz asla
Bırakamaz beni kederle yasla
Ona sarılacam aşk ihtirasla
Ona özlemimi söylesem dedim

Şenlen sen ALMİRA sendir sıra
Dertlerim depreşti yandım ki! çıra
Göç etmeden bu Can gel bana uğra
Sana son sözümü diyeyim dedim

Seninle hazanlar Bahara döner
Seninle acılar otanır gider
Seninle bu hayat yaşanır geçer
Seninle mutluluk bulunur dedim.........

Sevdim seni anla Arnavut kızı
Kimselere deme bu sırrımızı
Bilmesinler gökte yıldızımızı
Varıp da bağrıma basayım dedim

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Candostum Nerdesin

CANDOSTUM NERDESİN

Çekip gitmek varmı? etmeden haber.
Özlendin bilesin benim can dostum.
Sensiz bu alemler bizleri üzer,
Yoksun diye hazan çöktü, Can dostum.

Sen benim toprağım canda yoldaşım,
Seninle bir iken, başka savaşım,
Sen bana yakındın özde kardeşi,.
Senden yakın değil dinle, can dostum.

Arar seni bulmaz şaştı gözlerim,
Geleceksin diye durur beklerim,
Bırakıp gidermi can bildiklerim,
Sensiz bu alem dar bana, can dostum.

Çıkıp gelsen, bir yol sorsan halimi
Birsen bildin kimse sormaz derdimi,
Sensiz yapayalnız sandım kendimi,
Hasret kaldım sohbetine can dostum,

Toprağım der idi, kalamam sensiz,
Bu can yaşayamaz asla bedensiz,
Kara topraklara girsem kefensiz,
Seni arar durur canım, can dostum

Gelemezsen eğer bir haber gönder,
Sarmadan kafayı bu acı dertler,
Ortadan kayboldu dürüstler mertler,
Sen gidince burdan, gel ey can dostum
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CANI VEREN ALIR KULLARI değil!

Elbet bir gün hak eder tecelli

Dünyanın dertleri bitmiyor dostum
Aslında o dertler dünyanın değil
İnsandır yaratan bütün dertleri
Suç günah var ise şeytanın değil

Beyinlerde yaşar o iblis şeytan
İnsanları insanlıktan koparan
Kardeşi kardeşe pür düşman yapan
Kötü düşüncedir başka şey değil

Lanetler okuruz iblis şeytana
O lanet ki değer insanoğluna
Bir bakın sen dostum sağın soluna
İnsanlar görürsün şeytanı değil

Aldanırız aldatırız kendimiz
Olamayan şeyleri dert ediniriz
Dış yandan bakarsak keriz bizleriz
Biz bizi yereriz başkası değil

Yetinmeyiz hakkımızla gelene
Şükretmeyiz belki onu verene
Hep daha isteriz yetinmeyiz de
İnsandandır tamah iblisten değil

Okuruz bilmeyiz ne okuduğumuz
Şaşırırız hakkı sapar yolumuz
İlkimiz den fark etmiyor sonumuz
İnsanız! cin miyiz hiç belli değil

Ulu orta hak yiyenler bellidir
Onlardadır şeytan durup gizlenir
Kim haklı kim haksız sanma gizlidir
Onlar kendin bilir başkası değil

Varsınlar çalsınlar yetim hakkını
Alır bir gün tanrı mazlum ahını
Yıkar sarayını yıkar tahtını
O Allah’ın işi kulların değil

Herkes nemalansın sazım sözümden
Kanlar akar kederimden gözümden
Ölsem de ferağ-at etmem özümden
Canım tanrıdandır kulundan değil

             Canı veren alır kulları değil
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Canım benim

Ya sen çıkmasaydın karşıma
Ya seni tanımasaydım
O güzel gözlerini görmeseydim ya!
Canım seni ya bulmasaydım…
Senin sevginle tutuşmasaydım
Halim ne olacaktı ben de bilmem
Dolaşacaktım tek başıma mutsuz
Tükenirdi ömrüm bitmez çile ile
Acırdı belki hep gidip gelen
Belki hiç sevmeyenler bile
Olmayacak artık inan hiçbiri
Mutluluğa kararlıyım aksi nafile
Seni sevdim ve öyle mutluyum ki
Dünyada benim kadar
Mutlu olan yok sanki
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Canım Benim Derin Eylülüm Prensesim

Henüz gitmeden özledim seni.
İşledim yüreğime yüzünü resmini.
Gülüşünü işledim en derinine gönlümün!
Ben seni özledim gitmeden henüz çakır gözlerini.

Kokunu sakladım içimde boynuma sarılışını!
Konuşmalarını özledim senin bilmesem de dediklerini.
Koşuşmalarını! Gitmez asla gözümden bakışlarını özledim.
Ah canım benim Derin’m Eylülüm bilsen ne kadar özledim seni.

Dayanamadım gidişine bakmaya !
Oysa yaşlar başlamıştı gözlerimden akmaya.
Dönüp arkamı sana başladım koşmaya.
Göz yaşlarımı görme istedim! Ben seni o kadar özledim.

Ben seni ne kadar özledim?
Oysa bende bu kadarını tahmin edemedim.
Bir parçamsın benim sen ! Çok ama çok daha daha çok.
Ben seni yüreğimden hayatımdan her şeyimden fazla özledim
ÖZLEDİM BEN SENİ DEDECİĞİM ÇOK ÇOK ÖZLEDİM.....
Tahsin EMEK (Tahsin emek)
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
Şiirlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Yasasına göre suçtur.
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CANIM KardeŞiM

Yüreğime girdin sorgu sualsiz!
Hoş bir duygu sardı! Beni tarifsiz
Kardeşlik ne güzel eşsiz emsalsiz
Sen gönlümü çaldın! Kardeş deyince

Ne güzel demişsin! Canım kardeşim!
Dünyaları verdin olmaz bir eşin!
Seninle ufukta batmaz Güneşim
Sen bana Canımsın! Kardeş deyince!

Yüreğimi ferah esenlik sardı
Sevincimden! Gözlerim de yaşardı
Bana diyecek bir söz bırakmadı
Gönlün bana! Can Kardeşim deyince

Bir kardeş edindim ne mutlu bana!
Kardeşlik ne güzel seven insana!
Sen benim canımsın! Atmam yabana
Bende bir Can oldun! Kardeş deyince

Ulu Tanrım nasıl bir duygudur bu!
Ondan daha üstün sevgi olur mu?
Bana Canım dedi! Canım bulur mu?
Huzur buldum Can Kardeşim deyince

Nur saçar gül yüzü bakar sevgiyle
Yürekten söz sözler! Bilemez hile
Onu bırakamam artık nafile
O bende can oldu! Kardeş deyince
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Canım Kızı’ma

Doğduğunda tüm melekler gülmüştü bana
En büyük lütfundan vermişti Tanrım!
Sevincim yayıldı dört bir Cihana
Senden uzakta ben nasıl yaşarım?

Gece gündüz yoklar koklardım seni
Ne çok ister idim her an gülmeni
Sende rahat buldum ben bu Sinem’i
Sen uzak kalırsan ben ne yaparım?

Her anımda varsın bende yaşarsın
Aklım fikrim sende her ne yaparsın
Sen benim Canımın bir parçasısın
Sen yoksan Âlemde yalnız kalırım

Ne adaklar sundum yüce Tanrıya
Seni yüreğime etsin hediye
Muhtaçtı bu kalbim seni sevmeye
Senin özleminle ben hep yaşardım

Sen benim kızımsın canımsın canım
Senin özleminle kaynar bu kanım
Benden uzak kalma! Ben hep yanarım
Sen yoksan sanma ki mutlu olurum

Dağılırım kalmaz huzurlu anım
Sıkılırım yaşamdan dayanmaz canım
Zindan olur bana dünyam dört yanım
Sen olmasan yanımda! Sanmam yaşarım
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Canım Sevgilim

SEVGİLİM

Aklandı bulutlar açıldı dünyam.
Geceler aydınlık kalmadı rüyam.
Hicranlarım bitti canlandı hülyam.
Senle bahar geldi canım sevgilim.

Ruhuma huzuru getirdin desem.
Sensiz bu alemde idim ben sersem.
Kayıp bir şehirdim sende gelmesen.
Bende hayat yoktu inan sevgilim.

Hazana elveda derim seninle.
Hayata merhaba hoştur derdinle.
Seni seviyorum bütün kalbimle.
Mutluluk seninle geldi sevgilim.

Bırak eller bizden ırakta kalsın.
Şu yalan dünya da bir can sen varsın.
Senden başka hiçbir seven olmasın.
Senin sevgin bana yeter sevgilim.

Gönül bahçem tek bir gülle süslenir.
Yeter bana aşkım senle beslenir.
Yanındayken bana bir huzur gelir.
Sana bakmak bana yeter sevgilim
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CaNıM ŞAİR aH Be ŞAİR

Her mısrasın deryaları gezdirir
İçim okur bana roman yazdırır
Bazen sevindirir bazı kızdırır
Ah be şair ne olur bana yazma

Sarhoş eder bazı an her kelime
Acıman yok neden benim halime
Şiirlerin şarkı oldu dilime
Meşgul ettin şair ne olur yazma

Sen öğrettin bana aşık olmayı
Seninle  fark ettim koca dünyayı
Sende buldum aşkı kara sevdayı
Yetti şair ne olur bana yazma

Alıştırdın! Sensiz duramaz oldum
Bile bilsen seni ne çok okudum
Sabahladım! Sanma gece uyudum
Canım yandı ey şair bana yazma

Pembe hayal acı çektim kimi an
Hep okudum seni şair bıkmadan
Diken oldu bana yastık yatamam
Canım şair ne olur bana yazma

Bana yazma aldın tüm benliğimi
Tanıyamaz oldum kendi kendimi
Kimselere açamam bu derdimi
Ah be şair! Ne olur artık yazma
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Canım Torunuma

Haberini aldım gelecekmişsin
Yollarına gonca güller derledim
Yuvama neşeler getireceksin
Gece gündüz yollarını gözlerim

Henüz adın nedir söylemediler
Geleceksin diye haber verdiler
Resimlerin varmış göstermediler
Yüreğimde çizdim seni izlerim

Meleklerle dolaşırsın şimdilik
O sana yakışır asıl güzellik
Yüreğimde sevgin dolar şimdilik
Sabır ile hep gelmeni beklerim

Beklerim gelmeni Canla sevgiyle
Uzaksın göklerden sesimi dinle
Gençleşecek Ruhum bil ki seninle
En az seni Canım kadar severim
B.B. Tahsin emek
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Cehennemde yanar yanar ağlarım

Kahroldum dünyanda yanar dört yanım
Bundan başka dünyan var mıdır Tanrım
Bu yalan Âlemde sanmam yaşarım
Bu dünya yaşanmaz oldu ey Tanrım

**********************************************
demek var iken ne oldu

Vadem gelir gitsem seni görmeden
Bil ki tatlım seni asla affetmem
Yüzümü yüzüne sürmesem eğer
Korkma tatlım asla bırakıp gitmem

Bir takıntı oldun senden geçemem
Oysaki kimseyi böyle sevemem
Sen benden bir parça bir unsur oldun
Aşkımsın sen benim sensiz gidemem

Ellerim elinde yanacağı an
İsterse bu âlem yansın aldırmam
Bir tek düşüncem var o sensin ancak
Seni unutursam eğer beni affetmem

Her gece ruhumu sana salarım
Sana uzanıyor tüm duygularım
Ben senle yaşadım seninle varım
Bil ki bu hayatı sensiz terk etmem

Beni bana verme kalsın ben sende
Ben sende yaşarım sen görmesen de
Sanama hayat bana sensiz tozpembe
Sensiz cehennemde ben hep yaşarım

Duydum ki hastasın gönlüm yas tuttu
Demedim ki aşkım beni unuttu
O bendeki sende doğan umuttu
Semalara ümit ektim bir gün toplarım

Canım sıkkın meğer buymuş nedeni
Her yanım kapkara görmedim seni
Sen giydirmezsen eğer bana kefeni
Cehennemde yanar yanar ağlarım
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Celal'lenme Celalim

CELAL’LENME CELALİM

Fırtınalar yordu bizi karşı koyduk yıkılmadık.
Aşamadık biz DENİZ i ama gene uslanmadık.
Sevgiye aşka sarıldık ama asla unutmadık.
Dünya halidir be dostum bunları biz yaratmadık.

Doğruya doğru yürürüz kalsak da bir başımıza.
Yolcusuyuz  bu hayatın ne çıkarsa şansımıza.
Sevgiliye baş kaldırdık zehir kattı aşkımıza.
Gene unutur döneriz asla bir gün uslanmadık.

Gönül verdik ezdi geçti o da kendinden geçmişti.
Oysa ayılınca sonra o iş kökünden bitmişti.
Bizlerde ağardı sakal yerinde dur gitme Baykal.
Denizimiz sözde kaldı onada hiç ulaşamadık.

Celal’lenmemek elde mi bıraksak kağıt kalemi.
Dostlar susmuş söz söylemez etmiyor bize kelam’ı.
Bilemezler içerimde kopan bitmez fırtınamı.
Umutluyum  güneş doğar aydınlanır bu karanlık.

Hadi buradan yak içelim bu gün adüv olmayalım.
Uzat sol elin Siğne’me dost iken ayrılmayalım.
Bütün çiçekler bizimdir açacak bizlere yarın.
Doğacaktır güneşimiz sözü var bize AYDINLIK! ! ! !
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Cemile

Tanrım yaratırken; Ne çok Özenmiş.
Senin gibi insan daha gelmemiş.
Gözlerin yakuttan! Yeşil süzülmüş.
Güzelliğin büyülüyor CEMİLE.

Asalet yüzünden dökülür durur.
Sözlerin insanı kalbinden vurur.
Sen varken İmana gelir her gavur.
Allah'ın lütfü-sun! Güzel CEMİLE.

Ulvi kişiliğin vardır bedende.
Allah'tan vergidir sana gelende.
Eşin yoktur asla! Güzelliğinde.
Yüreklerde taht kurarsın CEMİLE.

Adına yakışmış her güzelliğin.
Bal damlıyor sanki konuşan dilin.
Saygı duyar sana! Candan Her Mümin.
Emsallerin çoğalsın güzel CEMİLE.

Sarı saçlarınla! Övün yakışır!
Seni gören! Birbirine bakışır.
Yakışır güzelim sana yakışır.
Sana! Adın çok yakışmış Cemile.

Cemile güzelsin! Sen her şeyinle.
Büyüledin beni güzelliğinle.
Kim bilir kaç gönül yaşar seninle.
İnsanlığın! Can saçıyor; GÜZEL CEMİLE
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Cimri

Bir tanrı selamı vermezsin cimri.
Kimler sana bir şey öğretmedi mi.
Ne zaman görünsen asık suratın.
İnsanlığı kimse öğretmedi mi.

Nekes ‘sin kimseye olmuyor faydan.
Koku bilem çıkmaz aldığın paydan.
Aklın gelir bir gün ok çıkar yaydan.
Son pişmalık aceb hiç kar edermi.

Övündüğün hallarına acınır.
Yarası olanlar hemen gocunur.
Ateş yanar öyle duman görünür..
Hayat birkaç günle sence bitermi.
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Cuma Cem Â Toplanma Günü Demek

CUMAYA CEM'E TOPLANMA DENİR! BU YÜZDEN CUMA ADINI ALIR

Tahsin Emek
PERŞEMBE OLMASA CUMA OLMAZDI!
ALTI GÜN GEÇMEDEN SIRA GELMEZDİ!
MÜSLÜMAN ’IN TATİL GÜNÜDÜR CUMA!
MUHAMMED OLMASA O DA OLMAZDI!

BİZİM EHLİBEYTE YEDİ GÜN KUTSAL!
BUNU BİLMEYENİN HAYATI MASAL!
HER GÜNÜN AYRIDIR MELAİKESİ!
ONLAR’DA OLMASA DÜNYA DÖNMEZDİ!

CUMA GÜNÜ ELBET TOPLANMA DEMEK!
GAYE TEMİZLENİP İBADET ETMEK!
ŞEYTANA GİREMEZ DERLER CAMİYE!
OYSA ŞİMDİLERDE KAŞTA MELANET!

ŞEYTAN DEDİĞİNİZ BİLDİĞİN İBLİS!
O DA BİR MELEKTİ BİLEN HANGİNİZ?
ALLAH A TAPMAYIP ASİ OLANDA!
LANETLENİP O DA DÜNYA YA İNMİŞ!

ALDATIR İNSANI GİRER BEYNİNE!
ONA KİN GÜTTÜRÜR NAMAZ YERİNE!
HAKİM OLUR DİNSİZLERİN HEPSİNE!
İMANLI OLANA YAKLAŞAMAZ İBLİS!
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Cumhur'a  Cumhuriyet   (başkası olamaz)

CUMHUR A CUMHURİYET

Kurduğun vatanın evlatlarıyız
Yolundayız ATAM asla yılmayız
Bizler Kemalizm in torunlarıyız
Cumhuriyet ancak! Başa tacımız

Sabırdayız ATAM seyirlerdeyiz
Vatanın yorulmaz, Bekçileriyiz
Sol yanda duruyor yüreklerimiz
Bizi bu VATANDAN kimse alamaz

İzindeyiz ATAM hep olacağız
Ünlü sözlerinle biz yolundayız
Asla gerilerde kalmayacağız
Bizim yolumuza kimse çıkamaz

Emanetin bizde! İlke olacak
Meşalen! Ebede yanmış kalacak
Ay yıldızlı bayrak dalgalanacak
Bizi yolumuzdan kimse alamaz

Mehmetçik tetikte nöbette bekler
Onunla çarpıyor bütün yürekler
Bizim gönlümüzde solmaz çiçekler
Cumhuriyetin ile biz kıldık namaz

Kutlu olsun size ey TÜRK MİLLETİ
Koruyun yaşanan güzel CENNETİ
Atamın bizlere! Tek vasiyeti
Yaşatın ebede CUMHURİYETİ
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CUMHURİYETE yASAK OLAMAZ

Konuşmamak için çok vaktimiz var
Henüz yaşıyorken biz konuşalım
Susmak kabullenmek demek canlarım
Henüz geç olmadan birlik olalım

Atamızın bize emaneti var
Gelin dostlar bizler sahip çıkalım
Cumhuriyet bizim can damarımız
Bayramı geliyor hep kutlayalım

Bizleri tutamaz asla yasaklar
Bu densizlik eski tarihte de var
Atatürk ü seven her zaman kutlar
Hainlere meydan bırakmayalım

Atam sekiz yılda bir vatan kurdu
Bunu tüm dünyalar kabul buyurdu
Cumhuriyet halkın sönmez umudu
Gelin dostlar bizler hep bir olalım

Bizlere yakışmaz kara çarşaflar
İleri demişti unutmayalım
Gericilik bizi mum gibi yakar
Aydınlığa doğru hep bir koşalım

Densizler çoğaldı diller uzadı
Vatan toprağında hainler azdı
Bize bu kaderi kim alıp yazdı
Cumhuriyete Yasak olmaz!
                                    Hep dik duralım
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Çağırma beni

Kalakala resmin kadı elimde.
Alıp gittin başın etmeden haber.
Yokluğun bir boşluk yaptı içimde.
Sensiz tüm zamanım kahırla geçer.

Yalnızca geceleri görürüm seni.
Hep güçsüz anımda tutarsın beni.
O an yazmaya bulamam’ki seni.
Küstüğüm ne kağıt nede kalemi.

Gündüzleri hayal ederim bazı an.
Benzerin olmadı ki hiç bir zaman.
Her ne kadar resmin se karşımda duran.
Hayallerde görmek başka başkadır seni.

Konuşan ben olurum sen ise sessiz..
Burnumdan solurum çoğu an sen se nefessiz.
Ah ile geçip gidiyor bu ömür gene de sensiz.
Mahşer de görürsen eğer çağırma beni.
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Çeken Bilir Tanrım

ÇEKEN BİLİR TANRIM

İçimde bir yangın sönmek bilmiyor
Dayandığın duvar yıkıldı! Tanrım
Bendeki mevsimler, bitmez Sonbahar
Kaybettim yolumu, sana sığındım

Acı eser bende! Poyraz yelleri
Soldurdu bahçemde gonca gülleri
Her zaman yaşarım ben sefilleri!
Ne zaman biter bu acılar Tanrım?

Büküldü bu belim doğrulmak bilmez
Elim de biçare, hiç hayır gelmez
Çekmeyen derdimi, takdir de etmez
Çeken bilir bakan bilmiyor Tanrım

Gecelerim kâbus gündüzüm Serap
Yüreğimde çeker, derin Izdırap!
Gönül bahçem viran her yanı harap
Günyüzü görmedim! Sen kurtar Tanrım

Düşmeyi ver derler! Olmaz soranın
Uzaklaşır ahbap, denen dostların
Oysa herkes vardı, olunca varın!
Kötü günün dostu olmazmış Tanrım!

Tanrım bir sen varsın bu yeter bana
Sarıldım ipine, yol göster can’a
İnancım kalmadı, insanoğluna!
İyi gün dostları, ne çokmuş tanrım!

Dinmez gözyaşlarım akar sel gibi
İçimdeki ateş, yanardağ gibi
Derslerim ağırdı, öğrendim gibi
Hayat dersi ne çok ağırmış Tanrım
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Çekip Gidebildin Ya Dar Oldu Bana Dünya

Dün gibi çekip gittin yüreğimden!
Ama sen! Beni de bir görsen
Hala sıcaklığı dudaklarımda!
O son aldığım! Busen

Kanamaz oldu yaram içimde
Nasır tuttu elbette.
Yitirdi benliğini ellerim
Sen bir görsen.

Sabahları edemiyor gözlerim
Uykuya veda etti dünden
Sen aldın benliğimi
Haberim yok artık kendimden.

Yazacak bir kelime gelmez oldu aklıma
Şaşırdım sanma Aklar düştü sakalıma
Her gelen Mecnun sanıp karışır oldu yaşantıma
Bunların her bir sebebi sen! Dün gibi çekip gitmen.........
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Çiçeğimi geri ver

Gönül bahçemdeki güllerden aldım
Sana bir hediyem olsun istedim
Sende benim kadar seversin sandım
Sevgime karşılık verirsin dedim

Belli ki sen gülden daha güzelsin
Sesinle bülbülden daha özelsin
Bilemezdim beni ezer geçersin
Kalbimde yerini bilirsin dedim

Varsın kır bu kalbi fedadır sana
Lakin acı verdin sen bu canıma
Seni koymuş idim şu sol yanıma
Yerini sevdin mi bilmek istedim

Aldığın gülleri sulama solsun
Onlar benim gibi olsun kurusun
İstersen ver geri o bende kalsın
Yaramın merhemi olsun istedim
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Çiçek bahçesi Rengareng Olursa Dahagüzel

HERKES ŞİİR SEVEBİLİR İSTEYENDE YAZABİLİR.
HİÇ KİMSE KİMSEDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR.
RENKLER ZEVKLER TARIŞILAMAZDIR.

Hüsnüniyet ile hoş görü ile.
Temiz duygularla yazılır şiir.
Sevgi saygı ile güzellilklerle.
Okuyana saygı gösterir şair.

Sevgi arzetmeli mısralarında.
Okuyana bir zevk vermeli şiir.
En az yazar kadar okuyanıda.
Saygıyla eğilip görmeli şair.

Neye yarar bizim yazdıklarımız.
Olmaz ise candan okuyanımız.
Ukala saygısızlara karşıyız.
Temiz ahlak ile olmalı şair.

Herkes yazar kendi çapına göre.
Her renkten çiçekle süslenir bahçe.
Herkesi sevmeli şair kardeşçe.
Kendini üst görmez şaire şair.

Güzeldir her dilde çalınan müzik.
Insanı kırmadan hürmetli nazik.
Kibirlenen varsa kendine yazık.
Insanlığı asla unutmaz şair.

Şair dostum üstün görme kendini.
Insan seven sever yaradanını.
Kırma kimseleri sen bil kendini.
Dürüstlük yolunda olmalı şair.
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Çiçekler Açmaz oldu gülüm

Bakabilsem gözlerin nereye bakar
Görebilsem gördüğün güzellikleri
Basabilsem ayağın nereye basar
Dönebilsem etrafın günde bin kere

Durduğun yerleri eylerdim mabet
Çağırmazdım seni dur derdim sabret
Omuydu yokluğun ki! Bana mesnet
Olacaktın ama! Düştüm dillere

Bir serap gibisin bir var binde yok
Verdiğin azaplar güzellikten çok
Bıraktın gönlümü hep boynu bükük
Doğduğuma pişman ettin bin kere

İçerim yanıyor donmuş ellerim
Her tarafta kar var nasıl giderim
Acıtmasın aşkım seni sözlerim
Der iken düşündüm döndüm kaç kere

Yabanda da ırak oldu yürekler
Bel büküldü tutmaz olmuş bilekler
Zaman geldi ama açmaz çiçekler
Bedeninde yara olmuş bir kere

Hala geçmez sözüm deli gönlüme
Bedenim tükense düşsem ölüme
Nasıl girdin bilmem sen bu kalbime
Çıkaramam seni yandım bin kere

 -*******-*****-*****-************

YOK OLMUŞ ESKİDEN OLAN O AŞKLAR
SEVGİLER HEP SAHTE OLMUŞ BE USTA
BİRLİK BERABERLİK ÇIKARA OLMUŞ
SEVMEK SEVİLMEK DE PARAYA USTA

EVLATTAN BABAYA YOK SEVGİ SAYGI
ALMIŞ BU BOZUKLUK SEN ETME KAYGI
BİR BAKSAN BOZULMUŞ MAHKEME YARGI
DÜNYADA ADALET KALMAMIŞ USTA

KALMAMIŞ EŞ DOST'TA GERÇEKTEN SELAM
HERDEMİNDE BOZUK OLMUŞ HER KELAM
USTAM SEN KENDİNİ BİL! BAKMA BU ALEM
BU ALEM BİZLERDEN UZAK BE USTA
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Çilem Benim

ÇİLEM BENİM

Ikizimdir çile benim yaşıtımdır o benim.
Gittiğim bütün her yere onu alır giderim.
Eksik olmaz o hep ekler eksilirse dertlerim.
Bu çileli hallerimle ben kimlere giderim.

Hasta olsam o da aynı yatıverir koynumda.
Sevinmeye fırsat vermez bitiverir karşımda.
Güldüğümde geliverip takılır boğazımda.
Acısını ölene dek kaderimdir çekerim.

Nedendirki anlamadım Tanrımın bu yazgısı.
Tek başıma kalamadım ne bu çile belası.
Yaşayıp da göremedim şu gönlümün sevdası.
Çile beni bende onu ömür boyu çekerim.

Bana ümit verip giden o zalim sevgililer.
Bu çileye ortak olup sermaye ödediler.
Kar sağlayıp edindiler ulaşılmaz bir zafer.
Onların da cefasını  bile bile sürerim.

Sen başkasın! başka gibi başkacada bana gel.
Senden başka başkalamaz beni asla bir güzel.
Sen gönlüme başkaldırdın başkabaşkasın özel.
Sana çilem feda olsun onu bırakır giderim.
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Çocuklara Kıymayın Efendiler

ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER.

Elleri.
 Bedenleri.
 Ayakları!
 Üşümüştür!
 Yokluktan yoksulluktan.
 Açtır karınları yokluktan!
 Yüzleri asıktır !
 Şımarık etraftan!
 Ama!
 Yürekleri soğumaz asla!
 Sevgiyle insanlıkla çarpar.
 Ödün vermez!
 Saygıdan doğruluktan.!
 Yırtık !
 Eski!
 Yamalı olabilir üstleri!
 Ama bir bak!
 Çakmak çakmak parıldar gözleri.
 İLERİ DER İLERİ!
 Öyle öğretti abileri.
 Yarın DOKTOR MÜHENDİS.
 Ya da ÖĞRETMEN olacaktır.
 ATATÜRK gibi.
 Durun dinleyin beyler!
 Etmeyin ezmeyin.
 Bu yoksulluklardan.
 Kurtarın!
 YARINLARIN BÜYÜĞÜ OLACAK...
 BU ÇOCUKLARI ..
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Çoğu da yalan

Dünyanın varlığı doğru olsa da
Yaşayan insanı, her şeyi yalan
Bir baksan geriye her şey yok olmuş
Var mı ki topraktan başkası kalan

Toprağın üstünde yaşar insanı
Hayatını kurar menşeyi yalan
İnkar eder bir gün tüm yaşananı
Ardı sıra kalan koskoca yalan

Yuva kurduğunda her şey gülistan
Bağlandığın aşkın adına canan
Gün gelir o güller sararır solar
Kokuları yalan renkleri yalan

Bir zamanlar canım diye çağıran
Gün olur kucakta olur bir yılan
Dara düşer isen tanımaz seni
Güvenme sözüne her şeyi yalan

Sırrın sende kalsın verme kimseye
Kendin bildiğine yürü her zaman
İnsanoğlu hiç benzemez meleğe
O doğmadan önce var idi şeytan

Şeytan şeytanlıktan utanır oldu
Mahareti ustalığı kayboldu
İnsan onu geçti çok üstün oldu
Ondan üstün oldu yenildi şeytan
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Çok aradım

Esen yellerde aradım kokunu.
Bastığın  topraklarda izlerini.
Uçuşan kelebekler’de rengini.
Bulamadım hiç birini.

Alıp gitmişsin andıracak nevarsa.
Ne bir adres nede haber.
Çekip gitmişsin başını.
Unuttun ama! kalbimi.

Sana ait bir bu kaldı bu yerde.
Kapıları açık viran halde.
Haykırıyor arada bir o nerde.
Silmeden gitmişsin içindekini.

Bakıp durur o bahçede tahtına.
Ağlar durur o karanlık bahtına.
Varıp gelmek için bir gün yanına.
Feda eder eldekinin  hepsini.

Sen genede sürdür hicran azabı.
Çektir bana hakkederim bu ızdırabı.
Dost edindim senden sonra rakı şarabı.
Dönmez isen bitirecem inan hepsini.
               18/11/2009   Tahsin EMEK
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ÇOK GeÇ ANLADIM!

Aşkını mazime gömdüm
Artık ben kendime döndüm
Uğrunda ne çok süründüm
Uslandı bak deli gönlüm

Dönüp bakınca geriye!
Varamadım bir gerçeğe!
Bakmamışım geleceğe!
Bir kayboldum bir göründüm!

Ne çileler çekmiş başım
Hep boşuna yorulmuşum
Ben sevilmeden sevmişim
Ne sevindim ne üzüldüm

Kahır etmişim hayatımı
Gençliğimin her yanını
Hayatımın baharını!
Kaybetmişim geç düşündüm!

Aylar yıllar geçer sormaz
Ömrüm boyu çektiğim naz
Meğer sevse böyle durmaz
Oyun gibiymiş! Süzüldüm

Ne çok dayanmış yüreğim
Yalan dolmuş tüm gerçeğim
Sevmiyormuş sevdiceğim
Çok geç anladım ÜZÜLDÜM!
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Çözemedim Seni

ÇÖZEMEDİM SENİ

Bilemedim asla, çözemedim ben
Ben hep buradayım kayıplarda sen
Bir an göçüp gitmek geldi içimden
Senden habersizce, bak gidemedim

Yalnız kaldım burada, sıkıldı canım
Azap verir oldu, etraf dört yanım
Senden başka yoktu, arar soranım
Sende bir sır oldun, bak çözemedim

Eza verir oldu, en tatlı sözler
Yakar oldu san ki! Bakan tüm gözler
Zavallı şu gönlüm, hep seni özler
Bile bilsen seni, ne çok özledim

Kızmanı özledim, yakıp yıkmanı
Bana kızgın iken, çekip çıkmanı
Döndüğünde gelip, canım yakmanı
Geleceğin anı, ne çok bekledim

Buralar çekilmez oldu bil sensiz
Gideceğim bir gün senden habersiz
Oysa bu değildi senle kavlimiz
Giderken bunları, bana demedin

Gidince sıkıldım, konuşamadım
Sen gittin, ardından ben baka kaldım
Armağan ettiğin o ak mendilini
Ellerime alıp ta sallayamadım
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Çünkü İnsanız Biz İnsanları Severiz

Geniştir gönlümüz bizim
Uludur bahçesindeki çiçekler
Renk renktir her bir çeşidi
Misk-ü Amber kokar
Mersin Ağacı gibi
Adı ulu kendi kısa ise eğer
Kırılınca bir dalımız
Gücenmeyi bilmez kalbimiz
Koca maziyi unutamaz
Bir çırpıda
Dönüp baksak
Bir ömür geçmiş ardından
Kıymaz gönlümüz bitirmeye her şeyi
Bir açık kapı bırakır kalbimiz
Çünkü insanız
En nihayette
Biz Âleviyiz
Ondandır bizim
Hüsnü-niyetimiz
Sevdik mi! ! ?
Allah’ına kadar severiz
Kin nefret nedir bilmeyiz
Besleyerek Dinimizden çıkmayız
Kıyamaz insana vursa da aleni
Biz Tanrıdan aldık emanet bu canı
Topraktan almışız bu bedeni!
Aydındır aydınlıktır yollarımız
Karanlıklar bize göre değil
Biz insanı yardandan ötürü severiz
Çünkü biz ondan geldik ona da gideceğiz
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DAĞLARıN MARALı YAKAR BU CEYLAN

Dağılmış saçları gönül yaralı
Bakışı can yakar Dağlar maralı
Gözlerinde umut bitmiş olmalı
Benim yüreğimi yakmaz mı Ceylan

Yüzünde tebessüm yok olmuş gibi
İnsana güveni kalmamış sanki
Hayat denilen şey acep nedir ki
Tatmamış gibidir ürker bu Ceylan

Korkar olmuş artık gölgesinden de
Titreyip duruyor durduğu yerde
Gerçekler yalana dönmüş kaderde
Uzaklara kaçar durmaz bu Ceylan

Uzaklardan baktım gözleri yorgun
Bakışından belli yüreği kırgın
Aşka sevgiye de tövbeli dargın
Belli ki aşkından yaralı Ceylan

Sekerek geçiyor kaçar gibidir
Durmuyor ki sorsam korkusu nedir
Yaklaşmaz sanırım bana bellidir
Ağır darbe almış kanmaz bu Ceylan

Ah ceylanım bir değildir bu âlem
Neleri yazarmış görsen bu kalem
Ben kâhin değilim yalanı bilmem
Bende yaralıyım anla be Ceylan

Yaralı Gönül’e! Canım yanmaz mı ceylan

Belli ki güveni kalmamış dosta
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DALGALAR ADINI SÖYLüYOR

Bu gün yine dalgası sesiyle uyandım!
Akdeniz'in.
Doğum batım kuzey güney'im.
Deniz
Anlayacağın Ortasındayım
Akdeniz'in
Bir seninleydim!
Bir de sensiz!
Aşıklar dolaşıyordu dün
Limanında Girne-nin!
Sarmaş dolaş.
Yalnızdım ben hayallerle!
Sessiz Sensiz
Ne bir dostum vardı yanımda!
Ne de sen gibi bir arkadaş.
Her renk vede her dilinden vardı.
İnsanların!
Dün öyle geçmişti akşam üstü.
Belli olmaz ne olacak
Ne bu gün ne de yarın.
Yaz ayından arda kalmış.
Bir gün idi sanki.
Yakıyordu Güneş değdiği yerleri
Bir o kadar soğuk idi gölgeler
Bakma sen burada hava hep böyle geçer
Alıştım buralara sensizliğe alıştığım gibi.
Oysa baksan yüreğime hala volkan...
Kaynıyor bil ki seninle İlk günkü gibi.
Bu gün bulutlu havalar!
Hafifçe esiyor rüzgar.
Martılar görünmüyor uzaktan
Belki hepsi yuvadalar.
Alıp başımı vardım sahile Ilık rüzgar.
Belli ki senden yana esiyor
Gene senden sitemler var
Evet gene Kıbrıs'tayım!
Kızmıştın ya ilk zamanlar
Gel demiştim geniş bura
Seni sığar beni de sığar
Seslendin mi bilemedim?
Adını fısıldar oldu Dalgalar......
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Dargınım sana

Dargınım sana

Ben seni ben gibi bilerek sevdim.
Aşkımı gönlümü önüne serdim.
Senden beni fark etmeni istedim.
Oysa bir dönüpte bakmadın  bana.

Havalandın yere konmak bilmedin.
Yükseklerde kaldın kendin görmedin.
Sevgime karşılık selam vermedin.
Sana olan aşkım yetmedi sana.

Unutulmaz asla mazidekiler.
Unutmak istedim yürek ne dinler.
Yıllanır eskimez onda sevgiler.
Ne izler var onda dargındır sana.

Şimdi ne alem de olduğum bilme.
Ölürsem sakın ol kabrime gelme.
Uzak kal naaşımdan halimi görme.
Yüreğim canlanır haykırır sana.
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Darılamam

DARILAMAM

Sen takıldın bana ben günahsızım.
Gidersen darılmam öyle şans'sızım.
Aldırmam yanarsa yeşil kırmızım.
Alışmışım dost'tan hep darbe yerim.

Sen öğrettin bana sevgi 'yle aşkı.
Dilimde dolaşır hep senin şarkı.
İster esmer olsun ister'ise sarı.
Dönüp bakmam artık güler geçerim.

Aldığım yeterde senden sonra yok.
İçerimde aşkın değeri pek çok.
Ellerin bembeyaz sankide pamuk.
Canım çıkacaksa alsın isterim.

Bendeki yarayı sen açtın derin.!
Senden başkasını görmez gözlerim.
Gidersen başımı alıp giderim
Genede darılmam AŞK'ta bahtsızım.
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Değersin Sen

DEĞERSİN SEN

Yakışır güzelim, yakışır sana
Yüzün huzur verir seven insana
Değer her gülüşün, can katar cana
Sen cennette kalan, huri gibisin

Yüzünde meleğin görüntüsü var
Temiz yüzün bir ay gibi parıldar
Etrafında döner bütün yıldızlar
Sen cennetten gelen peri gibisin

Baldan tatlı sözün ceylandır gözün
Şen olsun dilerim gecen gündüzün
Hep neşe ile kal gelmesin hüzün
İnsana can veren sevgi gibisin

Dol neşeyle sakın takma hayatı
Bilirsin ki yaşam çoktan zorlaştı
Üzülenler söyle neleri yaptı
Güçlüsün zorluğu sen hep yenersin

SELVİ denmiş sana yakışmış adın
Aşarsın her zoru sen adım, adım
Güzelliğe doğru yolun maksadın
SELVİ denmiş sana bir SELVİ sin sen

Nadide bir kuşun adıdır SELVİ
Yükseklerde olur yuvası evi
İnsanlara bir ders vermek görevi
İnsanlığın gözü ve özüsün SEN

Dilerim yolların aydınlık olsun
Bütün güzellikler hep seni bulsun
TANRIM! Seni esirgesin korusun
Güzelliğe değer bir güzelsin sen
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Değişmeyiz Ne Olsa

DEĞİŞMEYİZ NE OLSA

Sardı gene dünyamı karabulutlar
Karanlıklar çöktü, ufkuma kadar
Kimler! bu kaderi, alnıma yazar
Kullar oyun oynar! olmaz Yaradan

Bir zalim eline düşmüşse yolum
Bağlar! Elde mi ki, kanadım kolum
Aydınlıktır benim bildiğim sonum
Ümitler kararmaz bende sonradan

Kolay edinilmez zordur yaşamak
Özgürlüğe doğru candan savaşmak
Bize düşen, devam yola! Durmamak
Yardımcı olacak, elbet yaradan

Her yokuşun vardır elbet inişi
Dardan sonra ferah olur her kişi
Geçse de fark etmez bedenin yaşı
Düşüncede genç iz bizler her zaman

Yılamayız asla Yılmaz’ımız var
Mavi ufuklarda Deniz’imiz var
Zulüm den kurtarır Yusuf ‘u muz var
Hüseyin e gider yolum sonradan

Doğuda ufuktan doğar gün güneş
Karanlıklar olmaz asla bize eş
Birleşme zamanı dinle Can kardeş
Geçiyor beklemez bizleri zaman
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Değmez

DEĞMEZ SENİ

Üstü yırtık pırtık perişan hali.
Kimisi mecnun der kimisi deli.
Gök yüzüne bakar açık elleri.
Görürsen birini anarsın beni.

Bende seni böyle arıyor idim.
Aşka sende doydum sendin umudum.
Kavuşalım diye ne çok yalvardım.
Değmez insanlarla değiştin beni.

Uğruna bir bilsen nelerden geçtim.
Bütün yüreğimi bir sana açtım.
Her şeyi bırakıp tek sana koştum.
Zalim değmez pula sattın sen beni.

Denizler'de bile senden geçmedim.
Karaya çıkınca geçtin sen beni.
Can pahası ile seni sakındım.
Saman çöpü ile değiştin beni.
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Değmezsin

Boynumuzu büktük sanma kırılır
Önüne yem attık dostun darılır
Denize düşense yılana sarılır
Sen bunların hiç birine değmezsin

Ukala şaklaban olmuş ya halin
Atan ne idi ki ne olur dölün?
Kurur mutlak elbet kaynaksız gölün
Yetim hakkı sana hep baki kalmaz

Bir servet edindin hay ile huydan
Tanrı sana verdi gizli beladan
Uslanmadın henüz illet yaradan
Yıkılır sarayın yerinde kalmaz

Kalmaz ya yıkılır, hanın kalende
Kan damlayacak, senin ak kefeninde
Ölümü çok gördün sen ölmedinde
Mazlumun günahı sana kar kalmaz

05.11.2004
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Deli Gönül

Gününü gün eyle ey deli gönül.
Yarını belkide görmeyeceksin.
Kırma siğnende şu barınan kalbi.
Sevmeleri bir gün kaybedeceksin.

Kin besleme sakın ilacın olmaz.
Kindar olanlarda sevgi bulunmaz.
Kalp siğneden başka yerde barınmaz.
Kin beslersen eğer taş bulacaksın.

Sev! Sevmekten olmaz hiçbir zararın.
Sevgiyle canlanır tüm duyguların.
Her zaman yeşerir gönül bağların.
Sevgiyle neşe yi bir tutacaksın.

Sev ki yeşil olsun gönlünün Bağı
Yakar sevgisizlik koskoca Dağı
Sevginin eksilmez aŞk tapınağı
sevdikçe yaşamdan zevk alacaksın
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Deli poyraz

Deli poyraz

Bu gün yine poyraz esti.
Kırdı dallarımı geçti
Ondan ne haber gelmişti.
Bütün  ümitlerim bitti.

Kalmadı mecalim gücüm.
Güldürmedi kader yüzüm.
Azaptır gecem gündüzüm.
Gönül aşktan ümit kesti.

Vazgeçtim sabır demeye.
İnandırmadım gerçeye.
Niyetim yoktur gitmeye.
Kalbim sevmekten bitmişti.

Feleğe etsem mi sitem.
Yarama olmadı merhem.
Eriyorum dirhem dirhem.
Oysa  canım çok sevmişti.

Esme artık deli poyraz.
Dalımda yokturki kiraz.
N’olur insaf etsen biraz.
Bedenden can uçtu gitti.
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DELiLER GİBİ SEVERKEN

Kahredip ömrümü geçse de zaman
Hala tükenmedi umudum aşkından
O kadar sevmiş ki seni bu yüreğim
Ne yapsam da hep anıyor ardından

Tüketmedi sevgini yokluğun benden
Hala sende yaşar benliğim sen gibi
Seni yaşatırken gönlüm şu içimde
Nasıl çıkabilirsin ki sen bu kalbimden

Kaderde yok ise de kavuşmak bize
Ayrılıklar getirmiyor sevgimizi dize
Ahlar vursa da gönlümüzün kıyısına
Tüketmedi sabrımı sevgini ikimize de

Sen bir yandan ben bir yandan ıra-sak
Olmuyor ki aşkımızı bir birbirimizden saklasak
Sen bende esir! Bense sende ömrümce tutsak
Hükmedemedik ki aşkım bu serseri gönlümüze

Sen doğuya gitsen batıya da ben
Bir gün elbet buluşuruz belki aniden
Alamadım seni alamadım asla gözlerimden
Varsın kader zulmünüz versin acımadan ikimize

Haykırıyorum bak aldırmıyorum kahırlara
Aldırmıyorum baharımda geçen Hazanlara
Korkmuyorum ne acılar çektirirse kaderden
Beni sen seni ben deli! ! Deliler gibi severken
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Denedim Olmadı Sensiz

Denedim olmadı sensiz hayat!
Ne yapsan bir şey eksik kaldı.
İçerim buruk tatsız her şey boş.
Kendimi aynada göremiyorum!
Anlamadım ben mi aynalar mı sarhoş.
Yakınlara bakmaz oldu gözlerim!
Uzaklardan gelen bulutları izlerim.
Bir hayal kurarım kafamda!
Acaba gelen sen olur musun diye.
Tutmadı yerini ne şarkılar ne sözler.
Dindirmedi acımı ne dalgalar ne denizler.
Dağlardan daha yücelerde gönlüm göklerde.
Arar seni mahzun gözlerim neredesin nerede?
Uğramaz mısın artık şehrime?
Uğramaz mısın artık çare olmaya bana?
Uğramaz mısın tutmaya ellerimi bir daha?
Uğramaz mısın Son kez görmeye beni?
Veda ediyorum bak gidiyorum sessiz sessiz.
Denedim yapamadım olmadı..olmadı sensiz........
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DENİZ DERYA OLAMADAN YAŞAMAM TANRI'm

Düştüm! Derin ine Eylül Deniz' i'n
Yüzmeyi de bilmem sen kurtar ya Rab
Havada yürürsem bulunur izim
Riyayı beceremem sen koru ya Rab

Gönüllere su serpmek'ti niyetim
Ne öksüz bıraktım ne de bir yetim
Ödenmesi gerek oldu diyetin
Sen Kalbim bilirsin İçim de ya Rab

Gerçeklerde doğdum bilmem yalanı
Seninin için sevdim saydım İnsanı
Senden gelir emir kırmam soranı
Vasiyetin yolun giderim ya Rab

Bir deniz e düştüm hırçın dalgası
Vurur yamacıma yok acıması
Sen bilirsin beni bilemem Dansı
Gerçeklerden beni ayırma ya Rab

Canım bildiklerim kıydılar bana
Yakıştırmam bununu hiç bir insana
İnsan bildiklerim dönmüş Şeytana
Onun gazabından sen koru ya Rab

Deniz benim Canım onsuz olamam
Onun gibi yoldaş bir can bulamam
Ne çok hırçın vursa o dalgaları
Alışmışım ona ondan kopamam

Yıllar var ki ben Denizde yaşarım
Dertlerim olunca ona boşarım
Sırt çevirdi bana bütün dostlarım
Bir Denizim kaldı onsuz olamam
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DERİN'İM HOŞ GELDiN

DERİN'İM HOŞ GELDİN

Son Bahrain ilk Gül’ü
Derinlerin Eylül ü
Gönlümün Gonca Gül ü
Hoş geldin Derin Eylül

Bir parçaydi yüreğim
Seninle iki oldu
Sevinçlerden bu gözüm
Gene seninle doldu

Hoş geldin ey meleğim
Yavrumun ilk bebeği
Seninle gördük gerçeği
Biricik Derin Eylül

Yüreğimde yerin var
Sana açik kapilar
Senin olsun yarinlar
Canimsin Derin Eylül

Ezgim'den sana selam
Kokuyor buram buram
Özlemler içindeyim
Ben onsuz yaşayamam

Gene esti sam yeli
Kavurur deli deli
Bir ezgim var bir desen
Hayata bağlar beni
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DERMAN SoRMAM Kİ

Seslen duyarım ben nerde olsam da
Arar bulurum seni, sen bulmasan da
Ben hep seninleyim yalnız kalsam da
Sen benim içimden, hiç çıkmazsın ki

Her Sabah güneşinde seher yelinde
Hep bendesin ki sen düş hayalimde
Sen bende tutkusun tüm benliğimde
Ben seni hiç bir zaman unutmadım ki

Bak bahar geldi bak çözüldü karlar
Çiçek açtı dallar yeşil yaylalar
Sensizlik benim hep içimi yakar
Ben senin narından kurtulamam ki

Bir yıl daha geçti alıştım desem
İnanma sevdiğim her anım sersem
Sana dertlerimi bilmem nasıl söylesem
Dertlerim hep sensin başkaca yok ki

Ahları yakmışım kalmadı külü
Gâhi yaşarım da gâhi bir ölü
Var olsa konuşsa duvarın dili
Senden başkasını söyleyemez ki

Bilmem mutlu musun şimdi sen bensiz
Benden uzaklarda halım habersiz
Aşkın beni del eyledi çaresiz
Bu derde dermanı hiç aramam ki
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Dert Beni Buluyor

DERT  BENİ BULUYOR

Dertler bağdaş kurmuş şu yüreğime
Ne gitmeyi bilidi! Ne bitmek biliyor
İşlemiş kanıma, tüm her yanıma
Yaktıkça yakıyor, sönmek bilmiyor

Bir yandan vefasız, yardan çekerim
Bir yandan hayattan, dolar dertlerim
Gittikçe artıyor, Gamım kederim
Bilmem bu sorunlar nerden çıkıyor

Biri bitecekken, başlar bin biri
Tetikte duruyor, Kör’ olasıcalar
Bitmiyor hayatın bu macerası
Sanki Kader benle oyunlar oynar

Doğarken dertlerle doğmuş gibiyim
Bazen serseriyim, bazen deliyim
İlk başta kul olur, görüp sevdiğim
Sonradan gönlümü, alıp gidiyor

Hep böyle mi geçer bilmem hayatı
Kaçı geldi geçti, çoğu yıprattı
Kimisi güldürdü çoğu ağlattı
Uslanmadı! Gönlüm hala seviyor

Bazen de bulurum suç'u kendimde
Kimseyi üzmedim, reddetmedim de
Bilmem bu Kaderi, çizsem elimde
Çizerken de kalem, bazen yazmıyor
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DERT ORTAğIM OLAMADI Kİ ANNEM

Gece yarıyı geçti
Gözüme uyku girmedi
Gerçek sevgi hep sendeydi
Görmedim tatmadım başkasını ANNEM

Bir sende yer etmişti sevgim
Ben bir sende gördüm kendimi kendim
Beni biri anlardı o da yalnız ve tek sendin
Bilemediler beni hiç kimseler sen gibi ANNEM

Ne yaşlar aktı baktığım gözlerimden
Ne çileler çektim ferağat ettim kendimden
Ne diller döktüm anlatamadım bir türlü kendimi ben
Ne insanlar gördüm bir eser göremedim senden ANNEM

Kıramadım gönülleri kırdılar
Vuramadım insafsızca vurdular
Kıyamadım bir hiç uğruna kıydılar
Vefasızlık sarmış tüm insanları yapamadım ANNEM

Ah be ANNEM Bitmiş görsen İnsanlık
Sahtekarlık gündüzler de karanlık
Toplumlarda çekiyorum yalnızlık
Sağ olsaydın gelirdim sana ANNEM

ANNEM Gittin dönüşü olmaz yere
Kodun beni bu tükenmez kedere
Takatim yok katlanayım dertlere
Dert ortağı bulamadım ben ANNEM
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DerTlerDen Zevk Alır OldUm

DERTLERDEN ZEVK ALIR OLDUM

Dertler!
Sormaz ki sana!
Gelir
Destur demeden
Çöker
Doruklara tırmanır
Dinlemez seni!
Bitirir
Çözmeni bekler
Durur gidene dek
Umurunda mı olur
Sen! Çek çeke bilirsen
Yıkıl git altında istersen
Gâh ı deli ol gâh ı sersem
Çöreklenir etrafında!
Sen
Görsen de bir!
Görmesen de
Yıkar gider
Bilmesen de
Ah be gönül!
Neler çekim!
Sayende
Daldan dala uçup konma
Uslan uslan artık!
Sende
Bir bak şu halime!
Bak
Kaldı mı derman?
Şu yüreğimde
Ruhum sıkıntıda
Sirayet etti her yerimde
Ya bedenim de!
Durmaz mı kan
Damarlrımda
Ah dertlerim!
Sen olmasan!
Çeker miyim sevdaları?
Sanıyorsun!
Senden bende
Bende senden
Zevk almasam?
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DESEM DAĞA DERTLERİMİ TUTUŞUR YaNAR

Hani hep doğudan doğacaktı güneşim
Hani hep Lodos esecek idi yüreğime
Hani yaş dökmeyecek idi gözlerim
Hani dokunmayacak tın benliğime

Kuzey doğudan doğar oldu güneşim
Poyrazlar  eser şimdi bıraktığın gönlüme
Yağmur sel desen az kalır akan gözyaşımdan
Hani ne oldu? Verdiğin o büyük sözlerine

Bir fırtına gibi estin kırdın dalları
Kapadın aramızda açık yolları
Kırdın uzanacak kutsal kolları
Rastlayamaz oldum o izlerine

Acıyı tattırdın gençlik çağımda
Yeniden doğmuştum ilk bulduğumda
Sağımda ararken buldum solumda
Bırakmaya kuruntu kurdun kendi kendine

Yanarım içeriden dumanım tütmez
Söndürmeye dünyanın suları yetmez
Gündüzüm zor geçer gecem hiç bitmez
Dayanamaz Eyüb sabrı bendime

Sınıyor değilsin! Yakıyorsun bil
Ettiklerin bana binlerce değil
Sayılamaz saymaya etmedim meyil
Dayanamaz dağlar taşlar derdime

Hanidir diyemem yolun yoldaşım
Kayıp duygularda durup kalmışım
Üzülme akmıyor artık göz yaşım
Pınarım kurudu kendi kendine

Sormuyorum sana açıp içimi
Kapadım her şeye gönül kalbimi
Taşlara dağlara demem derdimi
Çalılar tutuşur kendi kendine
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Dilber 'İm

Aklımı başımdan aldın dilberim
Bir yol ihsan eyle geriye versen
Çılgın rüzgar gibi estin savurdun
Gönlüm kalsın sende canımı versen

Gönül sarayıma kurdun tahtını
Mutlu ettin kara olan bahtımı
Süsledin iremle şu hayatımı
Kalbim sende kalsın sen beni versen

Esirgeme benden güzel yüzünü
Eksik etme n’olur tatlı sözünü
Sen bağın sahibi sorma üzümü
Özüm senin bana kendimi versen

Sıcak bakışların eritti beni
Bir Kereme döndüm gördüm göreli
Gözlerinin nuru yakıyor belli
Benden başkasına böyle bakma sen

Sen sarhoş edersin girip kanıma
Arada bir uğra bak hatırama
Ben ölürsem eğer hiç hatırlama
Üzülme istemem hep gülesin sen
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DİLİM KAHIRLARDAN YaNAR SULTANIM

Sana değil benim bu isyanlarım
Bahtıma bakarak feryadı ederim
Senden değil çektiğim bu ahların
Başka sebebi var! Bilsen Sultanım

Benim bu çektiğim şansım kaderim
Biri bitti derken! Gelir dertlerim
Doğduğumdan beri ben hep çekerim
Çektiklerim senden değil Sultanım

Kendimi bilmeden bildim onları
Kursağımda kaldı tüm arzularım
Bir günüm olmadı! Olsun yarınım
Ben seni görmeden her gün yanarım

Bana aldırma sen mazim karadır
İçimde kanayan derin yaradır
Senin bir gelişin bana faydadır
Yeter ki uzakta kalma Sultanım

Sen gelince unuturum dertleri
Aldırmam dışlarım gamla kederi
Canlandım ben seni bildim bileli
Ira mandan içim sızlar Sultanım

Sultanım alınma sakın üstüne
Kulağını tıka mazlum sesime
Güzel desem döner her şey tersine
Kahıra alışmış! ! ! Dilim SULTANIM
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Dilimdeki Şarkı

DİLİMDEKİ ŞARKI

Adı hep dilmde tatlı bir şarkı.
O öğretti bana sevgiyi aşkı.
Yoluna yüreğim su gibi aktı.
Anma'dan an geçmez an'ım ALMİRA.

Ilk göz ağrım idi! ilk aşkım benim.
Olmadıki! benim başka sevgilim.
On’suz kalmış''ım ben sevgi den yetim.
Bu kalb on'la çarpar söyler ALMİRA.

O’nun  özlemiyle yaşarım şimdi.
Sevgiye  hasretim tek özlemimdi.
Deki ona kalb’im ilk onu sevdi.
Meğer anlamadı beni ALMİRA.

Anarmı! Bilmem ki o şarkımızı.
Kıskanmıştı herkes o aşkımızı.
Ben beyaz giyerdim o hep kırmızı.
Gören imrenirdi bizi ALMİRA.

Aman tanrım ne çok sevmiştim onu.
On’suz bulamazdım yönüm yolumu.
O gidince Verdi idam hükmümü.
Ne ederki hayat on’suz ALMİRA.

Varsın kızsın bana yazdım adını.
Bir kez aldı! artık almaz canımı.
Dondurmuştu zaten akan kanımı.
Bu can artık yaşamıyor ALMİRA.
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Dinle Beni Gerçeğim  Var

DİNLE BENİ GERÇEĞİM VAR

Isyanım var bil, her şeye
Geçmişe ve geleceğe
Yalan ile her gerçeğe
Hayata da, isyanım var

Bilmediğin çokşeyler var
O Gerçekler ve yalanlar
Dik duran şu boş çuvallar
Dinle Sana gerçeğim var

Hayat’ta yoktur bir çulum
Ne param var nede pulum
Ne evliyim nede dul’um
Sorsan sana gerçeğim var

Güvendim hüsran oldu
Gerçeğim yalanla doldu
Tüm sevdiklerim kayboldu
Sana! sorsan gerçeğim var

Sadakati unuttular
Her şeyi maddi sandılar
Beni sefil bıraktılar
Sorsa idin gerçeğim var

Yara aldım sol yanımdan
Canım diye sandığımdan
Uğruna harcar idim can
Canımsın bir gerçeğim var

Dik duramam belim bükük
Sırtım insanlara dönük
Yeni değil her şey höyük
İnan bana gerçeğim var.

Bana gelmez sende sıra
Bu canım sana ALMİRA
Beni yaktın çak bir çıra
Seni sevdim gerçeğim var
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Dinle Hakim Bey

DİNLE HAKİM BEY

Bu yara yürekten daha derinde
Onu göremezsin dinle hakimbey.
Ruhuma işlemiş dörtbir yanımdan.
Davamı bilmezsen bakma hakimbey.

Her anında vurur felek garibe.
Çulu yokki sana eylesin hibe.
Devlet seni vermiş Hakı tensibe.
Bilmediğin işe bakma hakim  bey.

Sızlar yaralarım akmadan kanı.
Tanrı vermiş alamazsın bu Canı.
Haklıyı haksızı araştır tanı!
Ezberden kararı verme hakimbey.

İşin değil! Neden girdin bu işe.
Gün olur adalet gelir teftişe.
İtibar etmedin eren dervişe.
GÜNAHIMA girdin anla hakimbey
29.12.2003
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Divane Gönlüm

DİVANE GÖNLÜM

Daldan dala konan divane gönlüm
Bunca Zaman geçti! Yorulmadın mı?
Böylemi geçecek, bu benim ömrüm
Bana Çektirmekten! Hiç bıkmadın mı?

Çile ile geçti, koca hayatım
Olmadı sayende ne kat ne Yatım
Tanınamaz oldu, yüzüm suratım
Erittin de beni uslanmadın mı?

Dinlemedin beni, behey serseri
Geri çevirmedin, tüm gelenleri
Solmaz mıdır dersin, gonca gülleri
Bahçende baharın, sonu olmaz mı?

Her gelene verdin, kırmızı gülü
Ayırmadın gitti, gülden bülbülü
Her mevsimde aldın, birer sevgili
Uslanacak kadar ders almadın mı?

Her çiçeğe konup, aldın balını
Çoğu anda kırdın, aşk dallarımı
Unuttum! günüm ve yarınlarımı
Beni görüp, bana acımadın mı?

Güneş gibi doğdun, sen her günüme
Gönül! Bakmaz oldum, geçen dünüme
Bir çare bul artık şu dertlerime
Yeter gönlüm aşktan hiç bıkmadın mı?
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Doğru olalım DOĞRU DURALIM

**************

İyi söz kötü, söz çıkar ağızdan
Farkı görmeliyiz şekerden tuzdan
Dersler alamadık Acı,Tatlı'dan
Kısacık ömürü de yakar gideriz

Unuturuz bazan İnsanız diye
Kırarız Kalpleri değmez bir şeye
Oysa dönüp baksak biraz geriye
Yaptıklarımıza bizde güleriz

Üçgünlük Hayatta yıpranmayalım
Değmez şu Aleme; yıpratmayalım
Yürekler Otanmaz hiç kırmayalım
Şu Dünyanın Malı olmaz malımız

Misafiriz bizler unutmayalım
Olan Hak'kımıza kani olalım
Şeytana uyup da aldanmayalım
Yeter acılardan yandı Canımız

Sevelim Beşer’i İnsandır diye
Yaradan bu emri vermiş ne diye
İçlerdeki nefret dönsün sevgiye
Sonradan düşünüp geç kalmayalım

Gelin kendinize ağalar beyler
Ceb’siz dikilir o beyaz kefenler
Yetimlerin hakkı sizi yokeder
Emekli Hakkıyla oynamayalım

Geçer bu saltanat kalamaz daim
Sultan Süleymana olmadı zaim
Sizzler Nemrut gibi olmayın zalim
İnsanlara aynı gözle bakalım

Sizlere nasihat olsun bu benden
Hepimiz bir canız Topraktan Beden
Kötülükten ele ne vardır geçen
Kin Şeytan işidir aldanmayalım

Tahsin Emek
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DOĞRU oLURMU aCABA

Kara dağlar size karlar yağmaz mı?
Yağınca da size kardeş olmaz mı?
Yeşil özleyince al kızıl rengi.
Bir çiçek üstünde buluşmazlar, mı?

Kötü iyiliğin kardeşi’ midir?
İkisi de aynı yerde durmaz mı?
İnişler yokuşlar bir değimlidir.
Her biri diğerin doğurmazlar mı?

Uzununun kısadan ne fakı var ki.
İkisi birleşse eşit olmaz mı?
Ölüm yaşam ile kardeş değil mi?
Olmaz ise biri eksik olmaz mı?

Tatlılar acının iyi kötünün.
Beyaz siyahın,  da güzel çirkinin
Varlık yokluğun güçlü zayıfın.
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Doğruluğa doğru

Helal varken haram yeme
Güzel varken kem söyleme
Alın teri çok tatlıdır
Başka hakka heveslenme
Hak var iken yalan deme
Doğruyu sakın gizleme
Vasıl olur elbet bir gün
Sonradan aman dileme
İhsan eyle etme zulüm
Hüsranlara gider sonun
Adem ol da inatlaşma
Bu yaşamın sonu ölüm

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Doğruluk Hazinedir

HAZİNE DOĞRULUK TUR

Kabe’yi bilmeden A dem bilinmez.
Insan’a kıyanın KABE si olmaz.
Laf  ile söz ile mümin olunmaz.
Bunları der iken bilmek gerekir.

Ol demiş gelmişiz yüce tanrıdan.
O vermiş bizlere toprak dan beden.
Inasnlığın tümü gelir A dem den.
insanın insana kulluğu olmaz.

Her kim ne eder se eder kendine.
Ne mut lu insan a düş se derdine.
Tanrı  habibim der Muhammedine.
Muhammed dininde ikilik olmaz.

Ikilik yapanlar varmaz irem e.
Kavuşmazlar mutluluğa bayrama.
Iblisi alırlar hep yanlarına.
Onlar da din iman korkusu olamaz.

Be hey söz verip de ondan cayanlar.
Boşalır sizlerde dolan cüzdanlar.
Işçi nin sırtından kurunlan hanlar.
Sanmayın ebedi kalır yıkılmaz.

Sıra gelir yetim hakkı yiyene.
Unutma muhtaçtır beyaz kefene.
Ne cevap verirler Ahiret' lerine
Değil cennet! onu cehennem almaz!
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Doğrumu derler var mı bilen

Mülk Allah'ındır derler okur bilmezler
Çalar çırpar helal maldan yemezler
Vade farkı alır faiz demezler
Bir de derler biz İslamı yaşarız

Haklının hakkını asla vermezler
Çalıştırır köle sanki insan demezler
Kendirlerin sever başka kimse sevmezler
Bir de derler biz adalet yaparız

Şaştım kaldım derviş bu nasıl bir iş
Edepsizlik almış gitmiş dindarlık neymiş
Okur geçer kitap kur-an ders edinmemiş
Komşuda insanlar ölür biz hep bakarız

Bakarız acıyla içimiz yanar
İnsanı katleden ey imansızlar
Sizler yetim hakkı yiyen hırsızlar
Bir de derler biz vazife yaparız

Batsın deriz halk olarak bizler sizlere
Cehennemi gösterdiniz bizlere
Ne yüzünüz varmış gene bakar yüzlere
Bir derler biz is lamı yaşarız

Uzaksınız size yaklaşmaz İslam
O bir dindir onunla dolar kalpteki iman
O sizde yok! yok olamaz hiç bir zaman
Bir gün gelir elbet biz de size bakarız
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Doğum Günün Kutlu olsun

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN

Bu gün doğum günün senin
İyi ki doğdun canım benim
Sana! Mutluluk dilerim
Bu gün doğum günün senin

Dilerim hep mutlu yaşa
Emeğin gitmesin boşa
Hayat denen bu yokuşa
Hep güçlü ol! Ben dilerim

Şen yaşa! Gülşen’in olsun
Her günün neşe’yle dolsun
Seni Allah hep korusun!
Hep sevgiyle kal dilerim

Bu gün doğum günün andım!
Sen hep yüreğimde kaldın
Asla! Seni unutmadım
Hep ışık saçsın gözlerin

Kutlu olsun günün canım!
Sen benim damarda kanım!
Güzel olsun her zamanın!
Senle çarpar bu yüreğim!

Nice yıllara bir tanem!
Güzel geçsin gelen senen
Sana sevgimi diyemem!
Sana hep bendesin derim!
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DOKuNMA DüNYAMA SENDE YANARSıN

DOKUNMA DÜNYAMA SENDE YANARSIN

Gam keder yüklüdür kervanım benim
Sen benimle! Dedim hiç yapamazsın
Hep yaşlarla doldu seven gözlerim
Bakma yüreğime sende ağlarsın!

İnsanlar! Riyakâr vefa kalmamış
Almayınca fayda! Yakın kalmamış
Vicdan dağılınca kimse sormamış
O gözle görünmez sen ne yaparsın?

Diller ayrı der artık! Gönüller ayrı
Kalmamış sol gözün sağ göze Hayır’ı
Kendinden şüphe et! Ne kaldı gayrı
Kimi kime karşı sen sorgularsın? 

Affetmez bendenim affetse gönül
Hicranlarla geçti bu koca ömürüm
Bir vefasızı sevdim elden ne gelir
Anlatsam ben sana sende ağlarsın

Böyle bitmeyecek idi aşkımız
O terk edip gitti ben kaldım yalnız
Kalpten sevmemişti demek vefasız
Düşmeyince aşka sen ne anlarsın?

Ben ona kalbimi gönlümü verdim
Yollarına bakar ne çok özlerdim
Bir onu tanıdım tek onu sevdim
Kalbim buruk gönlüm sende ağlarsın

DOKUNMA DÜNYAMA SENDE YANARSIN
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DoKuNMA YANARSıN

Alma mazlum ahını çıkar aheste derler
Aslan hep aslan kalır kalsa kafeste derler
Kutsal topraklardandır kaldığımız bu yerler
Niyetin hep kötüyse uzakta dur dokunma

Evliyalar ülkesi dokunma çarpılırsın
Bin bir yerden belanı beklemeden bulursun
Kimse kurtarmaz seni bir başına kalırsın
Atalarımız kutsal onlardan bu topraklar

Yuvadır tarihlere sor öğren bilmiyorsan
Bir sallansa toz olur araştırarak sorsan
Mazideki haline dönmek istemiyorsan
Tarihe karışırsın uzakta dur yakarlar

Sen ne sandın kendini kâğıttan kabadayı
Zora hiç düşmemişsin korumaz amca dayı
Anlaşılan toz pembe göstermişler dünyayı
Aklını kullan biraz sen buraya yaklaşma

Olmuşsun el âleme görünmez gizli maşa
Aksırırsan diyorlar hadi sen hep çok yaşa
Düşer isen gidersin kopar büyük kargaşa
Yaşamak istiyorsan buralara yaklaşma

Sana bu bir vasiyet atanın etmediği
Yoktur ki tarihlerden onların bir bildiği
Ayırır dualarım etlerinden kemiği
Akil ol bu toprağa göz koyup da dokunma
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DoSt  KaLaLıM  YeTeR

DOST KALALIM YETER

Bakma o gözlerle bana derinden
Yakarsın güzelim ince yerimden
Dayanamaz kalbim çeker gönülden
Bu arsız gönlüme aşk ile bakma

Neler çekti başım bu bakışlardan
Sevgiye yol açan iltifatlardan
Uykularım kaçar artık yatamam
Aşkın ateşine gel beni yakma

Yakma yanar zaten yürekte yaram
Neler çektim aşktan olmadı aram
Yaver gitmez şansım hep bahtı karam
Küllenmiş ateşi bir daha yakma

Dost kalalım senle söz etme başka
Tövbe etmişim ben sevgiye aşka
Gönüldür onunla olmuyor şaka
Dostluk sınırından dışarı çıkma

Aşarsan sınırı tutamam kendim
Aşmış beni zaten bitmez bu derdim
Aşkı bulup onu yakmak isterdim
Ne olur aşk ile karşıma çıkma

Bir içkim kalmış bak kırık masamda
Yudumlarım onu dost bulmasam da
Mazimin eli var iki yakamda
Bir de sen elini yakama takma
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Dost Bildiklerim

DOST BİLDİKLERİM

Güvendiğim dağlar karla kaplandı.
Herkesi ben gibi,adamdır sandım.
Meğer aslan postlu birer çakaldı.
Bir pula sattılar dost bildiklerim.

Tanımaz oldular dünkü dostluğu.
Çantaya koyunca kaçtı! Kekliği.
Unuttular dürüstlüğü mertliği.
Kapitalist oldu dost bildiklerim.

Saygı’da kusuru başta ettiler.
Işleri bitince çekip gittiler.
Sandılar ki bilmez! Oyun ettiler.
Acı yerden vurdu dost bildiklerim.

Unuttular dünü! Verilen sözü.
Maddi hırslar görmez edermiş gözü.
Çok erken gösterdi MADALYON yüzü.
Meğer iki yüzlü dost bildiklerim.

Sayılıdır günler geçecek elbet.
Yaşayanlar görür geleni sabret.
Kimseler o yerde kalmaz müebbet.
Ekmeğimi kesti dost bildiklerim.

Pişkin pişkin sözlerinden cayanlar.
Ortalığa yalan dolan saçanlar.
Bu hep böyle gelip gider diyenler.
Size küpe olsun bu dediklerim! .
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Dost Denmezmiş Herkese

DOST DENMEZMİŞ HERKESE

TAŞ’a uzak yerden gelmez demişler
Arıyorsan eğer yakınlardadır
Sırrını deme der! Atam dostuna
Dostunun da mutlak bir dostu vardır

Her selam vereni dostundur sanma!
Aldanma can dostum sakın aldanma!
Çiğ süt emmiş derler! Diye insana
Sen gibi olacak! Diye sakın inanma

Saman altı nice sular akar ya
Böylesini gene taşır bu dünya
Benim bu yüreğim teslim Tanrıya
Her külah takanı imam tanıma

Ne şeytanlar saklı beyinlerinde
Evliya görünür her geldiğinde
Eline küçük bir koz geçtiğinde
Onu kullanır bil sakın aldanma!

Aldanma derim ben! Şeytan beyinde
Onun vücudu yok! Göremezsin de
Kötü düşüncedir! O kötülerde
Bazen dost görünür ona inanma

O sever fitneyi nifak sokmayı
Fark etmez ki onda kalmasa payı
Bazı miskin oynar, bazense dayı
Onu tanı dostum! Dostundur sanma
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Dostum

DOSTUM
Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama basit bir sanatı unuttuk. İNSAN
gibi YAŞAMAYI biliyor musun BU HAFTA DÜNYA DOSTLAR HAFTASI bu mesajı sevdiğin
dostlarına gönder eğer BEN de SEN in Yakın arkadaşınsam dostunsam banada yolla
Bunu arkadaşlarına gönder bakalım kaç Cvp gelecek eğer 7 den fazlaysa çookkk
sevilenbirisisin demektir
Dostluk Sabah öperek uyandırmaktır...
Aynı dala tutunmaktır kimi zaman
aynı bisikleti sürmektir. Ayağınız yetişmese bile...
Dans etmektir kolkala...
küçük hediyeler almaktır...
ve Kimi zaman aynı kalbi paylaşmaktır..
Öpmektir onu doyasıya
Ve bunu söyleyebilmektir
'Dostlugun en büyük Armağan Bana'
] ] ] ] ] ] ] ] ]ARKADAŞ ile DOST KAVRAMI ] ] ] ] ] ]
] ] ] ]Arkadaş evinize geldiğinde misafir gibi davranır,
] ] ] ]Dost geldiğinde buzdolabını açıp istediğini alır.
] ] ] ]Arkadaş senin ağladığını görmez,
] ] ] ]Dostunun omuzu ise senin gözyaşlarınla ıslanır.
] ] ] ]Arkadaş davetine katılınca bir paket hediye ile gelir,
] ] ] ]Dost sana yardım etmek için erken gelir; toparlanman için geç gider.
] ] ] ]Arkadaş, onu o yattıktan sonra ararsan rahatsız olur,
] ] ] ]Dost neden bu kadar geciktiğini sorar, derdini anlatmak için,
] ] ] ]Arkadaş bir kavgadan sonra her şeyin bittiğini düşünür,
] ] ] ]Dost ise tekrar arar.
] ] ] ]Arkadaş senin daima onun arkanda olmanı ister,
] ] ] ]Dost ise her zaman senin arkandadır.
] ] ] ]Arkadaş zaaflarınızı öğrenir ve onları kullanabilir,
] ] ] ]Dost zevklerinizi öğrenir ve onlara hitap eder.
] ] ] ]Arkadaş zayıflıklarınızı bilirse başınıza kakar,
] ] ] ]Dost zayıflıklarınızı bilirse örtmeye çalışır.
] ] ] ]Arkadaş sizi ikinci görmek ister,
] ] ] ]Dost ikinciniz olmaktan şeref duyar
] ] ] ]Arkadaş sıkıntınız olmadığında yanınızdadır,
] ] ] ]Dost sıkıntınız olduğunda size koşar,
] ] ] ]Arkadaşlarınıza siz huzur vermeye çalışırsınız,
] ] ] ]Dostlarınız size huzur vermeye çalışır.
Arkadaş bu mesajı okur ve siler Dost okur ve dostlarına yollar...
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Dön Bana Ceylan

DÖN BANA CEYLAN

Yitirdim ceylanı İrem bağında.
O gitti gideli durmaz gözyaşım.
Ne çileler çektim bu genç yaşımda.
Zamanı gelmeden ağardı saçım.

Ne gecem bellidir nede gündüzüm.
Ceylan’ımdan başka olmadı sözüm.
Herkes sevdiğiyle bense onsuzum.
Terk eyleyip beni gitti o ceylan.

Uyku uyumadım görsem düşümde.
Seraba dalmadım çıksa karşımda.
Canımı verirdim her bakışında.
Ellerimden kayıp gitti ceylanım.

Süzülerek gitti baktım ardından.
Eritecek beni o can derdimden.
Bırakıp gidemez diye sandım ben.
Meğer yüreğinden attı ceylanım.

Anlamadı benim ona sevgimi.
Kim’lere söylerim ben bu derdimi.
Taşlara sığamaz  yazsam derdimi.
Hicranlara boğdu beni ceylanım.

İçimde ümitler solmadı henüz.
Mutluluğa doğru vardı andımız.
O bensiz ben onsuz hiç olamayız.
Tanrıdan niyaz’ım dönsün ceylanım.
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Döneceksen Yol Yakın

Döneceksen yol yakın

İçimdeki fırtına alıp götürdü beni.
Uçurumlara doğru kıramadım dümeni.
Tutamadım bir türlü imdat denen fireni.
Sürüklenip giderim gelde şimdi bul beni.

Kayıplarda yüreğim serseri mayın gibi.
Nerde çıkar bilinmez alamadı nasibi.
Sen bakma yalnızlığım yeni değil ezeli.
Avutmak istiyorsan şimdiden terket beni.

Bahtsız bir aşığım ben hep sevilmeden seven.
Her aşkın sonrasında hüsranlara bürünen.
Yüreği kan ağlarken şen ve mutlu görünen.
Sende aynı yoldaysan yakınken bırak beni.

Bakma karamsarlığım! değil bu dediklerim.
Umulmadık zamanda terk etti sevdiklerim.
Düzelir şu kaderim diye ne çok beklerim.
Iyi düşün! sonunda bırakıp gitme beni.

Dün gece kala kaldım masamın başucunda.
Bir damla alamadım ne şarap ne rakımdan.
Sabah’lara oturdum hiç çıkmadın aklımdan.
Hayalimdeki resmin teselli etti beni.
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DöNSEN GERi! KAPıMIıAÇARMıYıM?

DÖNSEN GERİ KAPIMI AÇARMIYIM?

Bana zehir etin sen bu hayatı!
Gelsen de fark etmez hiç yaşar mıyım?
Verdiğin dert yıkar bu kâinatı!
Dönsen de kapımı hiç açar mıyım?

Dalga, dalga saldın sineme derdi!
Bana derdi salman sana ne verdi?
Yediğim içtiğim dertle kederdi!
Dönsen de yüzüne hiç bakar mıyım?

Yıktın yüreğimin tüm duygusunu
Yaktın gül bahçemin her kokusunu
Yok, ettin gönlümün Aşk olgusunu
Bir daha gönlümü kaptırır mıyım?

Kuruttun damarda akan kanımı
Her deminde yaktın tatlı Canımı
Hazana çevirdin her baharımı
Unutup gelsen de unutur muyum?

Hep kahır çektirdin gülmek bilmedim
Bir kez olsun beni gerçek sevmedin
Sen benden! Aşk değil köle istedin
Yetti artık! Bir daha aldanır mıyım?

Ne kadar sevmiştim hala şaşkınım!
Hani o kalbinde ben tek Aşkınım!
Geçti artık mazi gamdan taşkınım
Ben artık derdini hiç çeker miyim?
                 TAHSİN EMEK
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Duam Sana Ya Rebbül Âlemin

DUAM SANA YA RABBİM

Ey yeri göğü dünyayı
Yeddi kat yüce semayı
Âdem babamızı Havva anayı
Yaradan yüce rabbim
Sana geldim sana sığındım
Kapından beni mahrum eyleme
Muhammed-el Mustafa hürmetine
Onu canı kadar aziz bilen ehlibeytine
Bu mübarek ayda indirdiğin KURANI-KERİM’DE
Adı geçen tüm Enbiya ve resullerinin hürmetine
Fatima anadan Hasan ile Hüseyninin hürmetine
Sana inanan bütün İslam âlemi hürmetine
Yüce kapına geldim beni reddetme
Kitabımda geçen doksan dokuz ismine
Ayrı ayrı anarak yalvarıyorum beni affeyle
Beni ve Müslüman kardeşlerimle birlikte
Bizlere hidayeti eyle
İlim ve irfandan bizi mahrum eyleme
Zalimlerden bizleri koru
Bu mübarek gecende
Bilerek ya da bilmeyerek
İşlediğimiz günahlara tövbe ettik
Dualarımızı kabul eyle
Ordumuzu
Karada havada denizde
Ve her yerde Nasır eyle
ÖNDERİMİZ ULU ATATÜRK
Ve tüm silah arkadaşlarına rahmet eyle
Bu mübarek gecende şehitlerimizi kutsa rahmet eyle
Nimetlerinden bizleri mahrum eyleme ya REBBÜLALEMİN
Beni ailemi ve de tüm İslam a inananlara bu geceni
Ve de her geçeni ve gelecek gecelerini kutsa
Bu duamı sana habibin Muhammed vasıtasıyla diliyorum
Kabul eyle ya Rabbi Âlemin ‘Amin ALLAHIMMA Âmin
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Dur GiTme Kal DiYeMediM

DUR GİTME! KAL DİYEMEDİM

Kal! Demedim sana son gidişinde
Bilsen ne yangınlar vardı içimde
Dilim bağlanmıştı sanki!  Elim de
Dur gitme sevdiğim kal diyemedim

Gururuma engel olamadım ben
Öcünü almıştı deli gönlümden
Zorlandım bir kere ne gelir elden
Bu kez gururumu ben yenemedim

Usanmıştı belki de hep aynı dertten
Gönlüme her defa yenik düşmekten
Dön demişti bana yollar yakınken
Hep kırmıştım onu dinleyemedim

Çok sevmiştim seni taparcasına
Aşkından ömrümü yakarcasına
Yüreğimi söküp vermiştim sana
Senden bir karşılık ben göremedim

Sözde kalıyordum! Aşkımsın demen
Hep sendeyim deyip sır olup gitmen
Usandırdın bu kez artık çekemem
Dur gitme bir tanem! Ben diyemedim

Sende bıkmıştın ki kendi halinden
Ben yaptım ne varsa gelen elimden
Ne kadar demiştim sana eskiden
Son bir defa sana! Kal diyemedim

Gururumu son kez ben yenemedim
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Durul Akdeniz

DURUL AKDENİZ

Durulmuyor dalgaların coşuyor
Durmadan vuruyor dağ yamacına
Dertlerim seninle sanki artıyor
Durul artık acıyı katma acıma

Gece gündüz durmaz şu dalgaların
Gönül özler oldu yakamozların
Gökte parlamaz ki o yıldızlarım
Sende fırtınalar kopup durunca

Sana geldim dindirmeye acımı
Yakamozlar verir o ilacımı
Sevgili ağarttı tüm saçlarımı
O da senden öğrenmiştir kanımca

Yeter artık çoşma durul AKDENİZ
Berrak sularını durup özleriz
Yarı yolda kaldık bitti sevgimiz
Şu bulanık sularına bakınca

Bilirim dertlisin derman sendedir
Sende sabır olmaz o hep bendedir
Senden ayrılamam  o sevgimdendir
Ben yaşayamam ki sensiz kalınca

Bir Balık’ki düşün susuz yaşarmı
Bir Ağaç’ki düşün yürür koşarmı
Bir Kaya’ki düşün dolup taşarmı
Ben O’nsuz yaşamam ayrı kalınca

Tahsin Emek
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Durust olalım

Oturup kalmışım masa başında
Aklımda'yken seni gördüm karşımda
Sıcak bir ürperti sardı içimi
Bir el sallama'dın konuşma'dın da

“Kalp kalbe karşıdır” öyle mi derler?
Sevenler bu sözü neden söylerler?
Konuş, böyle durma uyandır beni
Hayal dünyasına dalmışsam eğer

Bendeki sevgiye bir ad bulalım
Vakit varken henüz dürüst olalım
Fırtınalar alıp gitmeden beni
Güzel bir limanda demir atalım

Tahsin Emek
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Duymak İstediklerini Yazar Gibisin

DUYMAK İSTEDİKLERİNİ YAZAR GİBİSİN BENDEN
Sen ki bana baharda hazanı yazlarda kışı yaşatan!
Sen ki herkesin güldüğü bayramlarda beni ağlatan!
Sen ki acıları yüreğimde ciritleri acımasızca attıran!
O sen misin her zaman yağ gibi suyun üstüne çıkan?
Karanlık gecelerde ışığım ol dediğim zamanlar!
Bana bakıp acı duyunca gören insanlar
Kış gecelerinde sokaklarda üzerime düşerken damlalar.
Sen değil miydin Pencere arasından bakıp perde arkasında saklanan.
Ne çabuk unuttun kendini hani benim aşkım doldurmuştu yüreğini.?
Hani benim için bak kendine koruyayım! Diye bende ki beni diyen dillerin?
Hani nerede o benim ilklerim de benden kopamayan sevgili?
Nerede hani Bes- a-bes diyen özüne kurban diyen dillerin?
Şimdi ben isyan etmiyorum acılarımdan durdu hislerim.
Şimdi ben söyleyemem ne acı ne de tatlı sustu dillerim.
Şimdi ben gelemem ki tutmaz oldu! Varmaya dizlerim.
Tersine dönmüş devran ben diyemedim yerime sen dersin sevgili..

Tahsin Emek
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Düğünde Garson Kız

DÜĞÜNDE GARSON KIZ

Rüküş Dekolte ’ye taktı gözleri
Ekşidi habersiz solgun yüzleri
Görmüyordu sanki tüm geçenleri
Belki de ondan çok iğreniyordu

Dayamış ellerin bir süpürgeye
Ümitsizce bakmış tüm geleceğe
Hayal dünyasından dönmez gerçeğe
Belki de uyanmak istemiyordu

Sahne boşalmadı henüz erkendi
Biri dürtmüş gibi birden irkildi
Yanına sanırım bir üstü geldi
Garson kız ona da aldırmıyordu

Gülümsedi durdu derin ah çekti
Kime vermiş Tanrı ne bilecekti
Kader bu diyerek eğilecekti
Böyle bir hayata inanmıyordu

Yakışana değil elde edene
Kimler kalıbına takmış görene
Yaşlar sorulmuyor artık kaç sene
Andıkça onları hep titriyordu

Kıyafeti düzgün kendisi üzgün
Kaderin çarkını kıracak bir gün
O da yapacaktı mutlu bir düğün
Ama asla rüküş olmaz diyordu

Tahsin Emek
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Dünya

Garip dünya bir zevk almadım senden
Feleğin var beni rahat kılmıyor
Gelip gidiyorum yüzüm gülmeden
Beşerin var beşerlikten çıkıyor

Dost deyip de darda sığındığında
Azılı düşmanda beter oluyor
Göstermeye tanrı bir gün düşersen
En yakının bile sırtın dönüyor

Yüzüne gülerler muhtaç olurlar
İster isen ondan yüzler soluyor
Sanki hayvanlaşır insanlığından
Kovmak için seni it kesiliyor

Aslan gibi oluyor zayıfa karşı
Dengi gelince de fino oluyor
Ağlarsan sanki kancık gözünde yaşı
O bukalemunlardan hep ders alıyor

İnsan  faniliğini düşünmüyorlar
Bilmiyorlar mal mülk sana kalıyor
Neden maldan mülkten güç alıyorlar
Kahpe felek bunu neden görmüyor

Tahsin Emek
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Dünya fani değil

DÜNYA FANİ DEĞİL

Herkes fani diye söyler Dünyaya.
Oysa bunlar doğru değildir güya.
Bakıla bilinse bir ulu ortaya.
Fani olan insan olamaz Dünya.

Her sonbahar insan bir yaş yaşlanır.
Dünya ilkbaharda yine süslenir.
Sanki yeni doğmuş gibi giyinir
Her Baharda genç kız gibidir Dünya.

Kanunları kendi koyar yürütür.
Kucağında nice canlı büyütür.
Tanrının Nimeti onda mevcuttur.
Her Baharda ağaç çiçek açar ya.

Fadima'dül Zehra dır onun adı.
Muhammed Nebi nin nuru muradı.
Bilenine  cennet olmak maksadı.
Alim ler okurda anlamazlar ya.

Hadi de be Derviş bu nasıl bir iş.
Fani Dünya mıdır kim bunu demiş.
Sorsan Ataların şimdi nerde imiş.
Hepsi fani oldu demezler mi ya.

Fani nin anlamı yok olmak demek.
Rehber gerekmiyor bunu da görmek.
Fani olan insan der Tahsin EMEK.
Aksi diyenler de buyursunlar ya

Tahsin Emek
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Dünya Yalan Değil

DÜNYA YALAN DEĞİL

Herkes! Fani diye söyler Dünyaya
Oysa bunlar doğru değildir güya
Bakıla bilinse bir ulu ortaya
Yalan olan insan olamaz Dünya!

Her sonbahar insan bir yaş yaşlanır
Dünya ilkbaharda süsler giyinir
Sanki yeni doğmuş gibi görünür
Her Baharda genç kız gibidir Dünya

Kanunları kendi koyar yürütür
Kucağında nice canlar büyütür
Tanrının Nimeti onda mevcuttur
Her Baharda ağaç çiçek açar ya

Fadima'dül Zehra dır onun adı
Muhammed Nebi nin nuru muradı
Bilenine  cennet olmak maksadı
Alimler okurda anlamazlar ya

Hadi  söyle! Derviş bu nasıl bir iş
Fani Dünya mıdır kim bunu demiş
Sorsan Ataların şimdi nerde imiş
Hepsi fani oldu demezler mi ya

Fani nin anlamı; Yok yalan demek.
Rehber gerekmiyor bunu da görmek
Fani olan insan! Ter Tahsin EMEK
Aksi diyenler de buyursunlar ya!

Levleke me halakna el efleke dedi rabbimiz
Efleke dünyadır bu yaşadığımız
Habibi TANRININ MUHAMMEDİMİZ
DÜNYA YALAN OLMAZ YALANCI BİZİZ

Şair
tahsin emek

Tahsin Emek
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Dünyanın Malı Dünyanın-dır

Dönüp baksa insan arda geriye.
Belki görür nereden gelir !Gider nereye.
Değmez ki bu hayat insan üzmeye.
Bu CAN ona ALLAH-ın dan hediye.

Ona kalan hayat! Yaşaya bilme!
Mal dünyanın elbet onu götürme!
Bu gördüğün ınan! Gözlere sürme.
Alıp gidemezsin! Sakın deneme.

Helal-den edin der! TANRI Rızkını.
Yakar yetim Hakkı sen çalma onu.
Çoğu halkın yoksa mutfakta un u.
Saraylarda durup Mal mülkü yeme!

Nasıl geldin biliyorsun yerinden.
Ganimet edinme mazlum hakkından.
Çıkar bedelleri o gözlerinden.
Sana nasihattır aldandım demek.

Ne yüzleri gördü bilsen bu toprak.
Kimseye kalmadı baki ! Hanlar sığınak.
Tek kazancın gözler açık gidecek.
Dunyanindır MALI BENIMDİR DEME!!!!!!.....

Tahsin Emek
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Dürüst olalım

DÜRÜST OLALIM

Oturup kalmışım masa başında
Aklımdayken seni gördüm karşımda
Sıcak bir ürperti sardı içimi
Bir el sallamadın konuşmadın da

“Kalp kalbe karşıdır” öyle mi derler?
Sevenler bu sözü neden söylerler?
Konuş, böyle durma uyandır beni
Hayal dünyasına dalmışsam eğer

Bendeki sevgiye bir ada bulalım
Vakit varken henüz dürüst olalım
Fırtınalar alıp gitmeden beni
Güzel bir limanda demir atalım

18.11.2000
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Düzenbaz Üç Kağıtçılara

DİNDEN ŞEREFTEN YOKSUNLAR
BIRAK LEŞ GİBİ KOKSUNLAR.
ONLAR Kİ ASALAK YOSUNLAR
ÜÇ KAĞITÇI DÜZENBAZLAR.

ÇALAR ÇIRPARLAR DURMADAN
NE GÜN BİLİR NE RAMADAN
ONLARDA YOK DİN NE İMAN
ŞEREFSİZ O DÜZENBAZLAR.

DİNİ ALET EDİNİRLER
FARE GİBİ KEMİRİRLER
ALLAH-TAN UZAK KAFİRLER
İMANSIZ DİN TÜCCARLARI

KİMİ BAŞTA KİMİ KIÇTA
HAK BİLMEZLER ASLA UÇTA
TANINIRLAR İLK BAKIŞTA
O YEZİDİ DÜZENBAZLAR.

DÜZENLERİ YALAN DOLAN
ARANMAZ ONLARDA İMAN
ŞEREF BİLMEZLER HER ZAMAN.
O ŞEREFSİZ DÜZENBAZLAR..

Tahsin Emek
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E  Ne oLACAK ŞiMDi

E  NE OLACAK ŞİMDİ

Ne de garip bir toplumuz
Yoktan ne de çok yoksunuz
Her şeyi bize uydurur
Bir baktık Ondan oluruz
Açıktık biz bir zamanlar
Bak geldi doldu türbanlar
Takmayan kalmaz yok artık!
Olacaklar oldu olan olan
Çıkarını yalnız düşün
Al kömür odunu kışın
Buz dolabı falan filan
Olmasın yalanla dolan
Çamaşırı bulaşıkı
Var mı kaldı mı almayan
Her yiyen kendi beleş sanır
Oysa  büyük Keseden yer
Boş yere bunları sana
Size de boşa vermezler
Arabistan gibi çevre
Oldu ya bütün memleket
Kara çarşaflara gene
Az kaldı  zamanı sabret
Kalkıyor yakında sen duy
Okul ve de her dershane
Yetki bizde! biz ne yapsak
Bilmem yaparız kime ne?
Bizler isek kabadayı!
Sizler de hep nazik olun
Tekke olsun yeri yurdu
Artık ne gereği var okulun
Emergana ister canlar
Bizler de onu yaparız
Konu komşulara dese
Bizler de Savaş açarız
Bizlere gücü  yetkiyi
Sizler verdiniz kekliği
Vatan başsız kalamaz
Siz almadınız o duramaz
Tökezledi bu kez gene
Altı ok ile doğru kırat
Koca kurt ta sustu acep
Neye nelere alamat
Güvercinde suskun durur
Artık uçmuyor baş vurur
Demirel’ siz işler dostlar
Doğru gitmiyor kim yürür
Koca kurt bekliyor sabret
Tan doğuşunudur elbet
Hadi dedik hayırlısı
bizler de sonunu görsek!
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Bu memleket bizim demiş
Vatan sever
Der NAZIM HİKMET
Kara günler geçecektir
Az daha yoldaşım sabret
Yaşam bir ağaç gibi
Tek ve hür olsun
Olsun orman gibi
Kardeşçe’ sine
Her şeyin bir başı
Bir sonu vardır
Hayat engebeli
Bak öylesine
     Tahsin Emek

Tahsin Emek
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ECELiM OLSA DA GELSiN BE USTA

Gidemedim bir kez alıp başımı
Her deminde eksik varidi usta
Zamandır ağartan siyah saçımı
Yüreğim hep onda kaldı be usta

Gönlüm elvermedi koparamadım
Sevmişim bir türlü ayrılamadım
Ben ona aşığım oydu maksadım
O beni bilmedi gelmedi usta

Uzaktan bakışır dururuz şimdi
Sorarım gidemem diyenler kimdi
Sanmasın gönlümün acısı dindi
Her anım cehennem bilsin be usta

Almira diyorum her gördüğüme
Her yanım Almira oldu be usta
Almira işlemiş tüm benliğime
Almira’dan güzel olamaz usta

Kıvırcık saçları kızıl gibiydi
Gözleri kahveden yakar gibiydi
Elleri yumuşak pamuk gibiydi
O bende bir ben gibiydi usta

Usta söyle bana neler edeyim
Almira sevdiğim budur gerçeğim
Ben ona varmadan ölmeyeceğim
Ecelim olsa da gelsin be U S T A

Tahsin Emek
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EDEBİ OLMAYANıN DİNİ DE OLMAZ

Okur bilemezsen doğru yolları
Sen boşa kılarsın o Namazları
Göremezsen eğer bakıp yukarı
Din senin neyine Kitap neyine

Yetimin Hakkıyla Cirit atarsan
Devlet Malı deniz diye yaparsan
Gencecik Canlara vurup kıyarsan
Din senin neyine Kur_an neyine

Riyayı yalanı adet edindin
Olmayanı olmuş gibi gösterdin
Yılanı büyütüp düşmanım dedin
Yoldan çıktın doğru senin neyine

İnsana saygın yok ne de kendine
Ne dine İnandın ne de yemine
Uymuyorsun dört kitabın birine
Edebin var mıdır olsun Din sende

Dinden önce gelir bilsen! Edebi
Kandan gelir onlar! Yoktur mektebi
Yiğitlerin olur: Şanı bir de meşrebi
Sen ondan yoksunsan HAYAT NEYİNE

Tahsin Emek
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EDEN BULACAK ELbET

Gün olur yıkılır kalmaz bu devran
Kimler geldi geçti der idi atam
Boş çuval dik durmaz o da mı yalan
Ne firavunlar oldu yanıp yıkılan

Zalimlerin zulmü kalamaz daim
Kendinden yok olur kalamaz hain
O bilir kendini ne kadar Lain
Ne putlar olmuştu onlarla duran

Bir yere kadarmış sabırlar sonu
Yıkılır Sarayı serpilir unu
Gün gelir giyemez olur donunu
Kaybedecek elbet gerçek olmayan

Yalandan dolandan çıkmaz bir İman
Doğruyu der bir gün yaptığı İmam
Mutlaka yoldadır olacak olan
Dolanacak ona bir gün o yılan

Kalmayınca çare sokar ya Akrep
Akıllanır elbet bindiği merkep
Yalamamış elbet İlmi Mürekkep
Ne sonlar görülmüş! Her şeyde Hüsran

Şimdi atar elbet meydanda Nara
Bir gün düşecektir yaktığı Nar'a
İhanet ederse diktiği Nar'a
Saçılır ortaya görür o ZAMAN

Tahsin Emek
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Eden Bulur Dünyası Bu

EDEN BULUR DÜNYASI BU

Hesap verir herkes verir burada gitmeden
Ettiğini bulur mutlak her eden
Gördün mü malını alıp da giden
Etme dünyası bu eden buluyor

İbret aldık gördük Hak yiyenleri
Bükülü duruyor şimdi belleri
Ne yazık dönülmez ödense geri
Eden ettiğini burada buluyor

Devlet malı yetimlerin hakkıdır
Toprağa dökülen Ata Kan’ıdır
Yetim Hakkı yiyip kim iflah olur
Yiyenler cezayı burada görüyor

Affeder beklide kanunlar hüküm
Yetmez mi olduğun bu iki büklüm
Ahirette ağır oldu bak yükün
Tanrı Yetim Hakkı bir, bir alıyor

Görüyoruz gözümüzle şahidiz
Kul Hakkıyla gelme diyor Rabbimiz
Bunları söyleyip çiğneyen biz<’iz
Çekilenler size ibret oluyor

Ne yaparsan yazar kalem dosyana
Oturup ta etrafına baksana
İyi kötü sen yaparsın başına
Tanrı bunu kitabında yazıyor

Nesrin Asena  ya teşekkürler

Dolsun yeterki cep - cepken /
oysa giyecek cepsiz kefen...
kul hakkı ile gelme diyen
Allah adı ile hak yiyen

Tahsin Emek
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EDEN BULUR DÜNYASıDIR

İçimde yaşarsın uzak olsan da
Seni unutmam sen unutsan da
Bir yer ettin artık bu hayatımda
Ben sensiz olamam bunu bilirsin

Sabah güneşimsin aydınlatırsın
Gün boyu benimle sanki yaşarsın
Uzaklardan yakın hep yanımdasın
Gönül sarayımı hep sen süslersin

Tatmadı yüreğim başka bir sevda
Gözlerim arıyor neredesin nerede
Bir mecnun gibiyim artık sayende
Tek tesellim Aşkın belki gelirsin

Geceleri kapıları kaparım
Dilimde sen varsın seni anarım
Resmine bakarak hep sabahlarım
Uykuyla dargınız! Sen hep seversin

Seni alan gemi dönmedi geri
İptal etmiş sensiz tüm seferleri
Ardında bıraktın yorgun gözleri
Ettiğin günahı sende çekersin

Elbet hesabı var her yapılanın
Hali budur yaşadığın dünyanın
Affetmez ne Pir-in ne de Sultanın
Ettiğini elbet hep sen ÖDERSİN

Tahsin Tahsin Tahsin Emek
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Efendi

EFENDİ

Elli dörtte geldim koca dünyaya.
Elliyi de aştık bil sen efendi.
Ümidimiz vardır dimdik durmaya.
Kıraç bizi götüremez efendi.

Döner şu kainat değişir mevsim.
Baharda yaşarım! Bilmem nerdesin?
Umarım ki hazanlarla bitersin.
Bu kış sana ağır gelir efendi.

Görüyorum sende solmuş yapraklar.
Seni bekliyormuş kara topraklar.
Darağacın olur şu salıncaklar.
Ninniyle uyursun bir gün efendi.

 Kime kalmış sana kalmaz bu Alem.
Dememiş kitaplar yazmamış kalem.
Normal bence ileriyi görme’ men.
Senin çağın çoktan geçmiş efendi.

Tahsin Emek
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Efkar Sarıyor

EFKAR SARIYOR

Göz görmezse gönül katlanır imiş.
Benim gönlüm asla katlanamıyor.
Her geçen gün acı eksilir imiş.
Bendeki acılar hep çoğalıyor.

Derdin devaları sabırmış derler.
Sabreden murada erermiş derler.
Kalb’e karşı! Kalbler karşı dır derler.
Benim kalb’im karşılığı görmüyor.

Bendeki bu talih körden de beter.
Nere konsa orda baykuşlar öter.
Hayatım azapla hüzünle geçer.
Kahretsin acılar zeval vermiyor.

Katlanır dertlerim döner kedere.
Kahpe felek güldürmedi bir kere.
Kul olurum güzel denen sözlere.
Her deminde şansım geri tepiyor.

Gönül verdiklerim! Taştan Kalb taşır.
Uzaklardan geçer sabrım taşırır.
Bilmezler ki benden ömür aşırır.
Varıp da yanıma selam vermiyor.

Herkese can demem bilesin dedim.
Bendeki yerini sen gör istedim.
Seni görmek için ne çok bekledim.
Meğer canın benim kadar sevmiyor.
                               TAHSİN EMEK

Tahsin Emek
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Eğer

Bilmem nasıl olurum.
Tükenir kaybolurum.
Hep yanar kahrolurum.
Senden koparsam eğer!

Sanmam bir soran olur.
Herkes gider, kaybolur.
Meskenim Kabe olur.
Sensiz kalırsam eğer!

Perişan olur halim.
Olmaz tutacak dalım.
Kimse sormaz ahvalim.
Benden koparsan eğer!

Ferhat, gibi mecnun gibi olurum.
Yoluna bıkmadan bakar dururum.
Seninle belki ben de yok olurum.
Yıkılırım sensiz kalırsam eğer!

Tahsin Emek
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EHLİ-BEYT-im

AYET EL KÜRSİ
Allahu le ilehe ille h- vel hay elkeyyum-le tehuzuhu sinetün vele nevm
Lehü me fi issemevet ve-me-fi el- arde -menzellezi yeşfâu âindehu ille bi
iznihi-Yeâlemü me beyne eydiyihim- veme -helfehum -vele yuhiytune bi şey-in
min-âilmihi-İlle bi me-şee—vesiÂe kürsiyyühu –elsemeveti vel-ard-vele yeâuduhu-
hıfzıhume ve hüvel Âliyyu-el Âzim.KURANI KERİMDE BAKARA SURESİNDE

Ehli-beyt-im

İslam’ın Menşe-i Çekirdeği-sin
Muhammed’imizim! Göz bebeğisin
İnsanlığın Dinin! Bir Merkezi-sin
Sen Hasan Hüseyin! Sen bir Âli-sin

Asla sensiz olmaz! İnsan Müslüman
Âli-Dir elbette!  Başta inanan
Âli-siz olmaz ki; Ne Din ne İman
Fatima-tül Zehra! Sen bir Âli-sin

Aba-nın Ehlisin; Yüce Resulün
Kalbinde yaşarsın Mümin her kulun
Yanında olursun sen her mazlumun
Sen yücesin gökte! Sen hep Âli-sin

Sen Âli-sin Hayberin Kaleyi yıkan
Sensin Müminlere kapıyı açan
Sensin Kapıyı koparıp bir köprü yapan
Sen Âli-sin!
Müminlerin gönlünde İslamı_KUR-AN

Âli-siz olamaz İslam denen Din!
Kuran-da yazıyor Allah-ındır DİN
ÂLİ-dir Resule Sadık vaad-el Emin
Âli-sin Yücesin Dinde Âli-sin

Kâbe-de var oldun içinde doğdun
Sen oldun Muhammedimin arzu Umudun
Kuranda sen varsın onda yoğruldun
Sen bir EHLİ-BEYTSİN SEN HEP ÂLİ-sin
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EkSiK SaYdıLaR

Yüzümde tebessüm var idi bitti
Gözlerimin ışığını aldılar
Sevinç neşe nerde tükendi gitti
Mutluluğum azaplara saydılar

Eskilerde güleç bir yüzüm vardı
Etrafıma neşe sevinç saçardım
Her şeye sevinir güler oynardım
Yüreğimi kafeslere koydular

Ne isterler bilmem mutlu olandan
Dürüst görünürler hepsi yalandan
Doğruya yetmez mi koskoca Vatan
Yabanlara paylar verir oldular

İçim daralıyor sığmaz kainat
Kimlere kaldı ki krallık saltanat
Atamdan kopamam kadere inat
Zulüm yıldıracak bizi sandılar

Doğru bir tek olur o da Hak yolu
Ne yiğitler besler bu ANADOLU
Mutlak gelecektir bu zulmün sonu
Mızrağı çuvallar saklar sandılar

Çıkacak ortaya elbet her gerçek
Görünen köy asla gerekmez mercek
Özlenen yarınlar mutlak gelecek
Yarınlar bizimdir eksik saydılar

Şiir: 1734332 - EkSiK SaYdıLaR
Yazan: Şair Yusuf Değirmenci 1
Anadolu kahramanlar salacak
Bu topraklar için savaşılacak
Bu vatan bizimdir bizim kalacak
hainler boş yere umutlandılar...şair Yusuf Değirmenci

şair dostuma teşekkür ediyorum
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Ektiğimi biçemedim

EKTİĞİMİ BİÇEMEDİM

Ekin ektim çoğu yerde bitmedi
Biteni de yaban domuzlar yedi
Ne İhsan’lar ettim! Bilen olmadı
Kadir Mevlam alır benim hakkımı

Varlığımda nice dostlar göründü
Düşman bile Varlık’ta ahbap oldu
Kalmayınca herkes sırtını döndü
Tanrım bilir neler yaptıklarımı

Atam derdi Namerdi dost edinme
Uzakta dur sakın selamın verme
Bilmediğin yerlere gidip gelme
Sakın verme kimseye sırlarını

Size derim ey iyi gün dostları
Tavuk su içerken bakar yukarı
Unuttunuz geçen koca yılları
Sevdirdiniz bana düşmanlarımı

Elde varken dolandınız it gibi
Yetim hakkı olmaz kimse nasibi
Su çekildi göründü kuyu dibi
Bin götürür o Hak sizde kalırmı

Şimdilerde sizler gülün oynayın
Gününüz var zamanını sormayın
Hak Tecelli eder ben hep burdayım
Unutmayın ama! size dediklerimi
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Ela Gözlerin Candır

ELA GÖZLERİN CANDIR

Ela gözlüm sana değil sitemim.
SENİN ile biter bütün dertlerim.
Zalim kader kara yazmış yazgıyı!
Sensiz bu hayatı nasıl çekerim.

Her günüm ızdırap her günüm elem.
Değişmez bu kader yazamaz kalem.
Aramız aşılmaz ben nasıl gelsem?
Birde hasretin var nasıl ederim.

Doğalı hayatı benimsemedim.!
Kimselere bakıp hiçte sevemedim.
Sen çıktın karışma sanki kitlendim.
Senin için yaşamayı istedim.

Beni benden alan sözlerin var ya?
Aldırmam umrumda kalmaz ki dünya!
Senin için kulluk ettim TANRIYA.!
Alla-Hım Beni hep affeder! derim.

Ela gözlerini sakın! Hep gülsün.
Aşk ile bak bana bir beni görsün.
Senden başkasına varamaz gönlüm!
Hep seninle kalır hep seni özlerim.

Geçmiyor geceler zamanım sensiz.
Hep seni özlerim kalsam nefessiz.
Senin yokluğunda her taraf sessiz.
Her an seni arar yorgun gözlerim.

Tahsinemek
Tahsin EMEK (Tahsin emek)
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
Şiirlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Yasasına göre suçtur.
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ELBET BiR GüN GELECEKSiN

Yol mu uzak kara gözlüm gelmedin?
Beklemek sabır getirmiyor artık
İkisi de birdir aslında!
Biri diğerinin çoğulu
Kaç kez vardi bile bilsen
Yalvarmadan yaradan
O görüyor meraklanma
Ama seni de herkesi de
Sanma bana yaptıkların
Yanına hep kâr kalır
Bir gün gelir herkes hakkını alır
Sen hep dur uzaklarda yak beni
Önemseme seni seven kalbimi
Çok mu bana duya bilsem sesini
Almışsın da görmüyorum resmini
Sen uzakta zevk alırsın üzmekten
Canım yanar benimse beklemekten
Ya sabırdır dediğim tek kelimem
Ölsem de bir kalsam da üzülmem
Ne fark eder hepsi birdir yanında
Aşkım uçtu her kuşun kanadında
Geleceksin elbet bir gün yakında
Canım çıkıp tenim toprak olduğunda
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ELBET SENİN      SoNUN HÜSRAN OLACAK

Sultan Süleyman-a kalmayan Dünya
Sanma ki ey gafil sana kalacak
Aniden gidişe uğrayacaksın
Gözlerin ardına açık kalacak

Nice firavunlar kurdu  Saraylar
Sandılar ebedi yaşayacaklar
Sonunda teneşir onları Paklar
Cehennem Narında hepsi yanacak

Lut nebiye dediler ki yerin dar
Değmez 500 yıla ev neye yarar
Ne hanlar yaptırdı bağnaz kafalar
Sandılar Dünyaya Kazık Çakacak

Ne yazık kalmıyor kimseye baki
Temiz Zikir bırakırsan İlla ki
Şeytanı beyninden çıkar yeter ki
Misafirlik elbet bir son bulacak

Dünya malı Dünya-nın dır unutma
Yalanla kendini durup avutma
Boğulursun büyük lokmayı yutma
Dünyaya gelenler elbet doyacak

Yetimin hakkıyla kurduğun Hanlar
Kalmaz böyle elbet damları damlar
Yıkıldı yok oldu tüm Firavunlar
Senin de sonların Hüsran Olacak
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Elbet verir Musteahakkın ULU YARADAN

Sun-i bir hayattır yaşanan
Tamamen gerçeklerden uzak
Kimlerdir bunları yapan
Boyunlarında günahlar kucak kucak
Nar-cehennemi göğüslerler bilerek
Bu haksız yollardan giderek
Çalarlar gerçek müminlerin aklını
Bilmez onlar hakkı dini nasıl sakınır
Alıp giderler başlarını dikine
İnsanlıktan uzak bir yerlere silkine
Sanki Hayat onlar için makine
Kendin görmez başkasına bakınır
Olur elbet onlara bunu soran
Sen üzülme vardır Hakkını alan
Bir gün gelir gözlerini kaparlar
Geç olur da onlar pişman olurlar
Sen üzülme Hakla yürü korkmadan
Elbet verir Musteahakkın ULU YARADAN
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Elbette Sebebi Var

ELBETTE SEBEBİ VAR

Akar gözlerimin dinmez yaşları
Elbet bu yaşların bir sebebi var
Ben yalnız yaşarım tüm akşamları
Vefasız! Ağlatır o yalan aşklar

Sebebim o oldu yaktı gölgemi!
Çok sevdim diyerek avuttu beni
Unutturdu bana sevip gülmemi!
Kahredip yanmamın bir sebebi var!

Hep buradayım derdi kalbimi çeldi
Bana tükenmeyen acılar verdi
Biçare şu gönlüm onu tek sevdi
Yaralı gönlümün bir mücrimi var

Aşk değil bendeki sevgiydi ona
Değişmezdim Onu! Peri, Sultana
Ondandır düşen Ak! Bu Saçlarıma
Şu gülmez yüzümün bir sebebi var

Sözüm söz demişti yalanmış meğer
Aşk ile sevgiye vermezmiş değer
Zamana bıraktım! İlaçsız geçer
Hayata küsmüşsem bir sebebi var!

Bir sebebi var elbet olmaz boşuna
Kimin?  Bu acılar gider hoşuna
Dönmüşüm Sılamda Gurbet kuşuna
Benim bu çilemin, bir sebebi var
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Elden Dost Our Kardeş Olmaz

ELDEN DOST OLUR KARDEŞ  OLMAZ

Dünya halkı kardeş bir olsun der’ken.
Ev'deki kardeş'ten bacı'dan olduk.
Kardeşi can gibi sever Kollar ken.
Ele uydu bizde bin beter olduk.

Siyah, beyaz, kızıl, ayırd etmedik.
Doğruluktan başka bakıp bilmedik.
Darlığında bizde rahat etmedik.
Ele baktı bizde bin beter olduk.

Dinle beni behey bağnaz hey yobaz.
Ana baba gibi kimse yar olmaz.
Kötü günlerinde yalnız bırakmaz.
Kardeş bizden geçti abiden olduk.

Paylaşırdık hep biz ekmeği aşı.
Cana ortak bildik abi kardaşı.
Eller geldi bize açtı savaşı.
Yazık oldu bizde kardeşten olduk.

Eller ehil olmaz el kalır bilsen.
Eller gibi kendi kendini görsen.
Eller kardeş olmaz ne kadar sevsen.
El erken davrandı kardeşten olduk.

Her yapan kendine yapar demişler.
Yabana atılmaz sözler deyişler.
Zaman geçer belli olur o işler.
Bizler ne bekledik sonda ne bulduk.

Son sözüm var sana dinle sen kardeş.
Satar seni eller doğma'dan güneş.
Istediğin kadar uzağa yerleş.
Sanma gidişinle bizler mahf olduk.
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Elden gelmiyor sevmemek

ELDEN GELMİYOR SEVMEMEK

Tatlı bir sevdaya kapıldı gönlüm.
Şendir bu günlerde neşesi yeğdir.
Böylemi geçecek acaba ömrüm.
Şu deli gönlümün isteği neydir.

Hazanları görmez hep bahardadır.
Güle konmuş bülbül gibi hoş alır.
Sevmeyi unuttu epey zamandır.
Gene yüreğime azap getirir.

Hani sözün vardı uslandın diye.
Ne oldu da değiştirdin seciye.
Dönüp de baksana geçen maziye.
Zavallı yüreğin azaplardadır.

Yeter uslan diye ne kahır çekti.
Her aşkı nakşedip tahtına ekti.
Dayanamaz artık şunu da bil ki.
Mazideki aşkın o kahrındadır.

Bile bilsen artık zaman geç oldu.
Bahçendeki çiçeklerinde soldu.
Senin sevdiklerin hep mutlu oldu.
Gene senin sonun çıkmazlardadır.

Dilim der de sana yürek onaylar.
O da aşkın yolunda iyi bu aylar.
Geçse de aradan kocaman yıllar.
Sevgilinin tadı damağındadır.
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EmeKli Vekilim SEKiZ   alıyor

EMEKLİ VEKİLİM SEKİZ ALIYOR

Ne Adalet gördük ne de kalkınma
Vekil zammı alsın bize dokunma
Bu muydu sadakat cumhur halkına
Emekli vatandaş nasıl yaşıyor

Kollar birbirini bütün vekiller
Sanırlar seçenler bunu görmezler
Beş binler katlandı oldu sekizler
Vatandaşa bin i nasıl yetiyor

Alın teri döken ne kadar alır
Yokluktan çoğu an evde aç kalır
Herkesi yoklukla yaşıyor sanır
Emekli vekiller sekiz alıyor

Altmış beşe çıktı emekli yaşı
Belki de mezarda alır maaşı
Alsa bile açlık onun uğraşı
Vekiller üç yılda emek alıyor

Keser gibi keser kendine çeker
Yoksulun hakkına atılmaz neşter
Dağlar boyu oldu taksitli borçlar
Vekil bir maaşta neler alıyor

Nerde haklarımız nerde aydınlık
Lambanız yanmıyor her yer karanlık
Emekli vatandaş yaşar rezillik
Emekli vekilim keyif çatıyor
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En Acı GüNüMde Ben GüLümSeriM

En Acı GüNüMde Ben GüLümSeriM

ACIYLA GÜLÜMSERİM

Ağlarken gülerim ben belli olmasın
Sevinçten desinler içerim yansın
İstemem derdime derman vermesin
En acı anımda ben gülümserim

Nereden gelirse acı! Acıdır
Acı her çıkmazın bir ilacıdır
Kılıç kesmez beni sözler acıtır
Söyleyene bakar hep gülümserim

Sözünü bilmeden diyenler var ya!
Sanırlar onların kocaman Dünya
Söz söylerken bakmaz hiç yukarıya
Onların haline ben gülümserim

Bilmezler deveden büyüktür filler
Atar tutar söyler beyni sefiller
Sorsan bilemezler boştur nebilirler
Onları seyreder çok gülümserim

Unuturlar birden kulluklarını
Tıkarlar duymazlar kulaklarını
Gözleri kör görmez yaptıklarını
Onların haline hep gülümserim

Gülümserim mana bilmez okurlar
Neden aynalara bakmaz o kullar
Boş yere okurlar yüksekokullar
Diplomalılara hep gülümserim
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En güzeli hangisi

En güzel yaratık diye yaratmış
Kutsal duygularla donatmış Tanrı
Kimi kutsallığa ibadet eder
Kimileri yaşar görmez bunları

İnsandır Tanrının en yakınından
Ona hayat vermiş kendi canından
Nice peygamberler gelmiş ardından
Çoğu adem bakıp görmez bunları

Şimdilerde insanlığı unutup
Kimileri arar hayvan hakları
İnsan haklarını korumayanlar
Hayvan korumaya sıvar kolları

Anlamadım derviş bu nasıl gidiş
İnsan hakkı kayıp hayvanın neymiş
İnsan haklarını koruyamazken
Neden kimse dönüp bakmaz yukarı
Arar olmuş hayvan hakları

06.06.2005
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EN KutSal VazifE gELEceĞİN MİMARI ÖĞRETMENLERİNDİR

GELECEĞİN MİMARLARI ÖĞRETMENLERDİR

Tanrı’nın elçisi denilir size
Sizler bu hayatı öğretensiniz
Kitaplar inmiş ya hepsi de bize
Sizler kitapları okutansınız

Geleceğin Nur’u sizinle parlar
Sizinle tükenir tüm karanlıklar
Sizinle birleşir aydın ufuklar
Sizler yaşantıyı sevdirensiniz

Aşmayı öğreten sizler dağları
Sizlerle kurulur bilim pınarı
Sizinle ulaştık yüce yukarı
Sizler Tanrımızı öğretensiniz

Sizler geleceğin temel Mimarı
Sizlerden öğrendik mihenk taşları
Sizler elbet geleceğin Dağları
Bizlere hayatı öğretensiniz

Öğretmenlik kutsal bir vazifedir
İlimler öğreten öğretmenlerdir
Her güzellik bize onlardan gelir
Gelecek Mimarı! Öğretmenlerdir

Bir harf öğretene köle olunur
Demişse Âli’miz o hep doğrudur
Her şey öğretmenle başlar son bulur
Gelecek Mimarı elbette! O dur
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Es Be Deli Poyraz

ES BE DELİ POYRAZ

Ne eser durursun ey deli poyraz
Sana dayanacak halim mi kaldı!
Bir gençliğim vardı tükendi bitti
Harcadığım yerde vefa mı kaldı

Ne ekinler ektim bir kez biçmedim
Bir gün olsun can yoldaştan geçmedim
Doğruluktan başka bir yol seçmedim
Doğru yoldan giden Âdem mi kaldı!

Sen esersin gücün yeter bizlere
Hoş görü var bizde kızmam sizlere
Yolsuzluklar vardı geçti dizlere
Bizde dayanacak güçler mi kaldı

İhsan ettiklerim! Dediler yalan
Dost bildiğim insan! Olmuş bir yılan
Öğrendiğim oldu bana kâr kalan
Yok ki elde olan! Bir yer mi kaldı

Ağardı saçlarım henüz genç yaşım
Bir gün belalardan çıkmadı başım
Muhtaç iken gelir dostum kardeşim
Bu zaman da gerçek biri mi kaldı

Bir sen kaldın bana hep sadık olan
Es ki estiklerin olmasın yalan
Bir hayatım oldu bitip yıkılan
Senden başka bana bir dost mu kaldı
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Esmesen esın

Esinlenme esin esin esmesen
Ne olacak beni serip gelmesen
Ne ilhamlar geldi gene görmesen
Enis olda esinlenme gene sen

Enis olmak elde değil tabi
Tanrımızın lütuflarından biri
Esin olmak layık olur güzele
Enis olmak herkesin harsı değil

Rüzgar eser yücelerden engine
Toz koparır hep esine esine
Esinlenmek benzemez esintisine
Rüzgar gibi ezemesin gene sen

Şiir yazdım taşlamaktan doymadım
Seni bir kez eniseye koymadım
Görgü işi sende hata bulmadım
Temel edep bozuk ise neylesin
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ETME BULMA DüNYASIDIR KAÇINILMAZ

Bir zulüm ki sürer
Sonu yok! İlki var
Zevk alırmış gibi zalimler
Kinz ederler Dünya malını
Bilmem niye saklarlar
Ketm ederler yetim hakkını
Hiç sonunu düşünmez yaptıklarını
Unutur kendini başa getiren halkını
Konuşur der ama ne dediğini bilmez!
Kendinden korkar olur gibi titrer
Uyku tutmaz zindan olur geceler
Bakmaya korkar aynaya
Yüzü yoktur ki bakmaya
Kendi kendini yakar
O bilir göreceğini çünkü!
İnsanlıktan çıkmış bir Canavar
Etrafındakilere bakınır
Birer birer kaçarlar
Oysaki!
Pişmanlık duymaz!
Yaptıklarından
Onda körelir tüm duygular
Sonunu düşünür artık!
Başına geleceğini düşünür! !
Yaptıkları dönecektir kendine
Kötülükler yanına Kâr kalmaz
Ekmek su yerine giden silahlar
Etme bulma dünyasıdır
Bir gün döner de!
Sana karşı kullanırlar
Ondan ise KAÇILAMAZ
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Ettiğini bulasın

Mutlu olmayasın en güzel günde
Acılar çekesin bayram düğünde
Hayat varoldukça gün döndüğünde
Çektiğimin bin katını dilerim

Kahırlar dilerim sana her anda
Her sabah olanda güneş doğanda
Güneşin samanda dolaştığında
Her milimde sana kahır dilerim

Mutlu olmayasın en güzel günde
Acılar çekesin bayram düğünde
Hayat varoldukça gün döndüğünde
Çektiğimin bin katını dilerim

Yıktın sarayımı beter olasın
Ettiğini benden fazla bulasın
Uzaktan görüp de kavuşmayasın
Sana mutlu iken kahır dilerim

Hep acı çekesin gülmesin yüzün
Baharı görmeden çekesin hüzün
Yokuşlar önünde olmasın düzün
Sana hayat boyu zulüm dilerim

Her deminde düşüp olasın pişman
Ettin ya sen beni kardeşe düşman
Sonunda olasın her şeyde pişman
Kinin seni yesin bitirsin derim

15.08.2005
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EveT O BiziM BitmeyeN ŞarKımıZ

EVET O BİZİM BİTMEYEN ŞARKIMIZ

Bitmeyen şarkıdır senle aşkımız
Bitsin de istemem senden Almira
Iradın gözümden! Sanma gönlümden
Adanmış yüreğim sana Almira

Sordular seni hep o kimdir diye
Demedim Aşkıma nazar değmeye
Seni sevmek bana senden hediye
Yüreğim hep sende kalsın Almira

Alışmış gibiyim bu hasretine
Ölsem bir gün bana sakın üzülme
Öldükten sonra da kabrime gelme
Canım seninledir bilsen Almira

Sorma hallerimi bilme istemem
O güzel yüzünü üzmek istemem
Akmasın gözünden yaşlar istemem
Ben ağlarım yeter sana Almira

Dün gece uzaktan biri belirdi
Ben sandım ki aşkım sen bana geldin
Yaklaşınca bana kırdım ümidi
Biliyordum gelmez bana Almira

Sana veda dedim hiç kopamadım
Bir gün olsun senden ayrılamadım
Sensizliğe asla katlanamadım
Sensizlik zulümmüş bana Almira
                     Tahsin EMEK

Yürekler sızılar dövülür dizler
Sevdalar kendini hasrete gizler
Lisan-ı aşk için yazılan tezler
Hep seni anlatır bilsen ALMİRA..: Ayhan Bayram 2
..                                       .

Her günüm gecedir, gündüz olmuyor,
Bu nasıl sızıdır ki, geldi gitmiyor,
Martılar da yasta, artık uçmuyor,
Sensizlik ölümdür! Anla Almira...........Aydanur Duman
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EY Memleketim

Toprağına sevgi ektim
Seman'a aşk’ı.
Şanına destanlar yazdım
Dillere şarkı.

Hayallerde  resmin kaldı.
Geçekte umut.
Süsler seni seman’daki
Masmavi bulut.

Bir özlemsin
Gönüllerde tarifi olmaz.
Bir kere tanıyan seni.
Daha unutmaz.

Sensin benim.yüreğimden
Bitmez hasretim.
Akdeniz’in incisisin.
Bir cennetsin memleketim.
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EZGİ BEBE'ye

Yaşamımın artı tadı
Gönlümün erdi muradı
Bir türkü gibidir adı
Hoş geldin sen Ezgi bebe

Bir can daha geldi bize
Neşe kattı neşemize
Gece karıştı gündüze
Aydın geldin Ezgi bebe

Yüreğim coştu sevinçten
Yeni yaşam geldi derken
Yedi kat arttı her neşem
Bize Can verdin sen bebe

Dünyalar tatlısı yüzün
Bahtın talihin ak gülüm
Türküler çağırır dilim
Canım benim Ezgi bebe

Dualarım hep seninle
Mutluluklar hep bizimle
İçimdesin her şeyinle
Kalbimdesin Ezgi bebe

Ne zaman söz söyler dilin
Ezgi bebe canım benim
Açtı gülü bahçemizin
Sen gelince Ezgi bebe
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Felek

Kırıla ey felek aksayan çarkın
Viran ola tahtın yok ola barkın.
Ben gibi garibe neden hep tektın.
Neden her suç senden bilinir felek

Tüm çıkmazlar neden sana bağlanır.
İyilikler bizden, kötülükler sana dayanır.
Niye ah çekerler hep seni tanır.
Bunlara tek sebep sen misin felek?

Çek elini sana dedim üstümden
Öç alırsın miskinlerden, garipten
Zenginlere bir çomak ya da diken
Sokamazsın neden ey zalim felek

Gücün yeter zavallıya, garibe
Malları yok etsinler sana hibe
Razı olmuş haktan  gelen nasibe
Köteklerin neden hep ona felek

Bir çiçeğe mutlu olup gülerler
Hak yoluna seve seve ölürler
Bütün dünya kardeş olsun isterler
Biraz insaf etsen ne olur felek
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FiTNe ÖlDüRmEkTeN BeTeR

Halklar arasına nifak sokanlar
Sizleri yesinler yılan çıyanlar
Yetim hakkı yiyen koca adamlar
Yeriniz yurdunuz kalmasın derim

Şahsi menfaate komşu satılmaz
Yakın komşu Kardeş! Ayrı tutulmaz
Saklamaz sizleri kılınan namaz
Yaradan sırrınızı biliyor derim

Fitne sokanlara Münafık derler
Fitne öldürmekten daha da beter
Fitne sokan asla dindar olamaz
Fitne kâr ateşte yanar dilerim

Peygamber vasiyet eder komşuyu
Sizlerde yok mudur Müslüman huyu
Unuttunuz mu siz Asılı Soyu!
Bir gün karşınıza çıkar dilerim

Eden bulur dünyasıdır bu dünya
İnancınız kalmadı mı Tanrıya
El’ e uyup kıymak günah komşuya
Sizlere nasihat diye söylerim

İnsan ömrü kısa değmez kavgaya
İhsan etmek varken kötülük niye
Yalandan mı yönün döndün Tanrıya
Tanrı müstahakkın versin dilerim
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Fulya Sen Özelsin

FULYA  SEN ÖZELSİN

Nadide çiçeksin gönül bahçemde
Kokun bulunamaz hiçbir Çiçek’te
Bembeyaz rengin’le Huri gibisin
Buram buram kokar seninle Dünya

O benim Dünyam’da Fulya’dır adın
Misk-ü Amber kokar o senin tadın
Tanrım vermiş Sana neyse muradın
Cennetin kokusu sendendir Fulya

Şirin yaprakların yemyeşil bakar
Gövdende yılların aşkını saklar
Sana sevdalanmak ne canlar yakar
Seninle her yaşam yaşanır Fulya

Açar açmaz kokun siner heryere
Neş’eler saçarsın tüm sevenlere
Solarsın sen koklanırsan bir kere
Özel bir çiçeksin o senin Dünyan

Bazı an açmadan yeşildir Rengin
Yok olamaz asla bulunmaz Dengin
Yüreklerde yatar senin o Sevgin
Eşin bulunamaz Ece’mde Fulya
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GARiP OLAN SENSİN DEĞİL BU DÜNYA

Garip olan bizler değil bu Dünya
Dünya hep aynıdır değişmez güya
Her hazanda dökülse de yapraklar
İlk Baharda dallar hep yeşerir ya

Günümüz tutmuyor bir başka günü
Bizler değişiriz Dünya hep aynı
Her gün doğar güneş bitirir günü
İnsan çocuk doğar! Kalmaz ki aynı

Belli olmaz yeri yurdu değişken
Kızarır bozarır! Rüzgar eserken
Uysaldır güzeldir sarıp severken
Asabi olunca! Kalamaz aynı

Çiğ sütü emmiştir Aslı yaptığı
Bir yapar bin bozar budur mantığı
Benzetmemiş ona bir yaratığı
Tanrı her birini yaratmaz aynı

Bir baksan kendine duran aynadan
Hayran kalmaz! Demez! Ulu yaradan
Din i bilmez! Söyler Dinden İmandan
İnsanın Ahlakı olmuyor aynı

Garipsin ey İnsan! Anlaşılmaz sın
Neleri çekersin hiç uslanmaz sın
Umulmadık yerden deler çıkarsın
Değişmez inadın kalırsın aynı

Ne yapsan ne etsen değişmez dünya
Çalsan çırp san zerre alamaz sın ya
Bazen diklenir sin Ulu Tanrıya
İlk in Toprak sonun değişmez Aynı
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Geceleri seviyorum

GECELERİ SEVİYORUM

Seviyorum geceleri karanlıklar gelir diye.
Çirkinlikler kapatılır görünemezler diye
Her sabahı hüzün ile beklerim ben çoğu an.
İnsanlıktan uzaklaşan kişilerde hortlar diye.

Unuturlar insanlığı bürünürler bir timsaha.
Kanın emer doymak bilmez yukarı bakmaz Allaha.
Çölde zan ‘arlar kendiler senide orda bir vaha.
Böyleleri ortalıkta gezip de tozarlar diye.

Karanlığı seviyorum onları yok eder diye.
Uyurlarda yaptıkları Kabus’larla gelir diye.
Korku saçsın kalplerine uslanırlar belki diye.
Seviyorum geceleri yorulup yatarlar diye.

Gündüz vampirleri bunlar geceleri hiç sevmezler.
Güneş batar kendileri ortalıkta görünmezler.
Kendisinden başkasına asla hayat tanımazlar.
Seviyorum karanlığı onları korkutur diye.
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Geç Kaldın Sanma

GEÇ KALDIN SANMA

Sende bırak da git bensiz bu beni.
Alışmışım! sanma her şeyim yeni.
Saysam sana bitmez gelen gideni.
Aşktan yana şansım hep böyle gider.

Niceleri sevdim! deyip kaçtılar.
Seven yüreğime oyun yaptılar.
Ayrılmak isterken üste çıktılar.
Kara yazgılı'ymış bendeki kader.

Her gelen vurmuş ya! sende vur durma! .
Gidince  bakıp da hallerim sorma! .
Dayanır yüreğim biterim sanma! .
Bir yara da senden kalır da gider.

Gülmedi ki yüzüm bileli kendim.
Ben seven oldum da hiç sevilmedim.
Candan sevenleri asla görmedim.
Ne cilveler yaptı bilsen bu kader.

Hadi sende sıra  vur şu hançeri.
Kemiye değmeden girsin içeri.
Hadi soldur bende açan gülleri.
Korkma kanım akmaz artık bu sefer.

Alıştı bedenim yaralar bende.
Bir dahası olur senin sayende.
Acı bir tebessüm eder gene de.
Açar bir solar bir bendeki güller.
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Gel arayalım

GEL ARAYALIM
Haleb'e gidipte arşın alalım.
KABE'ye varalım hakkı bulalım.
Dağları aşıpta FERHAT olalım.
Nice olur acep garip halimiz.

Sevenime selam gönderemedim.
Yüküm ağır dedi uçan güvercin.
Doğruluk ben seni ne çok özledim.
Kaybolup gitmişsin yaman halimiz.

Adem'den bu yana öğrenemedik.
Fani olan insan dünya değil'ki.
Kurnaza her zaman denilse tilki.
Kocamış kurt gibiolur halimiz.

Bende anlamadım neler yazmışım.
Bazısının kafassını kazmışım.
Yaram yeni değil çoktan yanmışım.
Bizleri unuttu gitti velimiz.

Sana baki selam olsun üstadım.
Bilirsin bir diken gibidir adım.
Hakka doğru yolum hep adım adım.
Mayınlarla dolsa tüm yollarımız.

Karlı dağlar bekle yollarımızı.
Sana gelmek için zamanımız var.
Kılı kırk yarıpta neşretmek için.
Ulu tanrımızdan niyazımız var.

Ürküttüm acemi kargalarını.
Bilmeden korkuttum tavşanlarını.
Susturdum konuşan susanlarını.
Konuşturmak için NAMAZIMIZ var

Doğrusun hep uyur bizde aydınlar.
Dillerini yutar konuşamazlar.
Bana lazım değil hiç yaramazlar.
Korkmam korur beni şanlı ZÜLFÜKAR.
14 08 2004
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Gel Artık Atam

GEL ARTIK ATAM

Acımız dinmedi henüz dün! Sanki
Yaslardayız ATAM her yanımız Yas
Senin çizdiğin yol yürekte bil ki!
Nöbetteyiz ATAM uyumak olmaz

Varsın oynasınlar seyirlerdeyiz
Asla yıkamazlar başka demeyiz
Senin sevgin ile çarpar kalbimiz
Biz sendeyiz ATAM başka bilmeyiz

Seni anıyoruz bu gün on Kasım
Hep ararız ATAM sen bizde varsın
Bizim içimizde Can da yaşarsın
Nöbetteyiz ATAM beklemekteyiz

Yoz kafalar timsah gözyaşı döker
Dilde derler ama kalpte sevmezler
Laikliği söyler ama! Asla bilmezler
Bizler yoz kafanın, karşısındayız

İzindeyiz ATAM hep olacağız
Kurduğun yasayı yaşatacağız
Cumhuriyet bizim baş sancağımız
Yollarına ATAM! Feda Canımız

Yaslarımız sevinç olacak senle
Sen elbet dönersin zamanı bekle
Kutsal canın gelir yüce Melekle
Yasımızı bitir gel artık ATAM

Sen ölmedin sana yakışmaz ölmek
Sana yakışan hep kalplerde kalmak
Bu ırka yakışmaz asla ezilmek
Gözler hep yolunda gel artık ATAM
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Gel Bize katıl

GEL BİZE KATIL

Ne olursan gene gel
Bizde herkese yer var
Olsan mümin günahkar
Bize gel ol tövbekar
Sığar bütün dünyalar
Kanaatle bize gel
Bize gel tasalanma
Hak’sızlığa aldanma
İnançsızlara kanma
Hak yoluyla bize gel
Bizde vardır Mevlena
Dermandır her yarana
Yunus bakar yarına
Bektaş ile bize gel
Pirsultan ışığımız
Saz çalar Aşığımız
Allah’ a namazımız
Muhammed’le bize gel
Ali Şahımız bizim
KUR-AN dır bizim sizin
Zülfükar şanımızın
İman’la İmam’la gel
Hasan’la Hüseyinle
Doğacak O Muhsinle
Şanınla şerefinle
Ne olursan bize gel
Bize gel doğruluğa
Yer verme ayrılığa
Düşme yol karanlığa
Aydın yola bize gel
Mustafa Kemal yolu
Bizimdir ANADOLU
Solu gösterir kolu
ATA’mın izinde gel
Mehmetçikler bekçimiz
Bizim tek gururumuz
Onlarla biz mutluyuz
Şeref  Şan’la bize gel
Sadakattir yolumuz
Orduyla gururluyuz
Farketmez Ocak Temmuz
Her mevsimde bize gel
Bize gel sil eskiyi
Düşünsen ileriyi
Kurtaralım Gemiyi
Barbarosla bize gel
Sende duy piri Reyyis
Bu günlerde sizdeyiz
Can’dır Deniz’leriniz
Mahir ile bize gel
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Bizlere eyle lutuf
Unutulurmu Yusuf
Hüseyyin ile Maruf
Devrim ile bize gel
Ata’mın bir ilkesi
Ürkütüyor herkesi
Vermeden son nefesi
Milletimle bize gel
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GEL DE AL GöTÜR BENİ

Ey kaşı gözüne kurban oldğum
Kınalı saçına hayran kaldığım
Uğruna bu can'ı ömrü verdiğim
Gözünden uzakta bırakma beni

Her gece gel dokun benim resmime
Okşa hissederim kalbim sendedir
Gözlerime bakıp hep  gir içine
hayatım boyunca saklarım seni

Senin ile bir olmuştu ruhumuz
Bizler zulmü gördük Aşktan yoksunuz
Seninle bir aktı bizim suyumuz
Senden uzaklarda bırakma beni

Ben sevgiyi aşkı bir sende tattım
Ruh ikizim diye bir sana baktım
İpek saçlarına gönlümü yaktım
Aşkın ateşiyle gel yakma beni

Özledim can veren o sözlerini
Özledim parlayan o gözlerini
Özledim bir tanem özledim seni
Senden uzaklarda bırakma beni

Bırakma beni al tut ellerimden
Ben sende kalmışım gidemem senden
Sen bir parça oldun tüm bedenimden
Gözünün nurundan çıkarma beni

Nereme dokundan sızlar Almira
Sabahım güneşim doğar Almira
Ruhumun tek eşi sensin tek Almira
Almira bendesin sende hep benim
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GEL ETME GüZEL

O güzel gözlerin eyler mi beni?
Bir başka oldum ben gördüm göreli!
Bilmem melek misin ya da bir Peri
Gel beni yolumdan eyleme güzel

Tatlı bakışın var girer kanıma
Hükmedemem belki deli gönlüme
Çekmesinler beni başka bir yöne
Gel bırak halime gideyim güzel

Arsız bir gönlüm var her dala konar
Seven yüreğimi durmadan yorar
Hani bazen durmaz kayar yıldızlar
Gel çalma gönlümü gariptir Güzel

Dur gitme dedin ya yoktu zamanım
Dursaydım değişir ruhum her yanım
Aşka doymam asla hep açlardan-ım
Doyamam sevmeye gel etme Güzel

Ne güzel gözlerin Yakut gibidir
Sende farkındasın onlar Tatlıdır
Yüzün güleç o da hep baldan mıdır?
Doyum olmaz sana kalkamam Güzel

Gel etme diyorum gidemem artık
Bir Alemde olsam! İçim yalnızlık
Çekerim hazreti denmesin yazık
Tiryakisi oldum alıştım! ! ! ! Güzel
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GEL SEN BU GEcE

Gel bu gece bende kal gönlüm yaralı
Senden şifa bulsun Dağlar Maralı
Bilirsin ki Kalbim sana sevdalı
Sabahlara söyleyelim o şarkımızı

Sen çalarsın söylerim ben gün doğana dek
Belki fikir değiştirir o kahpe felek
Tek suçumuz var ki bizim delice sevmek
Gel kıralım tabuları olsun bu gece

Atalım gel tüm dertleri yetti diyelim
Ne olurdu bizler biraz coşup gülelim
Gel Kadere utan artık bırak gidelim
Gel el ele tutuşalım olsun bu gece

Gözümüz yok şu dünyanın malı mülkünde
Ne ziynetlerine ne de kürkünde
Kahpe felek diyelim gel senin türkünde
Çığıralım söyleyelim gel sen bu gece

Gel çatlasın aradaki Kara Kediler
Aramıza nifak sokan miras yediler
Hakkımızı alır Allah her şeyi bekler
Gel Tanrıya şükredelim senle bu gece

Şükredelim bu gönlümde ferahla dolsun
Dillerimiz Şakıyın ca yürek  hoş olsun
Gel sevelim sevişelim birlikte olsun
Gel KADERİ mat edelim gelsen bu gece
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GEL SEVDİĞİM SeVEN KALPLER AFFEDER

Telafisi olmayan hatalar yapmış isem eğer
Seven kalpler sevenini mutlaka affeder
Gel maziye çekelim koca sünger
Giden zaman dönmez aşkım
Gel beni kırma bu sefer
Sana bağlıyım canı gönülden
Iratma gel beni seven gönlünden
Beni affedersen eğer büyük aşkım
Razıyım gelmeye dünden
Sen gönlüne sorsan beni o söyler
Yüreğine sorsan çoktan beni affeder
Gel sevgilim görün bana geçiyor koca ömür
Gel aşkım gel bitsin artık bu dertler
Kalmayalım yarın uzak belkide
Yaktı kader yüreğimi seni de
Sana yalvarıyor gönlüm her dilde
Gel sevdiğim solmadan gonca güller
Gel sevdiğim kalbine sor! Bak gör ne ister

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gelde Gör Eserini

GELDE GÖR ESERİNİ

Mümkünü olsaydı da
Gelebilseydin bana
Seni sevenini görebilseydin
Neler yapmazdıki senin için
Bir ilebilsen neler, neler...
Gelmedin ama
O masum sevenin
Bir yer bulamayan kendine
Bir ayyaş gibi,her akşam içen
Her içtikçede seni sayıklayan
Yaşamdan kopan, umudunu yitiren
Duyguların körelten
Biri oldu şimdi
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Gelecektin Hani

GELECEKTİN HANİ?

Umutlar ektirdin gönül bahçeme
Hayaller kurdurdun her çerçeveme
Verecektin son’u benim çileme
Demiştin ya bana sen gelecektin!

Saydım! saat  saat geçen zamanı
Bazen geçmedi gün beklettin beni
Sığdıramadım yere göğe ben seni
Söz vermiştin bana sen geleceksin

Bekle dedin! Karlar erisin Dağ’da
Bekle dedin çiçek açsın her dal’da
Bekle dedin beni! Sabret biraz da
Tabu’ları yıkıp da! sen gelecektin

Gelecektin hani eridi kar’lar
Buram buram çiçek kokar buralar
Sensiz geçen her an beni yaralar
Yeni bir hayata! sen gelecektin

Gelemedin belki! Bir haber versen
Beni eyledin sen bir deli,sersem
Vazgeçtiysen eğer onu da bilsem
Herşeyi bırakıp sen gelecektin

Hani gelecektin bumuydu sözün
İnkar’a yakışmaz benliğin özün
Ilk bahar geçti bak geçerde yazın
Kan’da olsa elin sen gelecektin
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Gelemem Artık Sen Anlarsın

GELEMEM ARTIK  SEN ANLARSIN

Kırık bir kalbim var senden hatıra
Değme kanar yaram bakma kusura
Beni çok gezdirdin sen peşin sıra
Gücüm yok yeniden acı çekemem

Sen beni kendine esir etmiştin
Sonunda bırakıp beni gitmiştin
Senden kopamam! Asla demiştin
Yeniden sözüne bakıp dönemem

Sana olan aşkım hep bana kalsın
Mazimiz kalplerde bir anı kalsın
Başıma gelenleri, her eden utansın
Kusura kalma sen, daha gelemem

Bak dağlara taşlara adınla dolmuş
Dilek ağacımız yeşildi! Al kızıl olmuş
İlk geçtiğimiz yokuşlar, bana yol olmuş
Tükendi! Güvenim, artık çıkamam

Çınar ağacımız, acıyla bekler
Ondada asıldı olmaz dilekler!
Yalan senden idi, bende gerçekler
Bilerek kendime, bunu yapamam!

Yapamam yalanı kızarır yüzüm
Zehir oldu bana gecem gündüzüm
Ben sana! Can verdim sen bana hüzün
Gelemem, dönemem, çekemem artık yapamam!
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Gelemez Asla

Gelmedi gelemez sen gibi hain.
Sana kalır elbet senin bildiğin.
Tanrı katı sana haykırır Lain.
Seni var eden O Tanrı da Pişman!

Yalan dolan ile iştigal işin.
Neye benzer bilinmiyor gidişin.
Ağzın söz ederken yalan der kaşın.
İblisle de olacak senin yarışman!

Ne Kâr-ın var bilmek kestirmek çok zor.
Ardında bir bilsen neler oluyor.
Bastığın topraklar nefret ediyor.
Eyledin dört yanı dostları Düşman!

Lanet olsun sana her gün doğanda.
Her yol çıkışında ve her limanda.
Rüzgar her yaprağı salladığında.
Olmasın gayene varıp kavuşman!

Sen ki kendin bilmez İnsan düşmanı.
Bak aynaya öyle kendini tanı.
Arattırsın müminlere şeytanı.
Gün gelir elbette çözülür Foyan!

Sen bilirsin kendin yazmam adını.
Satarsın pul ile İman Dinini.
Çarmıhlarla astırır san kendini.
Kabullenmez seni Ne Cin Ne ŞEYTAN.
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Gelin Canlar Ayrılmayalım

GELİN CANLAR AYRILMAYALIM

Kurtuluşta hep birlikte yürüdü
Ayrılmadı Çerkez, Laz,Türk'ü Kürdü
Bir oldu bütün halk bir Vatan kurdu
Gelin bu Vatanı Biz bölmeyelim!

Bir olalım canlar akmasın kanlar
tetikte duruyor bize düşmanlar
Akil olan zora düşmeden anlar
Gelin bu vatanı biz bölmeyelim

Bir olalım Ata'mızın yolunda
Birleşielim ilke devrimlerinde
İman eksilmesin Mümin kalbinden
Bu güzel Ülkemi biz yıkayalım

Emanet etmiştir bizlere Atam
Sekiz yılda kurdu Bunu Mustafa'm
Olmayalım kemiğini sızlatan
Ata'mın yolundan ayrılmayalım

Yüce bir Milletin Torunlarıyız
Bir oldukça huzur bulur Atamız
Kırılırız bizler ayrılsak yalnız
Gelin bu Bayrağı hep dik tutalım

Bayrağımız kapsar Anadoluyu
Analardan olur Vatan birliği
hain düşman bozmak ister dirliği
Gelin Canlar gelin tekbir Vucut Olalım

Dört yandan sarmışlar bizi düşmanlar
İçimize Fitne,Nifak,Fesat sokarlar
Dışarıdan yıkamadılar içten yıkarlar
Gelin Can Vatana canlar katalım
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Gelin Kendinize Diye Bu şiir

GELİN KENDİNİZE  DİYE BU ŞİİR

Hoş görün dostlarım ne olur Beni
Şiirde eskiyim değilim yeni
Gözler gördü gönül dedi sevmemi
Küçük yaştan beri yazarım şiir

Topladım yıllardır şiirlerimi
Yakaladı her şiir’im gündemi
Arattı her gelen bize gideni
Benzer birbirine bazende şiir

Saçlarım ağardı yüreğim aynı
Alamadım bu Dünyadan ahımı
Anımsattı bana Pir Sultanımı
Eser ise yeller yazarım şiir

Ruhuma işlemiş kafiye uyak
Bazende serbestlik oluyor uğrak
Benim tek dileğim dostça paylaşmak
Sevdiğim insana yazarım şiir

Bana hayat Verdi bu Antoloji
Gerçektir dediğim yok demogoji
Ayıkladım çoktan taştan pirinci
Ağlar iken bile yazarım şiir

Ağlarken dedimde hiç gülmedimki
Nekadar yük varsa sırtımda sanki
Vatan meselesi başka nedir ki
Cumhuriyet için yazarım şiir

Cumhuriyet bize Ata’dan ihsan
Ata’mın kanıyla var oldu Vatan
Sızlamasın derim Toprakta yatan
Doğruluklar için yazarım şiir

Bu Vatanı içten dıştan böldüler
Rahat durmadıki karakediler
Güzel Vatanımdan neler isterler
Kahrolsunlar diye yazarım şiir

Yüce Ata bize İleri derdi
Gericilik çoktan sonlara erdi
Anayasa kurdu bizlere Verdi
Unutanlar için yazarım şiir

Gelin kendinize ağalar beyler
Uyansa Atatürk sizlere ne eyler
Mirasa oturmuş siz biçareler
Bu Vatana yanar yazarım şiir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Laik’lik ilkesi herkesi kapsar
Ayırım yapmayın herkes hür yaşar
Bu Vatan uğruna herkes Can koyar
Kardeşlikler için yazarım şiir

Kimler yok idiki Büyük Savaşta
Kadın Erkek koştu hemen her yaşta
Cephede bir olduk yeddi kardeşçe
Bir olalım diye yazarım şiir

Hortladı Atama karşı gelenler
Onlarda saklıdır gizli Emeller
El,kol bağlanırsa mehmetçik ne’yler
Bağlanmasın diye yazarım şiir
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Gelirsin Dedim Ama Gelmedin

GELİRSİN DEDİM AMA GELMEDİN

Doğmadan gün, daldım bitmez gece ye
Güneş bu gün doğsun! Hiç istemedim
Düşmüşken yüreğim, bitmez çileye
Karanlıklar sarsın! Bitmesin dedim

Yaşanamaz olmuş, bitmiş bu Âlem
Anlatamaz susmuş, kitapla kalem
Kendin bilmez ise; Ben nasıl bil’ em
Dertlerimi kimse, bilmesin dedim

Kime Can dedim ise çıkardı canım
Kaynattı içimde, su oldu kanım
Olamadı kimse, dert anlayanım
Acılarım bana hep kalsın dedim

Al dedim almadın! Aşkım Al-mira
Kahrının çekmesi bendeymiş sıra
Dayanır mı bilmem kalbim Kahır’a
Vurdumduymazmışsın, bilesin dedim

Senden sonra herkes, bana Bacı’ dır
Kardeşlik bilmemek, ne çok acıdır
Kem sözler canlardan beni acıtır
Beni bilmediler gel sen de. Dedim

Al-mira al beni gel bu ellerden
Bende taşıyorum topraktan beden
Senin sevgin vardı beni ben eden
Tükenmeden bendim gelirsin dedim
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Geliyoruz

SEÇİME DOĞRU

Çıkıyoruz meydanlara.
Ak'ı göstermeye kara.
Doyurmaya yalanlara.
Gene size geliyoruz.

Beş yılda bir geliriz biz.
Devlet malı bize deniz.
Oyları alır gideriz.
VAAD'larla geliyoruz.

Bin atarız biri tutmaz.
İnanmayan alır yutmaz.
Olmaz bizim gibi kurnaz.
Kandırmaya geliyoruz.

Yaptığımız teminattır.
Birkaç işçi daha attır.
Çalışmayana günahtır.
Doyurmaya geliyoruz.

Bizimdir belde toprağı.
Başka kimse örmez ağı.
Kim demiş satmayız dağı.
Aha meydan geliyoruz.

Ne güzel halk kuzu kuzu.
Mecburdur seçecek bizi.
Yoksa kış ederiz yazı.
İlk sırada geliyoruz.

Köylüm bilmez kalmış cahil.
Bulunurmu böyle vekil.
Sizleri etmeye sefil.
Köprülerle geliyoruz.

Ya rebbena sen hep bana.
Ne luzum var başkasına.
Sol gösyerip sağ yanına.
Kondurmaya GELİYORUZ
22 06 2007
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Gelsen Ne Olur?

Çıkıversen! Ne olur?
Gelip  karşıma!
O benim! ........Ben Aşkım!
Desen! Ne olur?
O ben ki! Seninim ilk sevdiğinim!
Sendeki ben benim! Desen!  Ne olur?
O ben ki! Sende Can diye bildiğin!
Sendeyim seninim! diye sevdiğin
Yıllar var ki yüreklerde özlenen
Gece gündüz hayalinde beklenen
O benim! Ben aşkım!
Desen ne olur?
Deyip söylesen de!
Varsan yanıma
Atılı versen şu kollarıma!
Sarılsan bağrıma bassan!
Ne Olur?
Yüreğim siğnenin!
Duysa sesini
Solusam ne olur?
O nefesini
Hasreti bitirip!
Silsen hepsini!
Bütün yokluları!
Yaksan ne olur?
Alırsa şu gönlüm
Aşk hevesini
Sevgiye dönerse!
Aşkım ne olur?
Ne olur bitirsen
Artık hicranı
Bitirsen acımı!
Dinse ne olur?
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GeLSeNDE BiR GeLMeSeNDE

Bırak beni bu halime alıştım artık
Uzaklardan sev! Sevecek isen
Otalamaz bağrım her yanı yanık
Bana senden bir söz söylemez isen

Esmiyor başımda kavak yelleri
Gözlerimin yoktur kalmadı feri
Bende durdum artık gitmem ileri
Ne fakı var gelsen! Ya gelmez isen

Gonca güller açmaz oldu bahçemde
Dikenleri kaldı senin sayende
Yitti umutlarım kalmadı sende
Sevsen de bir artık hiç sevmesen de

Anılardan bile almışım seni
Bulamazsın artık eski yerini
Sen çıkmazda görüp terk ettin beni
Gelsen de bir artık hiç gelmesen de

Nasır tuttu bağrımdaki yaralar
Her yara! Bir diğerini kovalar
Sen gelmesen gene aynı buralar
Değişmez bilesin geri gelsen de

Köreldi hislerim duygular bitti
Çareler kurudu tabibi gitti
Senden gelen dertler canıma yetti
Ölsem de bir artık! Hiç ölmesem de
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Genç Yaşımda Bana Kıydılar Annem

GENÇ YAŞIMDA BANA KIYDILAR ANNEM

Tabutum dar geldi sıkı koydular
Mezarımı derin geniş kazdılar
Başucuma şehit diye yazdılar
Henüz gençti yaşım kıydılar Annem

Arkamdan üç yetim birde dul kaldı!
Kimler kazandı ki kimler öç aldı
Beni tanıyanlar sarardı soldu
Kader mi yazılan bizlere Annem?

Kardeş kavgası mı anlayamadım
Yıllarca sürermiş durduramadım
Behey katil söyle nedir muradın
Bizler kimselere kıymadık Annem

Kimler körüklüyor bunca ateşi
Vurduruyor yurtta kardeş kardeşi
Dar ettiler bize doğan güneşi
Edenlerin gözü kör olsun Annem

Bizler feda olduk gerisi dursun!
Yeter artık deyip silahlar sussun!
Bitsin azapları artık kâbusun
Hani yaşamaya geldik ya Annem

Ne ümidim vardı yaşamak için
Daha kapkaradır solmadı saçım
Kurşun kadar ağır kalkamaz naaşım
Eden ocağında bulsun de Annem
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GENÇLiKTiR UMuDUM YAŞıYORUM BeN

GENÇLİKTİR UMUDUM YAŞIYORUM BEN

Yılların tanığı bir Çınarım ben
Ne devirler geldi geçti önümden
Etkilemez beni Kar ile Boran!
Gençliğin kalbine yerleştiğimden

Ne çeteler çıktı önüme yıktım!
Düşmanlara karşı Zaferle çıktım!
Halkı yandaş aldım onlardır tahtım!
Gençlerim yaşatır Atatürk’üm ben

Dalgalan sen korkma ey şanlı bayrak
Uğruna kanlarla dikildi sancak
Gençliğin yüreği sana sığınak
Onlara emanet ettim seni ben!

Şan ile şerefle kurduk bu yurdu
Düşmanlar görünce bizi kudurdu
Kimileri bizi içerden vurdu!
Cumhuriyet ile yıktım onu ben

Halk ile yürüdüm ben bu savaşa
Yaşa ey Türk halkı şan ile yaşa
Hep ileri dedim! İleri Arşa
Âlemi şaşırtan Atatürk’üm ben

Dik dur ey Türk halkı unutma sözü!
Düşmanlar tetikte sendedir gözü
Yaban gece eder sana gündüzü
Gençlerimle yaşar Atatürk’üm ben
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Gene  Mi  Ayrılık  Kader

GENE  Mİ   AYRILIK   KADER

Karanlıklar içindey’ken yüreğim.
Güneş gibi doğdun gitmez sanmıştım.
Aşka susamışken şu garip gönlüm.
Bir yudum su verdin ona kanmıştım.

Bir göründün bir yok oldun’ki Serap.
Bilirsin ya sensiz bu halim harap.
Sensiz geçen her an bana ızdırap.
Beni anlamıştın diye sanmıştım.

Arılar çicekten ayrı kalırmı.?
Bülbül gülden uzak kalıp dururumu.?
Süt çocuğu Ana’dan ayrılır mı.?
Bunları bilirsin diye sanmıştım.

Bir düşün ki susuz asla yaşanmaz.!
Nefes! iz havasız asla kalınmaz.
Şu yürek çarpmaz’sa asla yaşamaz.
Ben seni yaşatan bir Can sanmıştım.

Hani hep burdaydım!  O sol yanında.
Hani yer etmiştim senin kanında.
Hani adım düşmez’di dudağından.
Hani beni sende gibi sanmıştın.

Meğer sözde kalır söylediklerin.
Ben’se geleceksin diye beklerim.
Gene suya düştü tüm ümitlerim.
Hayalinden bir an gitmem sanmıştım.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gene içimdesin

GENE İÇİMDESİN

Yelken’i kırılmış Gemi misali.
Savuruyor rüzgar estiği yöne.
Bütün ümitleri yitirip sönmüş.
Dönüyor doğrular hep aksisine.

Uzanan ellerim kavuşamadan.
Boşlukta duruyor hala bu güne.
Ne  mecnunum ben nede bir deli.
Karşı durdum acıların hepsine.

Sen hayalde yaşa gerçekler acı.
Neme gerek söyle neyleyim tacı.
Yeşilleri attın aldın kıraç’ı
Değiştirdin güzelliğin hepsine.

Şimdi mutlumusun bilmek isterim.
Acı  çekmiyorsun umut ederim.
Seni arar bazı an özler gözlerim.
Maziyi ararlar severcesine.

Bazı an severdik bazı kaçardık.
Bazı anda derdimizi boşardık.
Uzun zaman geçti bizler yaşlandık.
Uslanmadı gönlüm her şey tersine.
           Hep içimdesin………………..
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Gene içimdesin Bil Sen Almira

GENE İÇİMDESİN BİL SEN ALMİRA'M

Bu gün güneş yine doğdu doğudan
Senin yokluğundur, beni kahreden
Acır oldu bana her gelen giden
Sende bana bir şey yok mu Almira

Kestin selamını sabahın benden
Can çıkar da asla vaz geçmemsenden
Senin yokluğundur beni Kahreden
Canım yanmış ne olur gelsen bu sıra

Hani ben sende idim sen ise bende
Hani iki Can idik aynı bedende
Hani hep bur da idin ne oldu sende
Hani! O sözlerin nerde Almira?

Seni sevdim saydım verdim gönlümü
Sensiz düşünemem asla ölümü
Bu gün tanışmamın ilk yıl dönümü
Kutlamadın neden, söyle Almira?

Söyle bana susma neler değişti
Sana bu gönlümü nasıl vermiştim
Sanma güzel yüzlüm bende değiştim
Ben gene dediğim sözde Almira'm

Almira'm sözüm var! demiştin bana
Bes_A bes demiştin hatırla sana
Canımı vermiştim ben yollarına
Canım çıkmaz sensiz bil sen Almira'm
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GERÇEK AŞKı BULAMADıM

Buldum sandım aradığım aşkımı
Dindirecek dedim gözyaşlarımı
Meğer belalara sardım başımı
Aşksız yıllarımı ben arar oldum

Sevdim yüreğimden! Açtım içimi
Verdim gönlümdeki aşkın hepsini
Meğer alamadım aşktan dersimi
Sonunda kaybeden gene ben oldum

Yıllar yılı sevdim aşkla yoğruldum
Sevdim! Gerçek aşkı aradım durdum
Hiç rahat olmadım her an yoruldum
Şimdi çıkmazlarda kendimi buldum

Derdimi taşlara dağlara yazsam
Ne çıkar kendime üzülsem kızsam
Çıkmazlarda gönlüm kimlere sorsam
Sonunda hüsrana düşen ben oldum

Yazar idim daha neden bulmadım
Yıkıldım yoğruldum yan bulamadım
Benim bu halime deva bulmadım
Ne yapsam ne etsem kimleri bulsam

Aldı bu gönlümü aşk diye diye
Acı feryatları etti hediye
Güvenemez oldum aşkla sevgiye
Bu kanunu yazan yazarı bulsam
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GERÇEK DeĞiL Mi?

Bırakıp gidecek kadar sevmişsen
Söyle bana buna sevmek denir mi?
Ben sana canımı çekip vermişsem
Söyle bu yaptığın günah değil mi?

Ben sana bağlandım senden gelenle
Sen bana sarıldın sözde dört elle
Benim gönlüm sende olmaz ki elle
Senin o gözlerin bende değil mi?

Sırtını dönerek gitmen ne kolay
Bu yürekte izin kaybolmaz kolay
Beni sevmen zordur ayrılman kolay
Senin bu gördüğün insan değil mi?

Dilin ayrı gönlün ayrı mı söyler?
Yüreğinde bir yer etmedim meğer
Senin yaptıkların nelere benzer
Sinen de taşınan yürek değil mi?

Ben seni sevdimse yürekten sevdim
Sen bana mutluluk temiz aşk verdin
Seninle bitmişti kederim derdim
Bana dediklerin gerçek değil mi?

Gerçek değil miydi o gözyaşların
Sahte miydi söyle o bakışların
Bana canım diyen haykırışların
Gerçeğinde yalan yalan değil mi?
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GERçEK OLMuŞ BİR YAşANTI

GERÇEK OLMUŞ BİR YAŞANTI

Ellerim titredi!
Ayaklarım kesildi yerden!
Ne olduğunu bilmedim!
Yerde gördüm kendimi aniden!
Evet, bendim o yatan!
Bembeyaz pırıl pırıldı!
Bir ışıktı beni aydınlatan
Seyrediyordum kendimi yukarıdan
Toplanmıştı etrafımda konu komşu!
Ama en çok kızımdı çığlık atan!
Bir anlam veremedim neden?
Ben ölmüşsem kimdir seyreden!
Ambulans sesi geldi aniden
Karga tulumba aldılar beni evden
Her şeyi görüyordum!
Ama sesimi duyuramıyordum!
Meğerki ölmüşüm ben
Bir karanlık çöktü birden!
Meğer ruhum bedenime girdi yeniden
Kimi sevindi şoka girdi çoğu bu mucizeden
Ve tekrar canlanmış oldum!
Geri döndüm ölümden!
Ecel gelmemişti henüz sıyırdım Azrail’den
        Bu anı on bir kasım iki bin sekizden
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GerÇek SeVgi Nedir Bilemedin Mi?

Sen aşkı sevdayı kimden öğrendin
Sana sevmeleri öğretmedi mi?
Sen gönül çalmayı nasılda bildin
Sen gönül vermeyi öğrenmedin mi?

Sevene, aşığa zulüm edilmez
Seven kavuşmazsa yüzü gülemez
Sevenle sevgiyle alay edilmez
Sen sevmeyi asla bilemedin mi?

Şimdi senden uzaklara giderim
Bekleme yolumu sanma gelirim
Aşık oldum ama bomboş ellerim
Seni nasıl sevdim göremedim mi?

Ben aşk denen hastalığa tutuldum
Dermanı aradım bir sende buldum
Aslında bulduğum yerde kayboldum
Sana bakan gözler göstermedi mi?

Bir kara sevdadır sardı dört yanım
Hep sende kalayım istedi canım
Senden uzaklarda nasıl kalayım
Yüreğinin bir şeyler hissetmedi mi?

Görmedi mi gözün bu seven beni
Görmedi mi gözün gerçek seveni
Görmedi mi gözün aşık kalbimi
Gerçek sevgi nedir bilemedin mi?
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GiDEMEM Kİ

Sevdalı bir bahar türküsü çalar iken gözlerin
Söyle seni ben nasıl bırakır da giderim
Sana yazılmış bilemedin mi kaderim
Sensiz olmaz! Bu hayatı neylerim

Gidemem ki! Bağlanır elim kolum
Söyleyemem! Konuşamaz ki dilim
Anlamazlar senden başka hallerim
Sensiz asla olmaz ben nerelere giderim

Bulamam ki yollarımı önüm göremem
Gönlüm kırgın kalır başkasını sevemem
Sende buldum aşkı başkasında bulamam
Gidemem ki sızlar durur Cevarih-im her yerim

Karanlıktır günüm sensiz doğamaz
Secdeyi edemem kılamam namaz
Benim sensiz asla hayatım olmaz
Gel hayatı zehir etme sevdiğim
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Gidemezsin

Etki etmez bana içtiğim mey’ler
Aşkın sarhoş eder beni del’eyler.
Aradan geçse de aylar seneler.
Seni unutamam yüreğim neyler.

Gönül kapılarım açık ken girdin.
En güzel yerinde tahtını kurdun.
O yetmedi sana sinemden vurdun.
Bırakıp ta gitmek olmaz bu sefer.

Yürek bu derine nakşeder izi.
Hislere kayd’eder görünmez yazı.
Seninle yaşadı o aşkımızı.
Dönüp te beni sen bırakamazsın.

Kolay girmek çıkması zor güzelim.
Girmeden içine düşünecektin.
Sendeki bakışlar aldı canımı.
Gözlerime karşı tutmayacaktın.

Bana sorsan gönlüm arsız biridir.
Severse birini hırsız gibidir.
Çalınırsa ondan temiz duygular.
Canavar kesilir kaçamayacaksın.
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GİDEMEZSiN  BENDEN

Gündüzleri bana zehir ettin sen!
Gecelerim zindan oldu bir bile bilsen!
Ne haldeyim diye bilmek istersen?
Cehennem Nar'ında yanar her yerim

Sen gidemezsin ki içimden benim
Kopman kolaymıdır deli gönlümden
Sensiz yaşayamam söylemiştim ben
Ölüm daha kolay gelir sevgilim

Her an'da adın var dilimden düşmez
Hayalin hep durur karşımdan gitmez
Senin gibi bende! Kimse sevilmez
Sensizlik haramdır bana sevgilim

Ne dersen de! Geçmez bu böyle
Yaşamak isterim ömrü seninle
Seninde gönlün var! Baksan benimle
Iramayı bırak artık sevgilim

Bu günlerde rüzgar kırıp geçiyor
Bilmem neden bizi ayrı kılıyor
Duvarımda resmin bana bakıyor
Seni izler durur yorgun gözlerim

Her damla kanımda yaşarsın aşkım!
Ne yapsam bilmedim gezerim şaşkın
Senden başkasını sığmaz yüreğim
Gel hep bekliyorum seni sevgilim
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Gidene Dur DER iSEN

GİDENE DUR DER İSEN

Aslında
Gidene dur!
Denmez de!
Biz diyoruz!
İyi niyetimizden
O da su istimal ediliyor
Ama hadi git dersen de!
Gurur yapıp gidiyor
Haksız hep sensin dostum!
O hep haklı oluyor
Anlamadım ki
Dünya hep onlara dönüyor
Bize gelince!
Durur koca feleğin çarkı
Her neden se ağlatır
Bizi her çalan şarkı
Sen dostum hiç üzülme
Kalbine göm o aşkı
Gidene dur deme de
Gerisini düşünme
Koymuş aklına belki
Daha önce gitmeyi
O yandaş alır her an
Koca kahpe feleği
Yalanlarla yoğrulmuş
Olmaz onun gerçeği
Sen gidene dur deme
Gerisini düşünme
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Gidenler Dönmez

GİDENLER DÖNMEZ

Her şeyin ilacı olan zaman
Unutturmuyor bazı an
Yürekte yer edinen
Sökülüp atılmıyor aniden
Yerleri ayrıdır onların!
Geçmez asla baharları
Hep yaşarlar orada
Eksiltmez bulutları
Yağsa da yağmur kar
Çıksa da fırtınalar
Onlar hep yerlerinde kalırlar
O sıcacık yürekten asla ayrılmazlar
Sevgi aşk budur işte
Yaşatır onu sevgililer Âşıklar
Usanmazlar uslanmazlar
Döner diye gelir diye hep ararlar
Kopsun isterse denizlerde fırtınalar
O bekleneni koparamazlar
Yürekte yaşatır onu sevgili
Gözlerinden ayırmazlar
Hayal en güzel duygudur
Onlarda hep yaşarlar
Dönmeyeceğini bile, bile!
Yaşatırlar
Oysa kapanmış büyük kapılar
Dönüş yok!
Hep giriş var
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Gider Mi Hancı

Sevdim ben kalbimin hepsini verdim!
Kuşku duymamıştım olmadı derdim!
Yıllar geçti ona Ömrümü verdim!
Sormasan maziyi olmaz mı? Hancı.

Söz vermişti bana ölene kadar.
Sensiz derdi bana koca Dünya! Dar.
Öyle olgundu ki öyle de kibar!.
Sevmesini bildi ne desem?Hancı.

Canım! Derdi bana içten söylerdi.
Bilmedim araya kimi mi girdi
Oysa aldırmazdı ellere kendi.
Bilmem neler oldu? söylesem Hancı.

Bes a bes der idi sözüm söz imiş.
Sanmam etsin bana öylesi yanlış.
Ah bir dese bana sevdiğim varmış.
Gönlüm rahat eder idi be ! Hancı.

O bir kapris yapar Canımı yakar.
Can yakmakla kalmaz kendini yıkar.
Eskiden bıkmadan yoluma bakar.
Yolları ayırdı ne desem!Hancı.

Sorma hancı ben o sılamdan geldim.
Sığmaz buralara anlatsam derdim.
Ben ona Aşkımsın Canımsın derdim.
O beni terk edip gider mi??? Hancı
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Giderim Buralardan

GİDERİM BURALARDAN

Ela gözlerinin sürme neyine
Senin gözler doğuşundan sürmeli
Hasret kaldım ben o tatlı sözüne
Seni duymak için neler etmeli

Geçmiyorsun artık bizim yollardan
Özler oldum seni anla hallerden
Sen olmassan gider’dim buralardan
Seni görmek için neler yapmalı

Uzatma arayı içim dayanmaz
Seven aşık yardan ayrı duramaz
Ne ibadet eder ne kılar namaz
Günahtır yaptığın sana demeli

Hayal eder oldum gelişlerini
Cana can katan o gülüşlerini
Süsler idin benim tüm düşlerimi
Bu gönül arzular seni görmeli

Adını sayıklar durmaz dillerim
Gelmessen başımı alır giderim
Sanma senden başkasını severim
Kanlım olursun bak gel dinle beni

Yoluna bakmaktan sarardı benzim
Bilsem bu aşkımı sana demezdim
Sen olmasan byralara gelmezdim
Kararın bu ise çekip gitmeli
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GİRNE'DEYİM KUZEY KIBRIS-ıN -

ANA VATAN 'A SONSUZ SeLAMLAR
Girne'deyim Yavru Vatanda
Yönüm ANA Vatana doğru
Hava güzel yemyeşil her yer
Gökler masmavi kaplamış
Her tarafı kucaklamış
Akdeniz-in içinde
Bir yavru sanki
Durup severek kalmış
Yavru Vatan sanki çoşmuş
Gökte sere serpe
Dağılmış bölük pörçük
Bulutlar karalığı yitirmiş
Parlak bembeyaz olmuş
Gün yeni doğmuş
Bâkir bir Bahar günü
Bu gün bir bahar düğünü
Kıyıda aktan Ak
Ak Deniz var
Şu an karşımda
İlerisinde Toroslar
Beş Parmak Dağlarını selamlar
Her ne kadar Kavuşamasalar!
Aşkla sevgi ile biribirlerine bakarlar
Aralarında Tarifsiz bir Aşinalık
Tükenmez özlem bir sevgi var
Bir Ana bir Yavru bir Can kadar
Yavru Vatandayım bu sıralar
Özlediğim Ana Vatanıma
Sonsuz sevgiler selamlar
Seni çok sevdim GİRNE
Bırakma beni gideyim senden
Ne olur Kanıma girme! Sende kalayım
Tahsin Emek
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GiTME

Gitme! !
Kararır bu dünyam!
Önüm göremem
Tutulur dillerim
Bir söz diyemem
Şaşırırım sensiz
Kendim bilemem
Sabır-ı edemem
Ne olur gitme!
Dur!
Kalamam sensiz
Dur biraz daha
Ne olur gitme! !
Gidersen kalamam
Daralır dünyam
Kabusum olursun
Biter her rüyam
Sen dur!
Dur daha gitme
Sen benim canımsın
Gelen günlerde
Sensiz yaşayamam
Hayat nerede?
Kaybolur biterim! ! ! !
Dur ne olur?
Ne olur gitme! ! !
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Gitme Burada Seven ! Yalnız Biri Var

Gözlerimden girdin şu Sol yanıma!
Bakışın Can kattı benim Canıma!
Bir Cemre ki düştün Asil kanıma!
Seni Unutmamın imkanı mı var?

Sen bana Can derdin ben sana Canan!
İlk aşkımsın bende coşup uyanan!
Gitme ne olursun sana kıyamam!
Sen hep bekleyen burada biri var!

Bes a bes der idin! Sözüm söz demek!
Karşısında olmaz bir laf söylemek!
Kendine bak derdin o benim demek!
Beni benden de çok seven biri var!

O biri bırakıp gidemez derim!
Dünyaları aşar sonra dertlerim!
Sen yoksan hayatta ben ne ederim?
Yüreğimde senin ebedi büyük yerin var!

TAHSİN Tahsin Emek

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

GİTME DuR

Gitme
Sakın buralardan!
Yalnız yapamam
Sende Yüreğim kalacak
Onsuz duramam
Gözlerim yaşla dolacak
Önüm göremem
Sen gidersen inan aşkım
Ben yaşayamam!
Güneşim doğamaz artık
Sarar beni her yalnızlık
Her anım gece olur da
Gözüm görmez karanlık
Kimseler beni sormaz
Bıkar benden yalnızlık
Gitme dur!
Dur ne olur
Ben sensiz yaşayamam!

                    Tahsin emek
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Gittiğin Gün

GİTTİĞİN GÜN

Bu gün yüreğimde hasret.
Bu gün de gönlümde hüzün.
Bu gün içim de bir kasvet.
Cehennem den azap bu gün.

Gidişinin yıl dönümü.
Çok yakın buldum ölümü.
Bil sen ne çok sevdiğimi.
Gidemezdin asla bu gün.

Ümitlerimin çöküşü.
Ben de yaşamın bitişi.
Güzel her şey in gidişi.
Hayat’ımın sonu bu gün.

Yaşam ölüm fark etmiyor.
Her günüm sarhoş geçiyor.
Kim ne derse kar etmiyor.
Zararı’mın günü bu gün.

Bu gün ben de gidişin var.
Andıkça hep içim yanar.
Dört yanım sanki taş duvar.
Çöküşümün gün ü bu gün.

Bir umutla yaşıyor ken.
Yaşam ile sevişir ken.
Terk edip beni gider ken.
Hasretimin ilki bu gün.
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Gizli

Akar göz yaşlarım gizliden gizli.
Damarları kuru çıkmaz dışarı.
Bir yol bulmuş içerimden sineme.
Akıpta gidiyor gizliden gizli.

Acılar belirmez oldu yüzümde.
Siğnemi deşiyor hep gizli gizli.
Dertler parsellemiş tüm yaşantımı.
Acılar içinde can gizli gizli.

Alışmış yüreğim tüm acılara.
Paylaşılmış gizli dost yabancıya.
Gerek duymaz hacı nede hocaya.
Tanrıya ulaşır gizliden gizli.
27,04,2004
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Göçerimde sen görmezsin ALMİRA

Yazmadı aşkımı kâğıda kalem
İçerim dert doldu dışarım elem
Sensiz bu âlemde ben nasıl edem
Günüm azab aratmıyor ALMİRA

Yanarım içimi kimseler görmez
Eller uzandı da gözyaşım silmez
Sensiz bu ahlarım çoğalır dinmez
Gecem gündüzüm değişmiyor ALMİRA

Şaşırdım sabahı akşamları da
Geçip gider günler olmam farkında
Belki son haberim çıkar yakında
Göçerimde sen görmezsin ALMİRA

Sesimi duymazsın o çıkmaz artık
Bir gözlerim bakar sana ne yazık
Ben değiştim! Eski ben değilim artık
Eskileri atıyorlar ALMİRA

Bir yüreğim kaldı sana bağlanan
Bir de deli gönlüm sana adanan
Beni sorsan ben arayıp soramam
Yollarıma diken kondu ALMİRA

Ben yaktım abayı kaldım ayazda
Aşkıma ihanet gördüm birazda
Kaç baharım öldü bilsen kaç Yaz’da
Heder oldu ömrüm bitti ALMİRA
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GÖKTEKİ AY YeTER KAYSIN O YILDIZ

Salaş meyhanenin kapısı açık
Henüz vakit erken gireyim dedim
Barmen yerinde yok işi var belli
Eski masamızda durup bekledim

Baktım bir köşede birisi sızmış
Kalemi elinde bir şeyler yazmış
O da benim gibi yalnız kalandan
Kimbilir kadere ne kadar kızmış

Az öteki masa dağınık durmuş
Üstünde şişeler bardaklar varmış
Belliki Akşamcı geç kalkmış ordan
Ya da oracıkta hep sabahlamış

Unuttum kendimi seyre dalarken
Çekip gitsemiydim kimseler yoken
Az sonra basacak loş bir karanlık
Meğer içki kadeh ilaç olmazmış

Sen yoksun ya artık neden içeyim
Neden içip kendimden de geçeyim
Bir yalanım yoktu! Nerde gerçeyim?
İkisi birl olup birden kaybolmuş

Bir başıma kaldım! Bir yapa yalnız
Sevgi aşka gitsem varamam imkansız
Sen gittin kurtuldun oysa ben henüz
Kurtulup gitmemin imkanı yokmuş

Burada bahar var şimdi dışarda
Çıkıp bir dolaşsam bahçe kırlarda
Varsın olsun akşam ne farkeder ki
Göklerde ay kalır yıldızlar kaymış
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GÖNLÜM SENİNLE DoLU

Belli ki silmiş sin beni temelli
Gönlünde bir yerim kalmamış belli
Almışsın duvarımdaki  tüm resimleri
Ne de çok değişmişsin görüşmeyeli

Ben seni unutmam unutamam ki
İçimdeki aşkın bir pınar sanki
Gönlümde yer etmiş sevgin ebedi
Gözüm başka görmez sevdim seveli

Gündüz hayalim sin geceler düşüm
Nasıl özlemim var? Bir otur düşün
Ben kendimi senin için sevmişim
Bir görsen halimi görüşmeyeli

Adın var her yelde coşan dalgada
Esen rüzgarlarda taşta kayada
Dilimden çıkmazsın ben unutsam da
Yanarım aşkınla düştüm düşeli

İçimde tüter sin sigaram gibi
Damarımda gezersin meyimsin sanki
Soluduğum nefes sensiz olmaz ki
Gönlüm de yaşarsın sevdim seveli

Bu gün gene efkar bastı aldırma
Unutursun diye kendin kandırma
Ben sana mahkumum sende Jandarma
Yüreğim senindir bildim bileli
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GÖnLüM SEV DİyOR TANRıM

GÖNLÜM SEV DİYOR TANRIM

Gönül verdin arsız uslanmak bilmez
Daldan dala konar yorulmak bilmez
Sever sevilmeyi beklemek bilmez!
Baş edemez oldum onunla Tanrım

Açan gülden uçar konar Goncaya
Karanfilden bıkar koşar Yoncaya
Nilüferden kaçar bakar Fulya ya
Uslanmadı gitti bu gönlüm Tanrım

Bir güzel gördü mü beynim şaşırtır
Yüreğim hoplatır bas bas bağırtır
Bazen güldürse de çoğu ağlatır
Süründürür beni yıpratır Tanrım

Mahcup eder beni eşim dostuma
Zulüm getiriyor tatlı nefsime
Döndürür dünyamı DÖNEN tersine
Ben sana sığındım sen kurtar Tanrım

Mazidekileri unutturmuyor
Yeni aşklara da kapı açıyor
O beni benden çok daha seviyor
Bir defa geldim der dünyaya Tanrım

Acı ama gerçek bir defa gelmek
Gönül sarhoş olmuş tek işi sevmek
Tek derdi insana örnekler vermek
Sev diyor hep bana sev diyor Tanrım
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Gönül

Selam verdin utanmaza, bilmeze
Özündeyse kötü bir laf deymeze
Kalp kalbe karşıdır kandın gene’de
Bir daha aldandın ey dertli gönül

Sana her bakanı  görür sanırsın
 kırılmasın diye   neler yaparsın
Eller için kendin feda edersin
Onlar kadir kıymet bilmezler gönül

Yedirirken hep yüzüne gülerler
Son damlana bitirip sömürüler
Kalmayınca sırtlarını dönerler
Bir duvar olurmuş yüzleri gönül

Zenginliği mal para pul bilirler
Kazanmaya her şeyini verirler
Bir yetimin hakkını bile yerler
Kime kalmış dünyanın malı gönül

Gülüm dedim gönül dedim inanma
Yüzüne her güleni dostundur sanma
Sakın adilerden namertlere aldanma
Zora düşürürler seni ey deli gönül

Kendi acınla yanar kalırsın
Niye huysuzlanır atar tutarsın
Neden kötülüğü hep unutursun
Uslan artık uslan ey alçak gönül
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Gönül bahçem KURU ÇİÇEK VERMİYOR

Senden ayrılırken içim yanıyor
Yüreğim daralır sanki kopuyor
Dayanılmaz acı beni sarıyor
Olmuyor bir tanem sensiz olmuyor

Gök kubbe üstüme çökecek gibi
Bastığım topraklar yanardağ sanki
Gülmüyor bu yüzüm sensiz inan ki
Yanıyor her yanım sensiz yanıyor

Aldığım her nefes ah olup çıkar
Sığmaz olur beni cadde sokaklar
Gecem gündüzüm bir hep karanlıklar
Doğmuyor güneşim sensiz doğmuyor

Sesim de kısılır konuşmaz dilim
Sanki omu-zumdan kırılmış elim
Sen olmazsan hayat olmaz be gülüm
Gönül bahçem kurur kuşlar konmuyor

Olmuyor  çiçekler  aklanmaz rengi
Sararır da solar benzim de rengim
Bir hırçın denize dönüşür bendim
Sığmıyor deryalar beni sığmıyor

Sensiz yanar durur içim Al-mira
Beni yaktın şimdi kimlerde sıra
İstemem arada bir düşmek hatıra
Sensiz benim hiçbir anım geçmiyor

Dün de seni gördüm yaklaşamadım
Uzaklardan baktım konuşamadım
Prangalar takıldı adım atamadım
Yaslandığım duvar beni bırakmıyor
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Görmese Göz Gönül de Görmez

GÖRMESE GÖZ GÖNÜL DE GÖRMEZ

Gözden ırak olan ırar gönülden
Bıkılmaz ki asla aşktan sevgiden
Sen beni unuttun vakit çok erken
Sana asla bel bağlamam sevgili

Giden sen olursun gelmeyi bilmez
Seven yürek asla aşktan vazgeçmez
Aşık sevgiliyi bir an olsun unutmaz
Sen unuttun gitti beni sevgili

Arada bir arar sorardın önce
Şimdilerde haber alınmaz sence
Bu aşk bitti gibi görünür bence
Göz görmese gönül görmez sevgili

Sevgili sen aşkı nerden öğrendin
Bir köşeye otur ölç kendi kendin
Anlar mısın bilmem sen kendi derdin
Ben hiç çözemedim seni sevgilimmmmm
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GöRSeN GöRMEZLiKTEN GeL SEN GÖZLRiM

GÖRSEN GÖRMEZLİKTEN GEL SEN GÖZLERİM

Gönlüm suskun anmaz oldu maziyi
Yüreğim de aşka tövbeli sanki
Unuttum sevgiyi tatmadım sanki
Sende görmezlikten gelsen gözlerim

Huzur gelsin artık bu yaşantıma
Kahırlar çekmesin yeter yüreğim
Dinsin fırtınalar deli gönlümde
Bakanda görmezden gelsen gözlerim

Canlanmasın artık yeter çektiğim
Yetsin umutlarla ümit ektiğim
Dağlar yamacından inmez kekliğim
Hayalini bile etme görme gözlerim

Unutmak bir yana yansa da canım
Akmasa damarda dolaşan kanım
Ben unutan değil unutulanım
Yarana tuzlar bas bakma gözlerim

Ne hayır gördü ki bu gönlüm aşktan
Görme sen ne olur olmasın baştan
Hep ben oldum aşkı bende yaşatan
Gelmedi gördün mü sen sus gözlerim

Sen sus görme bin kez geçse önünden
Alma ahlarını deli gönlümden
Silsin sevgisini ömrüm kalbimden
Yaşanmamış olsun görme gözlerim
                                                Tahsin EMEK
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GÖRÜNDÜĞÜM GiBİ DeĞİLİM

Bir ah çeksem yanar karşı ki Dağlar
Sığmaz döksem göz yaşımı! Deryalar
Of demedim! Onda büyük isyan var
Bir ahım var benim! Hep beni yakar

Oh demedim kursağıma takıldı
Mutluluk hayalim bir bir yakıldı
Dışarıdan bana! Mutlu bakıldı
İçim döksem sığmaz bütün dünyalar

Bilinmedi kadrim ne de kıymetim
Doğalı anamdan! Öksüzüm yetim
İnsanlık görmekti bütün niyetim
Hüsnü niyetimi yakar yıkarlar

Yaşadığım hayat  değildir azap
Her günüm cehennem her gün Izdırab
İçerim zindandan kap kara harap
Her gelip görenler mutlu sanırlar

Bilmezler içimde! Volkanlar kaynar
Kopar sessiz sessiz tüm fırtınalar
İçerimde ağır büyük kayalar
Bilinmedi benliğim bir bir harcarlar

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Göster Ya ALİ

GÖSTER YA ALİ

DERGAH’ına geldim ilim kapına.
Beni hidayete eyle ya ALİ.
Düzen Haktan yana yol almaz oldu.
Bizi haksızlıktan koru ya ALİ.

Söz verenler senet vermedik diyor.
Yetimin hakkını apaçık yiyor.
Aslıyı atarak kopya alıyor.
Yüzsüzlük aldı da gitti ya ALİ.

Unuturlar dünya koca bir handır.
Gerçek yürür tökezleyen yalandır.
Eziyet ettiğin sen gibi CAN dır.
Mazlumun ALLAHI vardır ya ALİ.

Denenmeye geldin sen bu makama.
Zulüm etmek olmaz işçi dostuna.
Etmeyecektin! sözde ettin sen ama!
Hakkımızı alır ŞAH MERDAN ALİ.

Şimdi sende yetki isteğini yap.
Ördün başımıza çelikten çorap.
Çevirdiğin belli o bin bir dolap.
Bizim vekil’imiz  ZÜLFÜKAR ALİ.

Kimsede kalmaz ki kimsenin ahı.
Bir gün gelir çok beklersin sabahı.
Çıkar için unuttun YÜCE ALLAHI.
Hıyanete düştük kurtar ya ALİ.

MUHAMMED İM seni vekil eyledi.
İnsan’ımı koru diye söyledi.
Senin kadar kimse onu sevmedi.
MUHAMMED aşkına koru ya ALİ.

KABEMİZ insandır dediler yalan.
Dost iken de bize oldular yılan.
Üzüntümüz oldu bize kar kalan.
Yüzsüzlerden koru bizi ya ALİ
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GÖZLER AF EtMEZ AŞKIM

Sıra dağlar gibi sıralı derdim!
Nice Aşk bağları bahçeler derdim!
Her birin bulduğumda! Bu sondur derdim
İlk aşkın tadını  hiç biri vermez!
Artar çileleri tükenmek bilmez!

Öyle bir tadı var anlatılamaz
Yüreğe saplanırmış asla çıkamaz
Onsuz kabul olmaz! Dua ne namaz
İlk aşk gibi asla! Asla bulunmaz!
Sevgisi bir başka; Başka sevilmez

Yıllar geçer ama geçmez etkisi
O tek olur kalpte olmaz yenisi
Onu görür gözler boştur gerisi
İlk aşk bir başkadır yenisi olmaz
İlk aşkın yerine başkası geçmez

Gene karşılaştık sızladı yaram
Bana sensiz yaşam! Haramdan haram
Uzaklardan gelse yeter bir selam!
Kelam olmasa da dile fark etmez
Şunu bil ki Aşkım! Gözler Affetmez
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Gözlerin Aldı Benden Beni

GÖZLERİN ALD IBENDEN BENİ

Alır gider! Bakışların gönlümü, vermeden geri
Sen kalbimi aldın! Temelli, yoksa? Bir emanet mi?
Sevdim seni gönül uçtu bir kere, dönmez ki geri
Yüreğimde emretti bana söyledi; seni sevmemi

Almasın mı dersin gözlerin benden beni?
Almamak! Sanki her dileyenin ellerinde mi?
Al yanaklar kara gözler açınca, gülü dikeni
Alır gider açmasan da gemilerdeki YELKENİ

Bakışların anlatıyor sende bir can alıcılık
Aslında senin bakışın mahkemelik savcılık
Sıcak, sıcak bakarsın dalarsın kalbe sıcacık
Her bakışın alır gider sormadan sürükler beni

Hadi söyle kimindir günah suçlar kimindi
Benim mi yoksa o güzel gözlerinin mi idi
Tanrı var ay yıldızlar olsun ikimizin şahidi
Soralım suç bende mi yoksa gözlerinde miydi?

Masum bakıyorsun beni benden alıyorsun
Konuşmuyor! Duruyor suskun kalıyorsun
Sustukça da beni sana daha da bağlıyorsun
Sana bağlanmamak söyle benim ellerimde mi?

Çiçeklerin yanına koydum resimlerini
Solgun durdular çiçeklerin her birisi
Senin her bakışında bir çiçek vardı sanki
Gülüşlerinde sanki bir cennet bahçesi değil mi?
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GÖZLERiN ARKADA KALMASIN CANIM

Görme istemedim gözyaşlarımı
Sana engel olur diye sakladım!
Giderken üzülme kalmasın aklın
Ben kendi kendime yanar ağlarım

İçerimde kalsın kaynayan volkan
Poyrazlara karşı açarım yelken
Üzülme istemem canım giderken
Ben özlemlerin İle kalır ağlarım

Dayanamam senin üzgün haline
Başın hep dik kalsın sakın üzülme!
Ben burada yaşarım sen hiç düşünme
Ben o hasretinle hep çabalarım

Anarım sen yokken her bir anını
Canıma katarım tatlı canını
Gözlerimden silmem duruşlarını
Senin hatıran' a bakar yaşarım

Yolun açık olsun kalbim seninle
Dualarım hep ardında yeminle
Sen bende yaşarsın görmesem bile
Sen yoksan da gene senle yaşarım

Sen benim Canımsın benden parçasın
Sakın gerilerde aklın kalmasın
Haberini eksik etme sen benden
Bilirim sen beni hiç unutmazsın

SEN BENİM YÜREĞİM CANIM KIZIMSIN
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GÖZLERİN HAYATTIR SENiN

Gerçekleri gördüm gözünde senin
Yüzün gibi aydınlıktır gözlerin
Beni benden alan tatlı sözlerin
Alıp beni benden sana veriyor

Sana bir sözüm var sende gözüm var
İçerimi görsen volkandır kaynar
Sensiz çekilmiyor inan buralar
sözlerimi dinle sonra söylersin.......

Gözlerin ışık saçıyor
Ne kadar güzelsin.
Severek güzel bakıyor
Bağrımı delersin.

Ben sana gönlümü verdim
Seninle bitti her derdim
Yoluna gülleri derledim.
Nerede gezersin.

Saçların salma beline.
Sen beni öğret diline.
Sakın kanma el sözüne
Kanarsan beni üzersin.

Kalmasın bizlere engel
Sen bana her değerde gel.
Seninle her mekan güzel
Sen her kötüyü EZERSİN......
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Gözlerini Alma Benden.

GÖZLERİNİ ALMA BENDEN

Bakışını alma benden.
Mahrum etme gözlerinden
Bir bilsen seni bir bilsen.
Deli gibi severim ben.

Uzaktan geçme ne olur.
Gönlümü hicran bulur.
Bütün neşem kaybolur.
Deli gibi gezerim ben.

Esirgeme bakışını.
Akıtma bu göz yaşını.
Hicrana salma aşkımı.
Deli gibi gezerim ben.

Gözlerin de sır saklıdır.
En acı sözün tatlıdır.
Senin her şeyin farklıdır.
Sende buldum kendimi ben.

Gözlerin hep bana baksın.
Kalbime sevgiler saçsın.
Sen başım için bir taçsın.
Hayalinle yaşarım ben.
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GÖZLERiNLE SEVMiŞSiN

Beni gözlerinle sevmişsin meğer!
Gönlünden sevseydin ayrılır mıydın?
Benim bu aşkıma vermedin değer
Verseydin aşkımdan hiç kaçar mıydın?

Nede kolay olmuş çekip gitmeler
Ferhat bilmem neden dağları deler!
Sende hep böylemi aşklar sevmeler?
Mecnun la leylaya hiç bakamazdın

Yer etmemiş belli kalbinde sevgim
Birazcık sevseydin çekip gitmezdin
Hani hep sendeyim bendesin derdin
Yalan mı her şeyin hiç inanmadım

Birkaç satır ile veda etmişsin
Görmeyesin diye çekip gitmişsin
Aşkımızı yıkıp kalmam demişsin
Başkaları dese hiç inanmazdım

Unutup gitmişsin tüm sözlerini
Kaçırmışsın benden o gözlerini
Unutmuşsun meğer sevgilerimi
Azıcık kalsaydı ayrılamazdın

Gün olur karşıma çıkarsın elbet
Dağ dağa kavuşmaz! İnsanı sabret
Aşkın ile eder idim ibadet
Sende yürek olsa beni bırakmazdın

***************************************değerli dost şairlerin  dörtlükleri
Beni gözlerinle sevmişsin meğer!
Değermiydi o zaman bu kadar kırmaya..
Kalblere giden aşkların hep böyleyse eğer!
Kıymet bilmedin, değmezsin saçlarımı yolmaya…....Nehir Özen
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Gözün aydın Samandağ

GÖZÜN AYDIN SAMANDAĞ

Ilgıt ılgıt eser lodos poyraz’ın.
Çalınır çardakta dovulun sazın.
Her gelen bir tilki gibi kurnazın.
Çalar başka telden uyutur seni.

Bir çiçekle yaz olmuyor bilseler.
Inlerinden çıkıp bakıp görseler.
Bir gün seni can yürekten sevseler.
Ahım kalmaz kimselerde SAMANDAĞ.

Milli servet dökülüyor yollara.
Denetim yok gözetim yok başıboş.
Ayık olmaz her gelinin kazara.
Sendekİ bu talih nadir SAMANDAĞ.

Üçbeş taşa sahip olmayı bilmez.
Yaptığını yerinde bakıp görmez.
Kendinden başka kimseyi sevmez.
Kimden yüzün gülecek ey samandağ.

Özeelleştin yavaş yavaş kayarsın.
Sende elden gideceksin yanarsın.
Gölge çin bir ağaç bulamaz! sın.
Hatırında kalsın bunlar samandağ.

Her gelenin yalan vaad’ler eder.
Kadro atar şirketten işçi ister.
Ali Cengiz oyunudur bu sefer.
Madalyonun öbür yüzü SAMANDAĞ.
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Gurbet Ele Yol Göründü

GURBETE YOL GÖRÜNDÜ

Karıncalar yuvasından çıkmadan.
Varıp gurbet ele gitmem gerekir.
Ekmek Aş belasının hatırlarına.
Sılamdan uzakta kalmam gerekir.

Gurbet eller bana bir mesken oldu.
Memlekette olan işim kayboldu.
Beni ondan ayıranlar ne buldu.
Tanrıya Şikayet etmem gerekir.

Eden bulur dünyasıdır bilseler.
Baltayı taşa vurdular bu sefer.
N’ettikleri kendileri görseler.
Selamı da esirgemek gerekir.

Düşünceler ters tepecek yakındır.
Başarılar senin değil halkındır.
Sen otur da kendini böyle kandır.
Gerçekleri saklamamak gerekir.

Gidiyorum şimdi sende hoşça kal.
Alacağın olsun bende ağardı sakal.
Verdiğin sözleri tut da orda kal.
Sözü sana hatırlatmak gerekir.

Hani kadro şişkin hani büyüktü.
Şirkete verilen daha mı yüklü.
Özelden alınan işçi nedir ki.
Hesap sorduk cevap vermen gerekir.
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Güçlü ol

Yitirme umutlarını diren.
Kendini kurtaracak bir sen.
Sıkıca sarıl hayata bırakma.
Ümitlerin yeşerir ister isen.

Gün doğmadan neler doğar.
Bakarsan bağ olur misali.
Geçer bir çırpıda  yıllar.
Dönüpte bak istersen geri.

Karar kaya gibi ağır yapar.
Essede üstünden fırtınalar.
Bir bir çözülüp gider kötülük.
Gül gibi görmek istersen gülleri.

Yılma henüz başındasın hayatın.
Kararlıysan olur villan'la yatın.
Yeterki tut yolunu sen sıratın.
O gösterir cennet denilen yeri.
07 02 2007
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Gül

Gül güle bildiğin kadar neşeyle
Mutlu ol tebessüm eksilmesin yüzünden
Haykır tüm gücünle kainata sevgini
Henüz yaşama çağındasın esenliği sen

Ufacık halinle cavıl cıvılsın
Sen her an böyle parlamalısın
Ağlamak üzülmek sakın olmasın
Henüz sen yaşamanın ilk çağındasın

Bir çiçek gibisin dalında güzel
Mutlu bir gülüşün dünyaya bedel
Ardımdan sallarsın ufacık bir el
Güle güle derken yorulmayasın

Tanrım kısmetini seninle verdi
Unutturdun bana kederi derdi
Seni  benden fazla hangisi sevdi
Sonunda sakın  beni unutmayasın
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Gülleri sevemez Oldum

GÜLLERİ SEVEMEZ OLDUM

Henüz yeni açmış idi gül
Damla, damla kızılca idi
Senin yanaklarındandı rengi
Damlacıklar dökülen terin gibi
Sevgi ile bakınıyordu etrafına
Aynısı! Gözlerindi sanki
Tazecik bir koku yaymıştı
Her tarafı kaplamıştı
Beni bir sarhoş yapmıştı
Aynı senin kokun gibi
Gözlerimi alamadım
Seyretmeye doyamadım
Yanından ayrılamadım
Hep sende kaldığım gibi
Al rengi vardı! Â l mira
Dertler verdin sıra, sıra
Ne sözün vardı hatırla
Açan gonca güller gibi
O gonca açtı sonradan
Poyrazlar esti doğudan
Oldubitti her ne olan
Kimlerdi sözün sahibi
Zaman ilaçmış her şeye
Ne lüzum var ki gerçeğe
Sıkıştırdın bir köşeye
Ömür boyu Mahkûm gibi
İnancım kalmadı gül e
Sararıp solan bülbül e
Gül sümbül olmaz nafile
Aynı benim sözüm gibi
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Güllerin hani SAMANDAĞ

Bir zamanlar yeşil yeşil bakardın.
Rüzgar ile misk’ü anber kokardın.
İlk baharda binbir çiçek açardın.
Beni büyüleyen SAMANDAĞ Hani.

Göçmen kuş yuvası ey şirin beldem.
Bir zamanların o kuşları nerde.
Hiç eser kalmamış maziden sende.
Kırlarda uçuşan kuşların hani.

Yüksek tepeler’den seyre doymazdım.
Seni can bilirdim uzak kalmazdım.
Bitirmişler seni asla ummazdım.
Bahrda taktığın süslerin hani.

Yağmur yağdığında toprak kokardın.
Yeşil ağaçlarla renk renk dolardın.
İnsanların zalim olmaz sanırdım.
Yıpratmışlar eski hallerin hani.

Çarpık yapılaşma almış yürümüş.
Ağaçlar yok olmuş betonlar dolmuş.
Üç kat ruhsat alan altı kat yapmış.
Hizmet özlemiyle gelenler hani.

Kanatmışlar yüzün çehren bozulmuş.
Cadde sokak çukur çağmurla dolmuş.
Bir başı bozukluk almış yürümüş.
Sana hayat veren su satılmış? Hani.
             Tahsin EMEK 1996
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GüLüM ALMİRA

GÜLÜM ALMİRA

Sevip sevilmeyi sende öğrendim!
Senden önce kimseleri sevmedim
Sen çıktın karşıma yıkıldı bendim!
Sevgi dünyasına sen saldın gülüm

Sızlamadı kalbim senden öncesi!
Sen oldun gönlümün ilk bilmecesi
Seninle başladı Aşk’ın hecesi!
Beni benden alan sen oldun gülüm

Hayatı âlemi sende fark ettim
En tatlı sözleri sende hissettim
Bendeki acıyı aldın tükettin!
Mutluluk tadını sen verdin gülüm

Seninle şen oldu ne varsa bende
Hayata bağlandım senin sayende
Yolunu beklerdim her görmeyende
Alışkanlık oldun sen bende gülüm

Bilemedim sende neler ederim?
Kalbinde ne yatar nerden bilirim
Sine’nin içini görmez gözlerim!
Sen dedin ben sana inandım gülüm

Söz desem nelere yarar bilemem!
Akar gözüm yaşı sensiz silemem!
Sana karşı başka söz söyleyemem!
Hani o verdiğin sözün be gülüm

Adını yazmadım kızarsın diye!
En güzeli gülüm sana hediye!
Renkleri sen beğen al içeriye!
Güller solmasınlar kapında gülüm
            tahsin emek
Bu şiirde bozdum şekil sırayı
Sensiz neyliyeyim tahtı sarayı
Sen sardın başıma bu Al-mirayı
Gülüm Al-mirayı Al bana gülüm
                      Tahsin Emek
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GÜLÜMSE HAYATA O GüLER SANA

Gül hayata gülümsesin sana sen gibi
Asık suratınla sana kim bakar
Derin kuyuların görünmez dibi
Kötülüğü yapsan elden ne çıkar

Kendine yaparsın ne yapsan kendin
Çıkmazlara girme çözülmez derdin
Sarih ol gizliyken çözülmez bendin
Gıyaben verilen hükümler yakar

Bilmeden sormadan gerçekler çıkmaz
Doğruluğu hiçbir kuvvet yıkamaz
Haksız olan asla Hakk’a bakamaz
Bil ki haksızlıklar sonsuza sarkar

Sinsilik yakışmaz Âdemoğluna
Sinsi insan zarar verir soyuna
Sinsilik hiç gitmez Hakk’ın hoşuna
İnsan ne yaparsa kendine yapar

Gül ki ferah olsun içerin çevren
Güneş gülünce de hoş olur evren
Hoş olur şen olur elbet her gülen
Surat asanlardan kim yarar sağlar

Yarınlara gülen elbet yol alır
Karamsar olanlar yerinde kalır
Suratın asanın ömrü kısalır
Asık suratlara suratsız bakar
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GÜLÜŞÜNLEBANA HAYAT VERDiN!  EY CAN

Görebilsen yüreğimi görürdün kendin
Sen her görüşümde bir daha girdin
Sen her an gülümse olmasın derdin
Mahzendeki Şarap gibi Yıllanmır sevgin

Unuturum dert kederi görünce seni
Hiçbir güzellik vermez senin sevgini
Esirgeme benden sakın o gözlerini
İçerimde Taht kurmuşsun yücedir Bendin

Güzelliklere layıksın sen hep mutlu ol
Aydınlık dolsun senin yürüdüğün yol
Dünyan sevgilerle olsun hep sevgiyle dol
Hak edersin her sevgiyi olmasın Derdin

Olmasın hiç Derdin tasan Gamın olmasın
Bütün kötülükler senden uzakta kalsın
O gül yüzün hep parlasın nur ile dolsun
Bir gülüşle ey Can bana Bir HAYAT Verdin
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GÜN IŞIDI GÜNEŞ SeNİNLE GELDİ

Gün doğarken geldin sen bu hayata
Güneş ışık saçtı tüm kainata
Gözlerim kamaştı bakınca sana
Geldiğinde her yer Apak ışıdı

Bir ferahlık sardı her yer şenlendi
Sen gelince bütün dertler tükendi
Gökten yer yüzüne huzurlar geldi
O zamanda Adına! IŞIL söylendi

Adını aldın sen Güne gelenden
Bellidir aydınlık geliyor senden
Yüzün güneş parladı birden
Sana Güneş gibi IŞIL söylendi

Kutsal bir gün idi geldiğin belli!
Karanlıklar bizden koptu temelli
Bereketler yağdı geldin geleli
Yüzün Nur gibiydi IŞIL söylendi

Işık neye yarar, olmasa Dünya
Olmasaydı Işık görünmezdi ya
Şükürler sunuldu yüce Tanrıya
Bize Selim Cihan Güneşle geldi

Açıldı kapanan tüm yollarımız
Hazan bitti geldi İlk Baharımız
Yollar düze geldi Şendir Bahtımız
Güller Gülşen ile Işıdı  GÖNLÜMEgeldi

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

GÜN OLUR KAVUŞURUZ TATLiM

Akan gözyaşımı dindiremedim.
Zaman çabuk geçti durduramadim.
Ayrılık acıdır çok tattım ama!
Henüz böylesini hiç tadamadım.

Nede çok alıştım sana bir tanem.
Gitmek hiç gelmiyor inan içimden.
Ayrılıklar senden koparır sanma.
Sana yüreğimi bırakıp gidecem.

Gözlerimde hayallerin kalacak.
Burnundaki kokun hiç bitmeyecek.
Senden uzaklara gidecem ama!
Yüreğinden sevgin eksilmeyecek.

Artacak hep sana olan özlemim.
Her yerde görecek SENİ gözlerim.
SENİ unutacak Yüreğim sanma!
Hep SENİ anacak dilim sözlerim.

Adın gibi DERİN yer ettin bende.
Eylül bahar gibi oldu sayende.
Bir gün kavuşurum kısmette varsa.
Gezer dolaşırız biz bu alemde.

Gidiyorum orada da var EZGİM
Öyle tatlı aklandı onunla yazgım
Efkar bastı oysa böyle yazmazdım
Mutluluğum çoğalacak sizinle
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Güneş bir gün mutlaka doğacak

Karmı yağmış güvendiğim dağlara?
Sabrederim! Bir gün mutlaka erir.
Asil ise güvendiğim dostlarım
Sabır! Ssıl asaleti gösterir.

Vuran dostsa! O yerde gül bitermiş.
Mutlak bir gün aklın başına gelir.
Eziyetin her ne kadar acıysa.
Düşmanlardan sanmam daha zor gelir.

Laikim ben asla dönüp değişmem.
Aleviyim!  Yezit olup itleşmem.
Haklılıktan başka şeyi konuşmam.
Kemalistim başkaları vız gelir.

Atamın partisi asıl yuvamdır.
Başka yerde bulunamam! yalandır.
Sizin orda barınmanız haramdır.
Bir gün doğar güneş herşey belirir
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GÜNEŞ MUTlAKA DOĞACAK ATAM

Huzurunda mahcup durmuş izlerim!
Gözlerimi senden alamam ATAM.
Yaş yerine kan döküyor gözlerim!
Söz veren sözünde durmuyor ATAM

Kutsal Vatanımda neler türedi.
Söz verenler yeminini bilmedi
Hak yolunu görüp kimse gitmedi.
Herkes çıkarına çalışır ATAM

Bir günde tükenmez bilmezler ömür!
Temiz yüzlerine sürdüler kömür
Sanmam Çoluk çocuk torunlar görür!
Zekalar bir güne çalışır ATAM

İLERİ! Demiştin korkarlar ondan!
Ne farkları kalır Kömür Odundan
Akil olan Vazgeçmez ki ORMAN'dan
Bize hayat veren onlardır ATAM

Her yarım edemez elbet Tamamı.
Bilemez olmuşlar arda kalanı
Cahillik kanatır oldu YARAMI
Helal haram bilmez olmuşlar ATAM

Sana vardım açtım derdim bilesin.
Aydınlığı oldun; TÜM  Dünyada herkesin!
Hani sen yaşardın bizde DÖRT MEVSİM
İHANETE DÜŞTÜK BİLİRSİN ATAM...............

ELBET BİZE GÜNEŞ DOĞACAK ATAM
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GÜNÜN KUTLU OLSUN BİRiCİK ANNEM

O gitti! Yüreğimde kaldı izleri
Unutmaz gitse de asla bizleri
Sevgiyle hasretle baktı gözleri
Giderken vedayı etmedi Annem

Ayrılık zor geldi belli ki ona
Canından çok sevdiği yavrularına
Süzerek bakındı torunlarına
İçinden yaşları akıttı Annem

Hatırlayın diye vasiyet etti
Ardında mal mülkü bıraktı gitti
Bizlerin uğruna ömrün tüketti
Gülümser tavırla ayrıldı Annem

Annelerin günü var bu gün Annem!
Unutmadım seni asla! Bir Tanem
Senin anıların benden her dönem
Ben seni unutamam unutmam Annem

Bir tanrıma verir derim hesabı
Okudum ben Annem Kuran Kitabı
Hain çıktı Annem Kardeş Ashabı
Yalan dolan derler! Aldırmam Annem

Ne Aliler gördüm Osman çıktılar
Düşmem için ne tuzaklar kurdular
Fitneyi nifakı bırakmadılar
Düşmandan beter dost oldular Annem

Annem kutlu olsun Günün diyorum
Rahmetle sevgiyle hep anıyorum
Varsın hep yansınlar aldırmıyorum
Yönüm yolum Allah biliyor Annem
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Gününüz Kutlu Olsun Kadınlarımız

GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN KADINLARIMIZ

Onlarla gerçekleşir,her başarımız
Her zorlukta bizi, bırakmaz yalnız
Onlar bizim için; parlayan yıldız
Anamız, bacımız, eşimiz, kadınlarımız

Yaşam tatsız olur! Olmaz onlarsız
Her zaman her yerde olur yanımız
Onlar olmaz ise, biz Yaşar mıyız?
Bizim can damarımız kadınlarımız

Cefamızı çekerler, gösterir vefa
Yükümüzü taşır,onlar her defa
Bizler sıkılmışken çekmezler sefa
Vefakârdır her zaman, kadınlarımız

Ağır yükler taşır omuzlarında
Aile olunmaz onlar olmasa!
Besleyip büyütür çekerler tasa
Erkeğin sağ yanı kadınlarımız

Ne kadar översek onları azdır!
Kış Hazan’ı bilmez her mevsim Yaz’dır!
Onlarda mutluluk bizde niyazdır
Niyazları biziz!  kadınlarımız

Kutlu olsun derim sekiz mart size
Sizle çıkarız biz güne gündüze
Derman olursunuz her derdimize
Sizle dik sırtımız Analarımız, eşimiz, bacımız
                                                 KADINLARIMIZ

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

GÜVERCİNİN FERYADıNI  DUYDUM

Tünemiş saçağın bir köşesine
Hüzünle bakınır durur Güvercin
Akıl erdiremez gibi bakınır
Barışın Timsali olan Güvercin

Hanidir nerede? Soruyor gibi
Kırgın bir hal ile durur Güvercin
Kalmamış İnsanın eski halleri
İnsanlık bitti mi? Sorar Güvercin

Dört bir yana baksa kanlar akıyor
İnsanlar bir birini yakıp yıkıyor
Kimseler İnsandır diye Unutmuş!
Nedendir bu haller sorar Güvercin

Kimler sebep olmuş kimler kazanır
Parayla pullarla İnsan satılır
Ya Allah diyerek Bomba atılır
İnsanlar Allahsız! Söyler Güvercin

Doğuya Kuzeye bakarsa farksız
Batıya Güneye denmez günahsız
Bunları hoş gören elbet Allahsız
Söylenip de durur sanki Güvercin

Ya Rab Acı duymaz oldu kulların
Sonunu getirsen artık bunların
Mustafa kemaller gelsin Yarının
Güneşleri doğsun diyor Güvercin

Bembeyaz rengi var içi kapkara
Acıyla bakınır tüm insanlara
Üstünde leke yok Kalbinde yara
İsyanlar savurur sanki GÜVERCİN
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Güzel güzeldi

Güzel  güzeldi

Dar uzun sokağın karşı başında.
Ak’la  kara gibi biri belirdi.
Gelişinden endamından anladım.
Gelen bir kız idi ve çok güzeldi.

Hafif  bir esinti vardı rüzgarda.
Yeni bitmiş gece ilk sabahlarda
Elinden bir şeyler düştü o anda.
Almak için eğilişi güzeldi.

Yürüğüşü asil durup izledim.
Giyim kuşamına maşallah dedim.
Yakınlaşmasını bekleyemedim.
Gelen bir kız idi vede güzeldi.

Tanınamaz kadar  uzaktı bana.
Her adımı yetti heyecanıma.
Gül yüzüne bakmak yetmişti bana.
Hiç yanılmamıştım o çok çok güzeldi.
                 Tahsin emek.
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Güzelim Samandağ

Samandağ

Sağda Musa Dağınla!
Verimli toprağınla!
Tarla, Bahçe Bağınla!
Ne güzelsin Samandağ!

Kel Dağı soldan bakar!
Kışın kar ile dolar!
Güzelliğin iç açar!
Çok şirinsin Samandağ!

Akdeniz batı uçta!
Limanın var Çevik’te!
Jandarmalar tetikte
Korur seni Samandağ

Titus ve Vespasiyanus tüneli
Tarihi yazar bak her yeri.
Beşikli mağara ve Dor mabedi
Hayran olur onu gören! Samandağ

Hıdır bey köyünde
Musa ağacı (hazreti Musa namaz kılmak için abdest alınca unuttuğu asasının yeşerdiği
denilen ağaç)
Asırlık bir çınar Meşhur dur adı
Hepsine bir yuva oldun Samandağ

Doğun da,O Sümân Dağı
Bakar sana oradan Kalesi
Senin olan şaheser güzelliğin
Büyülüyor inan gören herkesi

Asi iki dağın aradan akar
Yağmur yağar etraflara da taşar
Çok mert delikanlı insanların var
Seni seve her göreninr Samandağ

Ben hep sende hep seninle yaşarım
Sevincimden hayrankalır çoşarım
Sahilinde çocuk gibi koşarım
Ey güzeller güzeli güzelim Samandağ
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GÜZELİM SAMANDAĞ HaNİ? ? ? ? ? ? ?

Bir zamanlar yeşil yeşil bakardın.
Rüzgar ile misk’ü Anber kokardın.
İlk baharda bin bir çiçek açardın.
Beni büyüleyen SAMANDAĞ Hani.

Göçmen kuş yuvası ey şirin beldem.
Bir zamanların o kuşları nerede.
Hiç eser kalmamış maziden sende.
Kırlarda uçuşan kuşların hani.

Yüksek tepeler’den seyre doymazdım.
Seni can bilirdim uzak kalmazdım.
Bitirmişler seni asla ummazdım.
Baharda taktığın süslerin hani.

Yağmur yağdığında toprak kokardın.
Yeşil ağaçlarla renk renk dolardın.
İnsanların zalim olmaz sanırdım.
Yıpratmışlar eski hallerin hani.

Çarpık yapılaşma almış yürümüş.
Ağaçlar yok olmuş betonlar dolmuş.
Üç kat ruhsat alan altı kat yapmış.
Hizmet özlemiyle gelenler hani.

Kan-atmışlar yüzün çehrene bozulmuş.
Cadde sokak çukur çamurla dolmuş.
Bir başı bozukluk almış yürümüş.
Sana hayat veren suarın<< satılmış>>? Hani.
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Haberi Olmasın  Sakın

HABERİ    OLMASIN      SAKIN

Tanrım beddua’mı Kabul eyleme! .
Ben yandım! istemem o da yamansın.
Seher yeli hallerimi söyleme.
Bırak bu hallerim hep bana kalsın.

Unuturum zaman her şeye ilaç.
Tanrım etmez kimi kimseye muhtaç.
Gövdesi üstünde büyür her ağaç.
Acıların Tad’ı hep bana kalsın.

Eğlenceye muhtaç idi yüreği.
Yalan bilir öğrenmemiş gerçeği.
O dalında görmemiş ki çiçeği.
Dalı bende çiçek’de ona kalsın.

Kor'u ile yaktı benim canımı.
Kaynatmıştı Aşkı durgun kanımı.
Hazan’a çevirdi İLKBAHARIMI
Acı bana Tatlı’lar ona kalsın.

Izdırab’I versin gene haklıdır.
Sevdim onu! herkesten çok farklıdır.
Aşk’ı yüreğimden bitmez saklıdır.
Ondan gelen azab hep bana kalsın.

Gözün aydın doğru dedin sen bana.
Neş’eyle gül keyif sür kana kana.
Haber verme sakın ona ALMİNA.
Bırak onu benden habersiz kalsın.
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Haberin var mı?

HABERİN VAR MI?
Sen gidince çok değiştim.
Aşılmaz yolları aştım.
Kendi kendimle barıştım.
Mazi bir hatıra kaldı haberin var mı?

Etrafımda çit kalmadı.
Çevre duvarı yıkıldı.
Dertler kederler saklandı.
Hepsi senin eserindi haberin var mı?

Benden kaçanlar yaklaştı.
Herkes benle kucaklaştı.
Düşman görünen barıştı.
Hepsi senin yüzündendi haberin var mı?

Sensiz yaşamam sanmış’tım!
Beni sana bağlamıştın.
Muhtaç oldum sana kaçtın!
Gidişin hayırlı oldu haberin var mı?

Bahçemde Güller  yeşer’di!
Akasyalar da şenlendi.
Ruhuma esenlik geldi.
Sen bana zindan etmiştin haberin var mı?

Haberin var mı canlandım.
Hayatı yeni tanıdım.
Senden başka yok sanmıştım.
Yanıldığımı  ANLADIM haberin var mı?
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Haberini alamadım

Yine dağ başını Karlar kapladı!
Yine deli gönlüm sevdaya daldı!
Geçti ömür bir vuslata varmadı!
Biri gider biri gelir demiyor!

Bir gönlüm var yer vermiyor yalana!
Oysa bu gönlüme yoktur inanan!
Bir sevdim bir başka görmüyor gözüm!
Gel gör ki sevdiğim hiç inanmıyor!

Bir gelir bin gider bezdirdi candan!
Kim bilir nereler der benim ardımdan!
Yıllar geçti gelmez dermeye gülüm!
Gönül bahçem onsuz hiç hoş olmuyor!

Hadi gel dedimse uzaklar gider!
Bu seven kalbime yazıklar eder!
Anlamadım onu geçti seneler!
Gelse de gelmese gönlüm yanıyor!
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Hadi  Baskan

Pınar akar şakır şakır şakırdar
Çalışan demir hiç pas tutmaz ışıldar
Ne bir diktatörlük ne de hükümdar
Bize ancak böyle başkan yakışır

Gece demez gündüz demez işinde
Bütün günü vefakarın yanında
Memur açken aş geçmez boğazından
Beldemize güzel başkan yaraşır

Acı günde mutlu günde halkıyla
Çok sevildi başkasından farkıyla
Tutuşuyor halka hizmet aşkıyla
Bu halkıma böyle başkan yakışır

Çok sevinir halkı mutlu olunca
Gözü parlar bir fayda sağlayınca
Başarıda sanki atom karınca
Bize ancak böyle başkan yakışır

Nerde ise kucağında defteri
Not ediyor çözmek için dertleri
Boşa gitmez döktüğün alın teri
Bize bizi seven başkan yakışır

Haram para yedirmiyor kimseye
Akçe alan çalışır hak etmeye
Tanrı onu başımızdan eksik etmeye
Bizi bize veren başkan yakışır

Harikalar yarat güneş doğunca
Haydi başkan haydi atom karınca
Haydi mutluluğa halkın yanında
Seni seven halka hizmet yakışır
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Hadi Sevgilim

İstemez ki  gönlüm sensiz yaşamı.
Sabahı bulamam değil akşamı.
Ben sende bulmuşum o ilk aşkımı.
Sensizlik zindan-dan beter sevgilim.

Ben senin esirin mahkumun oldum.
Ben aşkı sevdayı seninle  buldum.
Seninle yaşamak bir tek umudum.
Hayatımı zehir etme sevgilim.

Kapris edip! Yıkma benim dünyamı.
Canım seni ister umurunda mı?
Sen istersen benden tatlı canımı.
Feda ederim ben canım sevgilim.

Hani sende bendim?
Bedenimde sen.
Ne vakit gel desen! Gelmem diyemem.
Sen iste yeter ki ! İnan ki ölmem.
Bu CAN feda olsun ! SANA sevgilim.

Ne şiirler  yazdım yaranamadım.
Maşallahın var da kandırmadım.
Anlasam bir! Nedir esas  maksadın .
Kılı Kırk da  yar samda değer sevgilim.

Sana ne diyeyim bilemiyorum. .
Senin ilk adını çok seviyorum.
İnsan olmak yeter! Benim gururum.
Bende ayırım yok ! İnan sevgilim.
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Hakım bey

Bu yara yürekten daha derinde
Onu göremezsin dinle hakimbey.
Ruhuma işlemiş dörtbir yanımdan.
Davamı bilmezsen bakma hakimbey.

Her anında vurur felek garibe.
Çulu yokki sana eylesin hibe.
Devlet seni vermiş Hakı tensibe.
Bilmediğin işe bakma hakimbey.

Sızlar yaralarım akmadan kanı.
Tanrı vermiş alamazsın bu Canı.
Haklıyı haksızı araştır tanı!
Ezberden kararı verme hakimbey.

İşin değil! Neden girdin bu işe.
Gün olur adalet gelir teftişe.
İtibar etmedin eren dervişe.
GÜNAHIMA girdin anla hakimbey
29.12.2003
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HAKSIZLIĞIN ZULMÜN SONLARı GELDİ

Uçun kuşlar uçun şimdi zamanı
Henüz bilemedik dostu düşmanı
Uyandır Mehmetçik artık Atanı
Hainin tanınma zamanı geldi

Bölmek isteyen var güzel vatanı
Dışta düşman belli İçteki hani?
Aldatmasın halkım kimseler seni
Kurtuluşun yakın zamanı geldi

Aldanma artık dur demesini bil
Yüzüne gülüyor Eşkiya Katil
Hırsızlık yapanlar Evliya değil
Onlara ders vermek zamanı geldi

Sol gösterip sana sağdan vururlar
Hiç bilmezmiş gibi Yakın dururlar
Gizliden gizliye kazar kuyular
Onları gömmenin zamanı geldi

Unutma Ata'nın dediklerini
Helal etmez sonra verdiklerini
O korur hiç korkma sevdiklerini
Hainlerin teşhir zamanı geldi

Zamanı geldi bak silkelen artık
Bu güzel Vatana olmasın Yazık!
Doğruluk Hak için meydanlara çık
Haksızlığın zulmün sonları geldi

TAHSİN EMEK
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HALKIN SELLER GiBİ AKIYOR ATAM

Coşkun seller gibi akıyor halkım
Uyan Atam! Seyret onlara bakın
Gençlik senin ile yürüyor Hak’la
Uyan Atam uyan gençliğe bakın

İleri demiştin geri dönüş yok
İlkelerin bizim! Emanetin çok
Bu yürek seninle! Saplansa bin ok
Atam yolundayız gücenme sakın

Sabrettik zalimler zulmüne yeter
Son haddine geldi ayakta gençler
Bu zulmün çarkına atmalı Neşter
Atam seninleyiz bak akın akın

Ayaklandı yurttaş vatan sevenler
Kışlasında nöbet bekliyor Asker
Bağlanmış kolları onlarda neyler
Bu iş Halk’a düştü yollara bakın

Vatanın dört yanı bir Taksim oldu
Gurbetçiler bize canları sundu
Hainler yok bizde! Kimler uyudu
Atam yolundayız sen bize bakın

GuruR ile göğsüm resmini taşır
Bayrağın başımda gül'le taşınır
Bu ülkede yalnız senle yaşanır
Atam seninleyiz gururla bakın
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HALLARI GöRMEYE GELECEK MİSİN

Cin misin İn misin nesin sen nesin?
Görüntün yok neden çıkmıyor sesin
Kalmadı bil içimde o eski hevesim!
Kesildi mi bilmedim soluk nefesin!

Beni bana küstür dün ettin derbeder
O yetmedi mi sana yükledin keder
İçerimi hiç sorma olmuş bin heder
Süründürmek mi gayen bir söyler misin?

Hayatıma kastettin yok mu haberin?
Sensizlik deryasına nasıl giderim?
Bir göründün yok oldun artar dertlerim!
Yaşar iken sen beni öldürmekte-sin

Bilebilsem yönünü baktığın yeri!
Görebilsem özlenen meçhul gözleri
Bana sözler söyleyen şirin dilleri
Lütfedilip kendime diyecek misin?

Artar eksilmez ki sensizlik gamı
Ölürsem kalırsam umurunda mı?
Yaz ayında verdin bana hazanı
Beni yaşatmadan bitirecek misin?

Anlamadım bende senin halları
Bana da öğret sen sen bu halları
Virane olmuş bak aşkın halları
Halları görmeye gelecek misin?
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Hangisi mutlu etti

HANGİSİ MUTLU ETTİ

Söyle hangi ayrılık aşığa bir tad eder.
Söyle hangi aşığa oyun etmedi kader.
Söyle seven den başka kimler boynunu eğer.
Yol değil koca dağlar aşılır be sevgili.

Sevene dayanmaz dağ! sırlanan engeller.
Seven tüm engelleri sevgisi ile yener.
Sevene yardım eder Tanrı ile Melek’ler.
Sevgi kutsaldır çünkü bunu da bil sevgili.

Yürekte olur sevgi  onu da Allah görür.
Karşılıksız olursa her zaman hor görülür.
Seveni kılıç kesmez acı bir söz öldürür.
Sevmek sevilmekten çok kutsaldır ey sevgili.

Sevgili naz a çekme sevenine saygı duy.
Her seven kavuşmaz ki kendini yerine koy.
O bir engel göremez ne bir kıyı nede koy.
Sevenin gözü kör dür başka görmez sevgili.

Şımarma sevilirsen sevene karşı çıkma.
Dünya hali olurda bir daha da can yakma.
Bir kez ümit verip de arsızlığı hiç yapma.
Sevenleri aldatmak  büyük günah sevgili.

Sevmenin yaşı olmaz her yaşta olur sevgi.
His bu beden değil kabul etmez yenilgi.
Sevgi büyük bir duygu düşünülmez ki dengi.
Sevginin kutsallığı aşkta yaşar sevğili.
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HANİ GERÇEKLER NEREdE

Yıkıp bütün tabuları
Safsata yaratanları
İnsanlari aldatanları
Sallan-dırsam ayaklarından yukarı! ! ! !

Kim dinler acaba şarlatanları
Çıkmaz mı artık foyaları
Dünya bir allah bir madem ki!
Madem ki allah vermiş kitapları!

Soruyorum........
Ey bilgiçlik taslayan kafalara!
Soruyorum size soruyorum
Allah ayırır mi insanları?

Sira ile inmiş ise dört kitap
Önce Tevrat....Zebur sonra...
İncil de müjde ise insana!
Neden herkes inanmıyor Kuran-a

O değil mi kitapları kapsayan?
O değil mi insanları toplayan?
O değil mi insanı insan yapan?
Neden ehlinden öğrenmezler bunlari!

İçinde der: Yüce Tanrim hakkiyla
En yücedir başkasindan farkiyla
Kalmazdi dağ büsbütün taşlariyla
İndirseydim üstlerine bu kitaplari
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Hanİ SeVİyorduN Canım sevGiLiM

Resmin hala durur duvarlarımda
Hayalin hep gezer rüyalarımda
Varlığın eksilmez! Hep varlığımda
Ama sen hep yoksun gözden sevgilim

İçimde gezersin hep adım adım
Adını dilimden çıkartamadım
Senden başkasına göz atamadım
Gene de gelmeyi hiç denemedin

Açtığın yaralar otanamıyor
Her anım her günüm kara geçiyor
Hasretin bağrımı delip geçiyor
Sen hala gelirim deyip bekledin

Kesildi ses sed'an çıkmıyor artık
Hoşuna mı gitti bende yalnızlık
Hani biz bir idik ayrılamazdık
Unuttun verdiğin sözü sevgilim

Sevgilim diyorum hala bendesin
Sen benim tükenmez bir tek hevesim
seni seviyorum herkes de bilsin
senin sevgin nerde söyle sevgilim
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Hasret

Bilse idin ne çok severim seni
Kanatlar takınıp uçardın bana
Saklayıp da durma bana kendini
Daha güzel şeyle yakışır sana

Uzatma ellerini biraz ümit ver
Bana bir gülücük, tebessüm göster
Yanmış bu yüreğim hep seni ister
Bir bilsen ne kadar susamış sana

Hayalimden seni atmak bir yana
Sensizlik bürümüş beni hicrana
Ne olur çektirip naz yapmasana
Elim kolum bağlı alıştım sana

Biraz iyi niyet biraz da affet
Geçiyor bu ömür nedir bu nefret
Kin insanı yakar biraz lütuf et
Bir bilsen ne kadar düşkünüm sana

Tanrımın nimeti benim hasretim
Güldüğünde sensin benim cennetim
Senden uzak iken ben miskin, yetim
Yanımdayken yaşam bahardır bana

Katmadım hesaba ayrılıkları
Fırtınada göremedim önümü
Sıkıntılar dört bir yandan gelmişti
Çıkmazdaydım nasıl anlatsam sana
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HASRET HEP DüŞER SANA

Ufka bir yol görünür
Yönü hep gider sana
Sevgi aşka bürünür
Yalvarır durur sana

Hasret yürekte yara
Sarmak hep düşer sana
Bahtım karadan kara
Aydınlatmak yar sana

Kâb-em oldun bilmezsin
Yüzüm hep döner sana
Çağırırım gelmezsin
Hasrettir gönlüm sana

Gelip geçer mevsimler
Her günüm aynı sana
Ben öksüz ve yetimler
Sorması düşer sana

Ağaçlar döktü yaprak
Hüzünler oldu sana
Meskenim kara toprak
Mekanım Hac tır sana

Sana döner tüm yönler
Yüzler hep bakar sana
Kan ağlar oldu gözler
Sana hasretler SANA
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Hasret Rüzgarı

HASRET RÜZGARI

Yine hasret rüzgarları esti yar.
Sardı yine etrafımı dört duvar.
Kapladı semamı kara bulutlar.
Hasret kokar dörtbir yanım ALMİRA.

Bir göründün bin yok oldun! ki serap.
Kar etmiyor sensiz ne Mey ne Şarap.
Kurtar beni bu çileden sen ya RAB.
Selamını kesti benden ALMİRA.

Ne dedimde darıldın ki behey CAN.
İçimdeki aşktır sana bağlayan.
Başkasına baktım deseler yalan.
Bu kalp senin için çarpar ALMİRA.

Dün akşamda geçtim kapın önünden.
Tanımadın gibi davrandın neden.
Başkasına bakarsam bile görmem.
Gönül Tahtım da sen varsın ALMİRA.

Güneş doğar seni getirir bana.
Gün bitimi zindan gelir canıma.
Girmek mi istersin benim kanıma.
Gir de kurtar bu azaptan ALMİRA.

Bilsen ne çok sever bu kalbim seni.
Almazdın demiri! çekip yelkeni.
Başka yön bilmezdi gemin Dümeni.
Hep bana döner gelirdin ALMİRA.
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Hasretim Sana

HASRETİM SANA

Bilse idin ne çok severim seni
Kanatlar takınıp uçardın bana
Saklayıp da durma bana kendini
Daha güzel şeyler yakışır sana

Uzatma ellerini biraz ümit ver
Bana bir gülücük, tebessüm göster
Yanmış bu yüreğim hep seni ister
Bir bilsen ne kadar susamış sana

Hayalimden seni atmak bir yana
Sensizlik bürümüş beni hicrana
Ne olur çektirip naz yapmasana
Elim kolum bağlı alıştım sana

Biraz iyi niyet biraz da affet
Geçiyor bu ömür nedir bu nefret
Kin insanı yakar biraz lütuf et
Bir bilsen ne kadar düşkünüm sana

Tanrımın nimeti benim hasretim
Güldüğünde sensin benim cennetim
Senden uzak iken ben miskin, yetim
Yanımdayken yaşam bahardır bana

Katmadım hesaba ayrılıkları
Fırtınada göremedim önümü
Sıkıntılar dört bir yandan gelmişti
Çıkmazdaydım nasıl anlatsam sana
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Hatıram olsun

Satır satır işlemedik’mi sanki.
Cefaları  çekemedik’mi sanki.
Biz çalışıp yorulmadık   sanki.
Alın terim alın hediyem olsun.

Ne yokuşlar gördük hep düz eyledik.
Hep yürüdük oturup eğlenmedik.
Bizden bir hatıra olsun istedik.
ALIŞMIŞA alsın hatıram kalsın.

Bükük boyun görünce bizde ezildik.
Dik yürüsün bütün kullar istedik.
Biz bunlara ne karşılık bekledik.
Hebadır bu bizden hatıra olsun.

Hazıra dağ dayanamaz bitermiş.
Kazananlar alın teri dökermiş.
Haydan gelen huya doğru gidermiş.
Buda bizden size nasihat olsun.
205 04 2007
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Hatırlar mısın ALMİRA

Hatırlar mısın ALMİRA

Uzaklardan bakışırdık hep
El sallardık birbirimize
Duyamazdık birbirimizin sesini
Gölgeler engellerdi bazen de bizi
Gözlerimiz birbirine her değdiğine
Kızarırdı gül gibi yanaklarımız
Dilsizler gibi işaretle anlaşırdık bazen de
Aşılamaz bir yar vardı aramızda
Konuşsak da duyulmazdı sesimiz
Bu yüzden yaklaşamazdık birbirimize
Dikenli teller gerilmeden aramıza
Daha da mutluyduk sanki
Gözlerimiz özgürce bakardı
Ama şimdi!
Ya o dikenli teller bakışırken biz
Değerse gözümüze!
Değer bence
O kadarına kara idi talihimiz
Genç yaşta ağartmadık mı saçları?
Bükülmedi mi ki bellerimiz
Kıymadılar mı bize?
Ayrılmadık mı senle ALMİRA
Kıymadılar mı aşkımıza
Sevgisiz saygısız
Yakmadılar mı bizi
Kavuşmadan koparmadılar mı?
Acıdılar mı Gonca Güller denen bize!
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Havalanma

Ah edip yanmaya değmez bu dünya
Yaşadığın hayat uzun bir rüya
Doyumsuzdur hayat tatlıdır güya
Hepsi boştur bunu çok geç anlarsın

Birine beş katıp doymak bilmezsin
Ele geçse sınırları geçersin
Kendin için ne çok canlar üzersin
Pişmanlığı en son anda duyarsın

Eşi dostu görmez ne de tanırsın
Toplumdan uzakta yalnız kalırsın
Selam için beli para alırsın
Sen kendini böyle çok geç tanırsın

Gün gelir eğilir o dimdik belin
Tutulur konuşmaz uzayan dilin
Titremekten durmaz zalim ellerin
Sen bunu ne yazık geç algılarsın

terk edipte gider fedain efen
Kurtulman imkansız yandın bu sefer
Belki sana düşer on metre kefen
Hesap günü sende yalnız kalırsın

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Haya Seni Ben İyi Bilirim

Ben korkmam ki Hayat! oyunlarından:
Ne çirkef sin diye iyi bilirim!
Bir eksiğim yoktur ettiklerinden!
Ne çok oyunun var iyi bilirim!

En mutlu anımda yıktın ya beni!
Varlığımda muhtaç ettin her demi!
Gün yüzünde tuttun sen güneşimi!
Ne çok yalanın var bakar görürüm!

Bulandırdın berrak akan suyumu!
Değiştirdin durdun güzel huyumu!
Uzak tuttun benden hoş gördüğümü!
Ne çok zalimsin sen hep söylenirim!

Uzak tuttun benden en yakınımı!
Karaya çevirdin o ak bahtım ı
Yıkar da yakardın olsa tahtımı!
Ne çok çektim senden çok iyi bilirim.

İyi bilirim ki güvenilmezsin!
Kimisine kötü kime güzelsin!
Haksızlığa boyun eğer gidersin!
Adaletin eksik! Onu çok iyi bilirim.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

HAYAL DEĞiL GERÇEĞiMSiN

Niceleri geldi geçti
Bir an dönüp bakamadım
Ardından gençliğim göçtü
Senden bir an kopamadım

Unutmayı unuttum ben
Sende asla yapamadım
Gözlerini hayalimden
Ayırıp da çıkarmadım

O ela gözlerin var ya
Değer tüm dünya malına
Kıyar mıyım ağlatmaya
Yerine hep ben ağladım

Senden uzak sanma beni
Ben hep seninle yaşadım
Göremezsin beni elbet
Saklar beni gözyaşlarım

Yüreğin emin ellerde
O benim solumda durur
Kaybolur belki her şeyim
O benim hayatım olur

Emin ellerde yüreğim
Senin de öyle meleğim
Senden başkası olamaz
Aşkta sevgide gerçeğim
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Hayat Sevince Sevilince güzel

HAYAT SEVİNCE SEVİLİNCE GÜZEL

Giden günler asla dönmüyor geri
Değerini bilsen geçen günlerin
Arayıp bulursun candan sevenin
Sevip sevilince tatlıdır hayat

Bırakma Talihe koş git ardından
Sana zarar gelmez sevdiklerinden
Sana yakın olan en sol yerinden
Hissedersen onu güzeldir hayat

Hayatı sevmeyi öğreneceksin
Sevmek için neden arayacaksın
Bir köşede yalnız kalmayacaksın
Paylaşımla değer kazanır hayat

Köprüleri kurup yıkmayacaksın
Kıvılcımdan ışık yaratacaksın
Asla vurdumduymaz olmayacaksın
Sevilerek değer kazanır hayat

Sevgiye karşılık vermesen eğer
Sana aşık olan bırakıp gider
Demeyesin buna bu benim kader
Aşkı bulduğunda bırakmayacaksın

Ardına bakmadan sarılacaksın
Yüreğine dönüp bir bakacaksın
Sevgilerden asla korkmayacaksın
Sevip sevilerek canlanır hayat
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Hayatım seninle Geçsin İsterim

HAYATIM SENİNLE GEÇSİN İSTERİM

Ne güzel duruşun bakışın vardır
Seni her anımda görmek isterim
Gülüşlerin başka! canım yakandır
Sana ömrüm boyu bakmak isterim

İçim açar gonca güller misali
Neşe saçar gönlüm olurum deli
Ben kendim yitirdim gördüm göreli
Bu yaşamda komşun olmak isterim

Her gün ışığında yüzünü görmek
Sesini her zaman ne güzel duymak
Güzel olur güzel yanında ölmek
Ben sana bakarak ölmek isterim

O an acı duymam gelse de ölüm
Oh çeker her halde susamaz dilim
Olursan ey güzel benim sevgilim
Kapında bir köle olmak isterim

Her bakışta ömrüm uzar bir sene
Gözüm açık kalır uyumam gene
Hastalanmam! İlaç benim neyime
Doktorum ilacım sen ol isterim

Sen insanlık üstü melek gibisin
Sen cennette huri peri birisin
Sağlam duruşunla bir Can gibisin
Her zaman seninle olmak isterim
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Hayatıma

Saat gibi içimdesin her zaman.
Damarımda akan kanla kurulan.
Bir an olsun yüzün gitmez gözümden
Sevgin içerimde emreden HAKAN.

Bulunamaz eşin olamaz dengin.
Bir başkadır canda yürekte sevgin.
Hep neş'e ile dol olmasın derdin.
Sen gülünce coşar sevinçten CİHAN.

Her an  hayalimde iki gözümde.
Hayatım'a neş'e geldi seninle.
Sana bağlı oldum canla bedenle.
Sen bana lutuf''sun tanrıdan SİMGE
.
Yaşamda yoldaşım hayatımda sen
Bir ben olur idin beni bir bilsen.
Toprağım mekanım İremde bahçem.
Gül sende şenlenir gülsende GÜLŞEN.
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Hayır Hayırlı Olsun

HAYIR  HAYIR‘LI OLSUN

Hayır deriz sevmeyene
Hayır yalan söyleyene
Hayır Atam’a sövene
Asker sevmeyene Hayır

Maaşımıza göz dikenlere
Vatanımızı satanalara
Askerimizi istemeyene
Hayır deriz hep biz Hayır

Hayırlı olsun oyumuz
Bulanmasın bu suyumuz
Hak’ka doğru’ysa yolumuz
Hayır olsun her oyumuz

Evet demek zulme evet
Evet demek sefalete evet
Evet demek cehalete evet
Bunlara biz Hayır deriz

Atam derki hep ileri
Giden günler gelmez geri
Yıkmayalım değerleri
Yobazlığa hayır deriz

Din ayrı siyaset ayrı
Kalmayalım ayrı gayrı
Tüm dünya müslümanları
Birdir ayrılığa Hayır

Hepimiz adem torunu
İnsan ayırmak olurmu?
Tanrı’m da razı olurmu?
Allah bize derki HAYIR
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Hayır Türkiye'm

HAYIR  TÜRKİYE’M

Ufkunda Ay, Güneşi müjdeliyor
Gözün aydın olsun güzel Türkiye’m
Halkın özgürlükten vazgeçmen diyor
Hayır’lısı gelir sana Türkiye’m

Ata’mın izinde giden Mehmetçik
Eğemez başını! O kalacak Dik
Yargı için asla biz biat etmedik
Bağımlı Yargıya HAYIR Türkiye’m

Kan ile sulandı Vatan toprağı
Örülmesin bize yobazlar ağı
Emin elde kalsın Vatan Sancağı
Geriye gidene HAYIR Türkiye’m

Saman altı sular yürütülmesin
Duyarlı ol Halkım bu senin sesin
Cumhuriyet izi hiç silinmesin
Atalarım der ki SANA! HAYIR Türkiye’m

Yıllardan beridir sinsi planlar
Bu gidişle Vatan’ı parçalarlar
Hükmedecek bize özgürlük kalkar
Güzel Vatan için! HAYIR Türkiye’m

Ata’mı sevmeyen sevmez bizleri
Yargı yönetimde vardır gözleri
Silinecek DEMOKRASİ izleri
Geri tekeline HAYIR TÜRKİYE’M
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Hayırlı Olacak Türkiye'm

HAYIR  LI OLACAK  TÜRKİYE’M

Müjdelenen Güneş doğdu Sema’na
Altın saçlarıyla, gülümser sana
Sevgiler saçıyor dört bir yanına
Hayır’lı günlerin doğdu Türkiye’m

Anadolu’m Yeddin Hayır la başlar
Yedi bölgesinde, sevenin yaşar
Cephede bir olur birlikte koşar
Yıkılmaz bu birlik, canım Türkiye’m

Ata’mdan emanet bu cumhuriyet
Kimseler edemez bize eziyet
Yüzyıldır yaşıyor bu medeniyet
İrtica ya  HAYIR deriz Türkiye’m

Ne demişti Ata ey Türk gençliği
Sizler korursunuz güzel birliği
Yıkın hortlamasın! Gericiliği
Sizlere emanet benim Türkiye’m

On iki Eylüller bize ders olsun
Allah irticadan bizi korusun
Özgürlükler için Oy HAYIR olsun
Krallık olamaz, bizde Türkiye’m

Paylaşıldı gizli Vatan Toprağı
Örülmek istenir karanlık ağı
Fark edelim Canlar biz bu tuzağı
Aydınlık günlerin yakın Türkiye’m
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HAYVANLARA Mı DANIŞSAK ACABA? ? ? ? ? ? ? ?

Köpek Kedi le dost oldu çoktan
Bir yerde barınır paylaşırlarken
İnsanlar dalaşır bir birini yer
Yaşanacak güzel yaşam var iken

Paylaşamaz oldu kardeş kardeşle
Konuşmalar olmuş Topla Tüfekle
insanlık mı ölmüş soralım bekle
Kocaman Dünyalar hiç yetmez iken

Nedendir kavgalar neden bu dalaş
Nedendir insanda bitmeyen savaş
Nedendir söylenmez insanlar kardeş
Neden bu çıkarlar ölümler varken

Canın kıymet-sizliği vurmuş tavana
Değer vermez oldu insan insana
Bizler danışsak mı Hayvan oğluna
insanlarda bunca zeka var iken

Kısacık ömrün var değmez kavgaya
Şükür etmek için danış kargaya
Bir gün veda edeceksin dünyaya
Ardında güzellik kalsın vakit var iken

Bunu bir nasihat eyle kendine
İnsansan çare bul insan derdine
Namertlik yakışmaz danış Merd-ine
Hayvanlara bakıp dön,gel KENDiNE! ! ! ! !
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HENÜZ BİLİNMEZ BaZI ŞEYLER YAŞANMADAN

Doğru değil o Dizilerdeki hayatlar
Yalanlar var sırlarla kaplanan
Sen bilemezsin neler döner
Neler var Perdenin ardında

Ne çileler çeker bilemezsin oyuncular
Bir piyon gibi bir esir gibi oynatılırlar
Zaman onlarda değeli başkalarından
Ama hiç biri değildir gerçek hayattan

Daha çok küçüksün yavrum aldanma
Beyaz perdeler pembe dizilere
Gerçeklerden çok ama çok uzak
Kimisi de kimilerine acı bir tuzak

Bir ticaret misali oldu oyunları
Sen aldanma gerçek görme bunları
Bir bilsen neler döner parlatılan ışıklardan
Güzellikler de aldatmasın seni! Boyalardan

Hikayedir Masaldır çoğu kez anlatılan
Boşuna dökmüş olursun göz yaşlarını ağlarsan
Aldanırsın yıkılırsan pişman olusun inanırsan
Yalan o mutluluklar güzellikler hepsi de yalan

Uzak değildir gerçekler senden!
Yakın olmaz sana kimseler Babandan Anadan
Aile sevgisidir insanı ayakta tutan ona sarıl!
Oysa ki hiç bir kul acı duymaz başka! Ardından

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hep Bendesin Sen

HEP BENDESİN SEN! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Uzakta iken seni unuttum sanma!
Hayalimden gitmez güzel gözlerin
Yüreğimden seni çıkarmam asla!
Çınlar kulağımda baldan sözlerin

Nasıl unuturum bendesin dedim!
Damarımda kanım bedenim bendim
İlk göz ağrım benim ilk seni sevdim
Yokluğunda, hep resmini izlerim

Beden’de ıraksan canda bendesin
Seni unutamam hep kalbimdesin
Aşkımsın benim sen hep içimdesin
Seni unutamam canım sevgilim

Sana canım dedim gönlüm sendedir
Beni benden alan gül yüzündedir
Kalbimdeki saray tahtım senindir
Geleceksin elbet! Hep seni beklerim

Uzaklık cefadır yüreğim suskun
Gözlerime baksan hep nemli mahzun
Sana olan özlemimi bilmiyor musun?
Kalbimin atışı ömrüm hep seninledir
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Hep Böyle Kal Olur Mu

Bilmek istemem ki diyer yanını!
Seni bu halinle görmek isterim.
Kimseler sıkınca tatlı canını!
Gene hep böyle kal! Bunu dilerim.

Yani ki üzülme ey MELEK yüzlüm .
Hayatta neşeyle yaşa isterim!
Her zaman dilinden ballar damlasın.
Hep nur içinde kal bunu dilerim.

Bilirim çok zordur bunları yapmak!
Içinden an gelir ; Zordur yaşamak.
An olur güzel e varmaz yanaşmak!
Bize düşen KÖTÜLÜK le savaşmak.

Her anında üstün ! Ol sen isterim.
Hayatın cilvesi çoktur bilesin!
Sakın ol da ona ALDANMA-YASIN!
Sana en yakında dursa da kendim.

Sen olsan da benim en büyük derdim.
Sana en yakında dursa da kendim.
Sana en yakın sen unutmayasın!
Dileğim kendine hep güvene-sin.

Tahsin Emek
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Hep Brdayım Dersin

HEP BURDAYIM DERSİN

Bir çivi çakmaya  gelsem duvara.
Sende bin elek var asar geçersin
Dayanamaz oldum o boş laflara
Hep burdayım dersin görünemessin

Nerede bulurum ararsam seni
Mecnuna döndürdün aşkınla beni
Yıllar varki bekliyorum gelmeni
Geliyorum dersin ama gelmessin

Dayanamaz oldu bendeki yürek
Hep böyle oyunlar yapar şu felek
Yenileri bilmem mazidem gerek
Seviyorum dersin hiç göstermessin

Kaç mevsim kaç bahar geçti gelmedin
Gelip bu gönlüme şerbet vermedin
Hep kendi isteğin olsun istedin
Benim dediğime cevap vermessin

Bu günde geçti bak gelmez geriye
Güller benden azap senden hediye
Bence niyetin yok bana gelmeye
Perişan halime bakmak bilmessin

Budur benim sana sözüm sitemim
Ağardı saçlarım büküldü belim
Takatım kalmadı canım sevgilim
Gelsen sevdiğini belki görmessin……
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HeP Doğruları  KonuşacaĞıM ATAM

HEP DOĞRULARI KONUŞACAĞIM ATAM

Madem geldim bu yalancı hayata
Ölünceye kadar yaşayacağım
Yalanla dolanla varılmış Kat’ a
Gerçeği demeye çalışacağım

Korkunun ecele olmaz faydası
Yaşam geçip gider nerde sonrası
Herkes unutuyor! Oldu olası
Bunları demeye uğraşacağım

Her geçen gün gider koca ömürden
Geriye döneni olmuş mu gören
Kimler insanlara eziyet eden
Yüzsüz insanlarla savaşacağım

İleri demişler dönmek yok geri
Mümkün olmaz geri almak günleri
Aşmamız gerekir çirkinlikleri
Anlamayanlara anlatacağım

Giyim kuşam ile doymaz karınlar
Dünler gibi asla olmaz yarınlar
Aydınlık içinde ne etsin yobazlar
Okur bilmezleri ne yapacağım

Bu günün yarını vardır demişler
Dünlere dönülür söylememişler
Bilen hesabını yapar görmüşler!
Görmek bilmeyene ne bakacağım

Korkunun ecele olmaz faydası
Bir geldik! Bir gideriz manası
Oynarız gerekse ölümün dansı
Vatanı Canımla koruyacağım

Yüzsüzlere diyeceğim ayıbını
Yanına koyamam yaptıklarını
Almaya Atamın tüm haklarını
Haksızlığa karşı savaşacağım

Atama söz verdim olmaz hıyanet
Düşünemem asla Atam ’sız devlet
Ayyıldız’ı bayrak bize emanet
Ben onu kanımla koruyacağım

YORULMADAN BENI TAKIP EDECEGINIZI SÖYLÜYORSUNUZ. BENIM SIZDEN ISTEDIGIM
SEY, YORULMAMAK DEGIL, YORULDUGUNUZ ZAMAN DA, DURMADAN
YÜRÜMEKYORULDUGUNUZ DAKIKADA DA DINLENMEDEN BENI TAKIP ETMEKTIR.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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HEP İÇİMDE YaŞARSIN CANIMSIN ANNE

Gün geçtikçe özlemin artar içimde
Yokluğunu unutur senle yaşarım
Sımsıcak bir duygu coşar kalbimde
Gözyaşlarım akar da silemem Anne

Alır beni hayaller götürür geri
Anar yaşar dururum tüm mazileri
Özledim seni Annem o günden beri
Gözlerim seni arar duruyor Anne

Gelmek istemez durur kendime kendim
Annem seni ben her an arar özlerdim
Senin yanıında iken olmazdı derdim
Gidişin çok acı verdi nerdesin Anne

Belki dönersin diye hep avunurum
Hayal rüyamda olsa belki görürüm
Nur içinde yat diye hep yalvarırım
Allahın senle olsun rahmeti Anne

Ne garip bir duygu acı sensiz yaşamak
Ne yazık her Kaderde var imiş ölmek
Ne umutlar etmiştim seni hep görmek
Mekanın cennettedir Umudum Anne

Anne zaman geçsede özlemin artar
Gözyaşlarım akınca içim rahatlar
Seninle yaşıyorum ben bu sıralar
Annem hep içimdesin Rahat yat anne
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Hep mi yalan

Hep’  mi yalan

Koca bir enkazdır arda kalan.
Gerçek budur her şey yalan.
Dört bir yana dağıldı parçalar.
Neler vardır ki kar kalınan.

Birim bir’im tükenmişim.
Hayat seni bitirmişim.
Çok şey yaptım ne etmişim.
Elde sıfır o’dur kalan.

Hayat denen bahçem vardı.
Ölüm geldi söküp aldı.
Yaşamın neydi maksadı.
Olmadı’ki anlaşılan.

Yıkıldı kurulan tahtım.
Viran oldu darmadağan.
Her gören bir parça aldı.
Naçar kaldı bana kalan.

Derd edersin kimler dinler.
Dertli inim in’im inler.
Aramaz sormaz hainler.
Sevdim diyen çoğu yalan.

Kendine bak dostum kendin.
Eline düşme namerd’in.
Merd dediğin mazidendi.
Ortalık dolu kalpazan.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hepimiz Bir Can'ız Allahımız Bir Dir

HEPİMİZ BİR CANIZ ALLAHIMIZ BİR DİR

Tanrım bana bir dert verdin
Eksiği yok fazlası yok
Çekilesi var bu derdin
Yokluğu dert varlığı yok
Olmasa olmuyor onsuz
Ateş yanar mı odunsuz
Yasama olmaz kanunsuz
Yazarı var kendisi yok
Biz yazarız kanunları
Çiğneriz de yasaları
Bir yapmadın kafaları
Düşünür de yaptığı yok
İmama yapmaz dediğini
Vaaz diye verdiğini
Seven almaz sevdiğini
Bileni çok göreni yok
Her kafadan gelir bir ses
Hayat oldu demir kafes
Kolayca alınmaz nefes
Edeni çok çözeni yok
Sözde hepimiz bir Can’ız
Düşünen birer hayvanız
Abes her şeyi yaparız
Doğrusu var gideni yok
Her şeyi var ettin bize
Hükmettik Kara, Deniz’e
Gök kubbe emanet bize
Şükreden az bilmeyen çok
Kısacık ömrü yaşarız
Bizler yaşadıkça varız
Horlayan biz horlananız
Kendisini bilmeyen çok
Bir sen varsın kâinat ta
Bunu gördüm dört kitapta
Ayırım neden her katta
İnsanlığı unutan çok
Tüm resuller birdir deriz
Dört kitabı hep severiz
Ayırım yapan bizleriz
Dinler birdir bileni yok
Bütün yollar gelir sana
Böyle emrettin insana
Bak kulların kıyar Can’a
Okuyup da bilmeyen çok
Yeter bize koca Âlem
Sende kitap sende kalem
Müslümandır sağ denilen
İslam yoldur bileni yok
Sana bağladım yolumu
Affeyle Tahsin Kul’unu
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Sendedir sırrın yorumu
Ben derim de anlayan yok
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Hepsi yalancı

HEPSİ YALANCI

Baktırdığım fallar çıkmadı! Yalan
İnsanlar sözünde durmadı! Yalan
Yaşanan dünyanın her şeyi yalan
Gerçek sözü nedir, o da mı yalan?

Birine uymuyor günün her biri
İmam gösterdiler dinsiz kafiri
Temiz bilinenlerin göründü kiri
Kime sarıldımsa oldu bir yılan

Hayat çirkeflerle dolmuş geçilmez
Berrak sular zehir bir tas içilmez
Herkes gizli olmuş sırrı çözülmez
Kendinden şüphe et o sana kalan

Bir zamanlar sözler şeref namustu
Şimdilerde buhar oldu da uçtu
Verilen vaatler dağları aştı
Hangi biri kimdir sözünde duran?

Tahsin Emek
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Her Gecenin Bir Sabahı Var

DOĞACAK ELBET GÜNEŞ ER YA DA GEÇ!
SÜRMEZ KARANLIKLAR SONSUZA!
AYDINLANACAK MUTLAKA UFUKLAR SABAHA!
SEN GENE DE UMUTLARDAN VAZ GEÇME ÜMİDİ SEÇ!

SÜRMEZ HİÇ BİR ZALİMİN ZULMÜ İNAN ; EBEDİ!
BİRDİR BAKARSAN EĞER İNSANLARIN DİNİ MABEDİ!
SÖZLER TUTMAZSA EĞER NEYLERSİN TAPU SENEDİ?
GÜN DOĞACAK ÖLMEZ HASTALANIR AMA ZAMAN GENÇ!

DURMAZ BİR YERDE GERÇER HER ZAMAN AN BE AN!
NEREDE FİRAVUNLAR TİRANLAR DA HEPSİ HÜSRAN!
BAK GÖR KARANLIĞA SÜRMÜYOR GENE KUTUPLARDA!
VAAD EDİLMİŞSE EĞER OLACAK GEÇENE DEK BUSÜREÇ!

SEN DÜŞÜN BİR HER MEVSİMİN ARDI ARKASI VAR!
HER HAZANDAN SONRA KIŞ GELİR SONRASI DA BAHARI
BİTİNCE MİADI KALMAZ KALAMAZ BUNA İNAN!
SEN RUHUNU TAZALE HER BAHARDA DÜNYA GİBİ KALIRSIN GENÇ

Tahsin Emek
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Her Gelen Gideni  Aratırmış Samandağ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

SAMANADAĞ    HER GELEN GİDENİ ARATIRMIŞ

Her gelen gideni neden aratır
Neden aydınlığı boğar karartır
Olmadık dertleri bulur yaratır
Ne kara talihin varmış Samandağ!

Kimseler sormuyor neden! Babanı?
Ağlatırlar her deminde Ananı!
Gizliden sokarlar! Saman yılanı!
Süm-anın da! Saman olmuş Samandağ

Kayserli boyayı sürerler sana!
İnanırsın her atılan yalana!
Özlerine baksan benzer yılana!
Sömürürler seni güzel Samandağ

Seni severlermiş halkını asla!
Vurgunlar vurdular eski mirasla
İşçiyi sattılar beşe takasla
O işçi halkından gelmiş Samandağ

Yaban ellerinde şirket kuruldu!
İhalede büyük vurgun vuruldu!
Yerlilere iş yok! Kanun bu oldu
İnsanın dışarda kaldı Samandağ

İş bileni getirdiler başlara!
Dosyasına baksan karadan kara!
Emin ad yakışır hırsızlıklara!
İtibar onlara kalmış Samandağ

Susalım biz onlardadır bu devran
Taşıma su ile dönmez değirmen
Torba deyip kendi miskin görünen
Gidenden beterdir anla Samandağ

Gidenler bu halde evliya kalır!
Eskiye itibar her an Anılır!
Üste yapılanlar hemen görünür!
Asıl hizmet yeraltıdır Samandağ

Yeter mi güçleri yollar açmaya!
Yer altı kazıyıp kanal yapmaya!
Yeter mi güçleri halkı sevmeye!
Yaban eller yeğdir bizden Samandağ
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HeR GeleN Gidenİ AraTırMıŞ SAMANDAĞ

SAMANADAĞ    HER GELEN GİDENİ ARATIRMIŞ

Her gelen gideni neden aratır
Neden aydınlığı boğar karartır
Olmadık dertleri bulur yaratır
Ne kara talinin varmış Samandağ

Kimseler sormuyor neden babanı
Ağlatırlar her deminde Ananı!
Gizliden sokarlar! Saman yılanı!
Süm-anın da! Saman olmuş Samandağ

Kayserli boyayı sürerler sana
İnanırsın her atılan yalana
Özlerine baksan benzer yılana
Sömürürler seni güzel Samandağ

Seni severlermiş halkını asla!
Vurgunlar vurdular eski mirasla
İşçiyi sattılar beşe takasla
O işçi halkından gelmiş Samandağ

Yaban ellerinde şirket kuruldu
İhalede büyük vurgun vuruldu
Yerlilere iş yok! Kanun bu oldu
İnsanın dışarda kaldı Samandağ

İş bileni getirdiler başlara
Dosyasına baksan karadan kara
Emin ad yakışır hırsızlıklara
İtibar onlara kalmış Samandağ

Susalım biz onlardadır bu devran
Taşıma su ile dönmez değirmen
Torba deyip kendi miskin görünen
Gidenden beterdir anla Samandağ

Gidenler bu halde evliya kalır
Eskiye itibar her an anılır
Üste yapılanlar hemen görünür
Asıl hizmet yeraltıdır Samandağ

Yeter mi güçleri yollar açmaya
Yer altı kazıyıp kanal yapmaya
Yeter mi güçleri halkı sevmeye
Yaban eller yeğdir bizden Samandağ
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Her günüm sevgilimin

HER GÜNÜM SEGİLİMİN

Sevdim seveli seni olmadı ki hiç dünüm.
Her anımda sen varsın senle geçer her günüm.
Sevgililer günü bilmem seninle dolu ömrüm.
Bir günüm ayrı olmaz ki kopamam sevgilimden.

Modern aşklar saatliktir sevgili günü denir.
O sevgiler dillerdedir  yalnızca laf söylenir.
Çağ değişmiş böyle imiş zamane buymuş devir.
O yüzden kutlamam ben sevgili günü nedir.

Bizde aşklar nakşedilir aşığın yüreğine.
Şimdikiler işliyorlar koluna bedenine.
Bağlandı mı antenleri bir başka diğerine.
Günlük aşklar döner geri sevgileri bitirir.

Sevgiler kalplerde yaşar ışıldar hep gözlerde.
Hasret çeker sevgili ler kavuşmak mı! o nerde?
Başka sevgi barındırmaz aşık olan kalplerde.
Bu zamanda birden fazla sevgilide seçilir.

Bana uymaz Avrupa dan gelen sevgili günü.
Ömrüm boyu kutlarım ben sevdiğimin gününü.
Her yılda on iki ayda elli iki hafta yedi günleri.
Ben kutlarım hayat boyu seven sevgilileri.
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HeR Şey Olmuş İse OlaĞaN

HERŞEY  OLMUŞ İSE OLAĞAN

Belli olmaz
Bir bakarsın
Kar görmeyen
Dağlara bile
Yağar Kar
Gün görmemiş
Yerlere bile
Güneş doğar
Çöller de
Yeşerir ya
Bazen yeşillikler de
Çöl olur
Nasıl?
Bir âlemde!
Yaşarız!
Artık!
Hiç bir şey
Eskisi gibi
Olmuyor!
Kardeş!
Kardeşi
Satar!
Vururken!
Can yerinden
Güneş bile
Doğarsa da!
Batıdan
Buna artık
Şaşmam ben!
Para ile
Alınırsa mutluluk
Güzellikler
Kalıyorsa geride
Dönüyorsak
Saklı!
Karanlıklara
Haklılık!
Çıkmıyorsa ortaya
İleri değil!
Gerilere!
Dönüyorsa zaman
Ben artık!
Hiçbir şeye
ŞAŞAMAM

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her Şey Sanadır

HERŞEY SANADIR

Bilirsin sol yanım senin değişmez
İsyanım! Kader’e sanma sanadır
Sensiz bu gönlüme kimseler girmez
Ömrümü adadım, hayat sanadır

Bakma feryadıma sana çok değer
Feryat etmez isem Aşk neler eder
Senden edindiğim gam ile keder
Onlar bana kalsın! Kalbim sanadır

Sende üzülme hiç, yorma kafanı
Hayat idam etti Pir’i Sultanı
Bakıp ta üzülme sen her ağlayanı!
Ahlar benim olsun sevgim sanadır

Sen Aşk ta tazesin sevebilmesin
Benim gibi Aşk a değer vermezsin
Bilmem şimdilerde neler edersin
Istırap banadır! Sevinç sanadır

Sanadır yazdığım tüm şiirlerim
Bir gün senin gibi bende giderim
Hep buradayım derdin nerde gözlerin
Rengi benim olsun! Bakış sanadır

Sanadır özlemim hep bana cefa
Dönüp te baksaydın sende bir defa
Ben acı çekeyim sende sür sefa
Ateş benim olsun! İrem sanadır
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Her Şey Yok Oldu

Karanlık içinde kaldım gene de!
Güvendiğim DAĞLARDA karlar diz boyu!
Baharı görmedim geçen senede.
Gene bütün çevre kapkara koyu!

Tam olacak derken koptu tüm ipler.
Yüreğim burkuldu her yanım titrer.
Ümitlerim gitti hep birer birer.
Yoktu bir tutacak başka dal yoktu!

Çekip gitti haber vermeden gene.
Bellidir çok kötü geldi bu sene!
Ben dert küpü oldum yokluk Mengene.
Sıktı son damlaya bir çarem yoktu.

Bulamadım bu ömrümde Sefayı.
Satamadım gitti derdi Cefayı.
Eseri kalmadı yedik kafayı.
İyilikten yana her şey kayboldu.
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HER ŞEYDE SeN

Bir şair değildim ben
Bana sensin yazdıran
Uyumuş bir yanardağı
Sendin bende uyandıran

Bilmezdim aşk sevdayı
Sevmezdim hayat dünyayı
Başıma sen sardın belayı
Sensin beni mecnun eden

Sevgiyi bir sende tattım
Sensin benim ilk göz ağrım
Bir sende burkuldu bağrım
Kendimi de sevdiren sen

Kendime vermezdim değer
Senin için sevdim kendim
Yarın güneş doğsun erken!
Yalvar-tıp bekleten! gene  sen

Ah sen sen sen var ya sen
Sensin beni bana veren
Sen bu gönlümün sahibi
Bana hayatı sevdiren! Evet SEN
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Her Şeyden Önce Edebi Edin

Adanmış yüreğim sevgiye aşka
Yaşamda ne var ki bunlardan başka
Sevmeden yaşanmaz koca hayatta
Gönül razı olmaz ise yaşanmaz!

Sevmek güç veriyor seven kalplere
Aşk götürür gider bilinmez yere
Yer olmaz onlarda derde kedere
Onlar ancak verir onlarsız olmaz

Benliğimden beni aldın götürdün
Hani söz vermiştin çabuk bitirdin
O da yetmez gibi zulüm estirdin
Alışmış yüreğim senden sarsılmaz

Ben severim hayat sevgisiz olmaz
Aşk ile yaşarım onsuz yaşanmaz
Gözler bakar hoşlanmazsa sevilmez
Ben yaşarım sensiz ! Aşksız yaşanmaz

Uslanmaz bu gönlüm yüreğim pektir
Yüreğimde sevgi Aşktan yüksektir
Gönül aşık olur diller söyletir
Söylemezse diller sevilen duymaz

Duymaz o sevgili bilmez mi Aceb
Hissetmezse eğer neye müsteceb
Bizde Dinden önce edinir edeb
Edebi olmayanın DİNİ DE OLMAZ
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HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN OLMAK GEREKİR ONU BAŞARAMAYAN ZATEN Ki
BİR ŞEY OLAMAZ
ÂLEVİ OLMAK ZOR YOLU HAK YOLu
HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN OLMAK GEREKİR ONU BAŞARAMAYAN ZATEN Kİ BİR ŞEY
OLAMAZ
KÂBEMİZ İNSANDIR BİZİM ALLAH BUNU EMREDER İNSAN OLMASA KÂBE TANINIR
MIYDI?
Âli’y le yoğrulmuş bedenim canım.
Ben bir Âlevi'yim dinde! İslam’ım.
Adem’den bu yana Âli’yle varım.
Ben İslam’a aşık ilk Müslümanım.
Kitabım Kur-an’dır Hak’tır öncesi.
Bütün Nebi’lerin birdir rütbesi.
İslam’ın bir olur yolu hutb 'esi.
Ben bir Âlevi’yim ilk Müslümanım.
Âli aşkı bende ondadır gözüm.
Âli’nin adını gösterir yüzüm.
Âli’y ile geçer gecem gündüzüm.
Ben bir Âlevi’yim İslam’dır özüm.
İslam HAK dinidir oda bende dir
İslam’ın gerçeği Âlevi’dedir.
İslam’ın menşe - i Âli’y iledir.
Ben bir Âlevi'yim İslam bende dir.
Âlevi helalden başka yol bilmez
Âlevi Hak bilir başka yol gitmez
Âlevi bir Yetimin Hakkını yemez
Âli'nin yolu Hak İslam Dindedir
Haram lokma yemez Âlevi olan
Hak değilse o yol geçmez o yoldan
Halkıyla bağdaşır Âlevi olan
Âleviyim bütün KUR-AN BENDEDİR
İslam’ın her şeyi Âlevi’de dir.
Tahsin Emek
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HeR ŞeYiN VAR HeSABI

HER ŞEYİN VAR HESABI

İstemediğin kıllar
Burnunda biter
Yasaklarla!
Engellenmez ki!
Özgürlükler
Varsın Dam
Olsun mekân
Yeter ki!
Özgür olsun!
Yürekler
Çekmeden!
Acıyı
Değersiz kalır!
Güzellikler
Varasın!
Doğsun çocuk
Korur onu
Melekler
Her şeyin!
Var hesabı!
Bir gün elbet
Ödeyecekler
 Tahsin EMEK

Şeytan için girene,
Zindan olur o damlar!
Allah için girene!
Vız geliyor idamlar!
Dam;
Kimine bir siccin,
Kimine olur mektep;
Yusuf!
Çıkar oradan,
Nice maznun adamlar!
                             Ülkü Şahin 1
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HER ŞEYİNiZ YALAN DOLAN

Yalan Mevsimindeyiz! Yalan
Ortalarda her şarlatan
Sanki kendisi değil de
Başkasına atan tutan!

Ar perdesi AZ çekilirmiş
Her mevsimde söylenirmiş
Yalanlardan kim var ölmüş
Mevsim yalan İnsan yalan

Utanamaz dediğinden
Evindeki sevdiğinden
Sanki de dönmüş düğünden
Yalan atar hiç durmadan

Dilin kemiği yoktur! Muş
Yalan doludur her bakış
Kim sorsun ki neler olmuş
Başı yalan sonu yalan

Sanat edinen yalanı
Malzemesiz-dir dükkanı
Sollar geçer her şeytanı
Mesleği olunca Yalan

Kuru lafa tok karnımız
Dağı aştı yalan-anınız
Var mı-dır hiç inancınız
İnansanız o da yalan

Dost Şairlerden  Kıtalar

Kuru lafla doyanlara şaşarım
bir nebze doğru olsa susarım
yalan yere yemin edenden kaçarım
inançlıyım der ya oda yalan..! ...// Canan EREN
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HER YERDE BİR sEN VARSIN

Bir tatlı rüzgar esti seninle aramızdan
Ne sen sıyrıla bildin ne de ben kaçtım ondan
Alıp götürdü bizi halimizi sormadan
Hangi Aşk geçti söyle üzülüp kahrolmadan

Ben seni İlk görüşte sevmedim ki bilirsin
Yıllar var ki kalbimde yaşayan bir Peri sin
Canın ister görünür canım ister gelirsin
Ben mutlu olamam ki sen bana yar olmadan

Bir şiir sin dilimde bıkmadan usanmadan
Bir anım geçmiyor ki seni anıp durmadan
Kurtulamam ben sensiz düştüğüm bu beladan
Mutluluğu verecek bana tek varlık sensin

Sen benim kaderim sin çekerim çekeceğim
Senin aşkın derdinle yaşayıp öleceğim
Sen benim yaz baharda hazan kışta çiçeğim
Sen benim yerde gökte evrende sevdiceğim
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Her yokuşun bir inişi var

Her gecenin bir sabahı.
Her gülün bir dalı var.
Gündüzler olmasaydı.
Neye yarar akşamlar.

Her gülün bir dikeni.
Her aşkın bir seveni.
Sevgililer olmasaydı.
Büyük aşk neye yarar.

Herkesin bir güzel yanı.
Her yaşayanın bir canı.
Her kalbin bir sultanı.
 Olmasa neye kalb yarar.

Benim tek sultanım sensin.
SEN BENDE BİR NEFESSİN
Kıskancısısın sen herkesin.
Hayat sensiz neye yarar.
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Her zaman   Doğruluk Hazinedir

DOĞRULUK HAZİNEDİR

Zaman Hak’lıdan yana mı
Hak’sızdan mı anlamadım
Doğru yoldan yürüdümde
Kimselere yaranmadım
Palyaçolar başı çeker
Onlar gibi olamadım
Her zaman gerçeği dedim
Yalanlara bulaşmadım
Kovulurmuş dokuz köyden
Doğru demiş bunu diyen
Doğruluktan şaşmadık da
Hep biz olduk şamar yiyen
Yalancılar çeker başı
Herkese budur görünen
Yalan dolan başta gider
Ezilense doğru diyen
Fire vermedik kafadan
Dürüstlük gelir İmandan
Ortalıkta çoğu yalan
Başta giden değilmidir
Kimi yazar iki satır
Alkış alır yükle katır
Yazdığı anlammı taşır
Onlar başta değilmidir
Ne yapalım düzen bozuk
Bizim emeklere yazık
Yalana çakamam kazık
Dürüslük hoş değilmidir
Doğru yoldan git be derviş
Dünyanın düzeni'de neymiş
Değerler sonra bilinmiş! ! !
O yeterli değilmidir? ? ? ?
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HERKESE DEMEMİZ GeREK

Bizi bilen yetmez artık
Bildirelim tüm Cihana
Yetti bence bu uzaklık
Anlatalım her İnsana

Hak bizde Haklılık bizde
Kalmasın yücelik sözde
Biz yüzeriz her denizde
Gösterelim her yabana

Doğruluktan ayrılmadık
Haramlara göz koymadık
Açlar var iken yemedik
İnanmadık her Yalana

Aydınlıktır şiarımız
Hakka gider yollarımız
Her güzellikte bizler varız
Şükrederiz YARADAN-A

Her mazlumun yanındayız
Zalime karşı yılmayız
Bizler her zaman soldayız
Atılırsak da ZİNDANA

Atamızın yolunda Can
Veririz oluruz kurban
Bize dokunmayan Yılan
Kalsın deriz dost düşmana
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Herşey Mi Takdiri İlahi

Her şey mi TAKDİRİ ilahi

Akıl vermiş fikir vermiş
Yaşa sen ey kulum demiş
Kötülüğü istememiş
Eden mi takdir ilahi

Şeytana uyma ey kulum
Düşün iman paran pulun
Demez ki ateşte kavrulun
Yanan mı takdiri ilahi

İnsan yapar yaramazlık
Sanır ki bunu kurnazlık
Hüküm de varsa haksızlık
Bu damı takdiri ilahi

Allah verir güzelliği
Kötülüğü yapan insan
Hayvanın güzel benliği
Kötülük düşünmez hayvan

İnsanlarda yok kanaat
Herkes isterse saltanat
Unutur getirmez Salavat
Oda mı takdir ilahi

İnsan uyarsa şeytana
Saldırırsa ona buna
Girmezse! Hakkın yoluna
Buda mı takdir ilahi

Dürüst olup doğru yazsak
Yapılan işlere baksak
Haksızı silip çıkarsak
Budur takdiri ilahi! ! ! ! ! !
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Herşeyimsin

Senden başka girmez kimse kalbime
O senin bahçendir, tapusu sende
Sen bilirsin! Tek çaresin derdime
Kimse derman olmaz ilacım sende

İlk gözağrım ilk aşkım inanki sensin
Ne çok sevdim seni iyi bilirsin
Tanrım yolumuza aydınlık versin
Varım yoğum canım sendedir sende

Var olmak tanrının ilahi emri
Yaşamaya geldim seninle dehri
Verselerde bana en büyük şehri
Değiştirmem saçının bir tek telini

Seninle dört mevsim bahardır bana
Gözlerimden anla hep sorma sana
Değiştirmem seni bütün cihana
Benim bütün ömrüm o ellerinde

Yaşamın tadına seninle vardım
Ayrı kalamamki sana koşardım
Senden başka bir gül hiç koklamadım
Senin kokun sinmiş tüm benliğinde
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HERŞEYiN BiR ZAMANI VAR

Behey zalim zulmün nam salar gibi
Dört yandan Âlemim sana ahı var
Beddua ederler gece gündüzler
Söyle insanların ne günahı var

Fitne soktun iki kardeş arası
Dost düşmana oldun yüzler karası
Gün gelir olursun dost maskarası
Elbet her zalimin bir hesabı var

Karıştırdın bütün dünya Âlemi
Gün gelir yargılar kırar kalemi
Sen vermedin dermansıza merhemi
Dermansızlar bir gün hesap sorarlar

Yediden yetmişe yetmedi zulmün
Yolun yalan, sözün yalan! Güdümün
Zalimlerden olur mutlak ölümün
Her zalimin elbet bir zalimi var

Her Âdem’in bir ilk bir de sonu var
Doğar iken insan AK’tır sayfalar
Kendi yapar Ak ı yâda karalar
Ahiret yaşamda bir hesap sorarlar

Cennet e girmeye sökmez akçeler
Cennet yolu elbet güzel ameller
Cennette neylesin senin gibiler
Seni kurtaracak çokça paran var
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Hesabın Sorulur

HESABIN SORULUR

Herhesin bir ilk’i varsa!
Mutlaka bir sonu var
Kimimiz genç gideriz
Kimi çocuk ihtiyar

Ne yaparsan hayat’ta
Güzellik Doğruluk’ta
Kötülüğün’de elbet
Son Uç’ta hesabı var

Cennet Cehennem derler
Gizliden Hak'kı yerler
Otalık’ta Meydan’da
Evliya görünürler

Bilmeden yapmak değil!
Bilip de yapmak günah
Beş vakit namaz kılar
Çalıp çırpar her sabah

İnsan’dan saklarsın da
O soramazki hesap
Ahret’te var muhasip
Daimdir Akşam Sabah

O’nda olmaz iltimas
Ne Rüşvet  nede Torpil
Zordur SIRAT Köprüsü
Herkes geçmez bunu bil
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Hesabın var

Herkesin  ilki var ise,
Mutlaka bir sonu var.
Kimimiz genç gideriz.
Kimimiz se ihtiyar.

Ne yaparsak hayatta.
Güzellik doğruluk'ta
Kötülüğün mutlaka.
Son uç_ta hesabı var.

Cennet cehennem derler.
Gizliden hakkı yerler.
Ortalık'ta meydan da.
Evliya görünürler.

Bilmeden yapmak değil.
Bilip'te yapmak günah.
Dört dörtlük namaz kılar.
Çalıp çırpar her sabah.

İnsandan saklarsın'da.
Obilmez sormaz hesap.
Ahrette var muhasip.
O ZAMAN KAR ETMEZ AH;

Onda olmaz iltimas.
Ne rüşvet nede torpil.
Sen SIRAT köprüsünü.
Göremezsin be rezil.
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HeSaP GüNü GeLiR BiR GüN

HESAP GÜNÜ GELİR BİR GÜN!

Aynaları varda bakmak bilmezler
Kamburları vardır onu görmezler
Neler yapıyorlar hiç anlamazlar!
Gülünecek hallerine bakmazlar

Kasıp kavururlar Fer un misali
Zulmü ederler de yok haberleri
Herkes gider iken doğru ileri!
Onlar gerilere doğru giderler!

Tarih okurlar da almazlar dersi
Baksan yüzlerine benzerler hepsi
Sunarlar bizlere zehirden tepsi!
Bize verir kendileri yemezler!

Deve kuşu gibi saklarlar başı
İlan ediyorlar kardeş kavgası
Akıtırlar gene mazlum gözyaşı
Kitapları var da okur bilmezler

Sanırlar ki bizi uyutuyorlar
Sözleri verirler hiç tutmuyorlar
Kardeşlik derler de hiç gütmüyorlar
Tanrı kulu diye bize demezler

Demezler insanız bir gün göçeriz
Demezler gün gelir neleri yeriz!
Demezler ki bizler birer neferiz!
Demezler hesap var bir gün demezler
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Hiç bakarmıyım

Seninle açtım ben dünya gözümü
Senden başkasına hiç bakar mıyım?
Ben seninle gördüm bahar, yazımı
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?

Hayatı seninle, sende tanıdım
Her şeyi sen ile gördüm, yaşadım
Mazimi kimseyle paylaşamadım
Senden başkasına hiç bakar mıyım?

Kötü günde bir tek desteğim sendin
Güller bahçesinden seni beğendim
İyi günlerimde coştun eğlendin
Senden başkasını hiç koklar mıyım?

Sanma sensiz bu hayatı yaşarım
Her kucak açana sanma koşarım
Düşman olur sensiz bitin dostlarım
Senden başkasıyla hiç yaşar mıyım?

Senden başkasına güvenim olmaz
Senden başka kimse beni anlamaz
Sevgi denen hissim sensiz yaşamaz
Senden başkasıyla ben yaşar mıyım?

Seninle koca bir ömür yaşadım
Eskisi gibi miyim ben de yaşlandım
Gençlik elden uçtu hiç tutamadım
Senden başkasını hiç okşar mıyım?

Koklar mıyım senden başka bir gülü?
Neyleyim sen yokken öten bülbülü?
Sensiz hayat bana yaşayan ölü
Senden başkasıyla hiç yaşar mıyım?
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Hoş geldınız

Hoş geldiniz bize yeni gelenler
Bu beldenin size ihtiyacı var
Siyasetçi büktü dimdik belini
Buranın devlete ihtiyacı var

Hizmet yapılmıyor, yapılsa yarım
Gösteriyor bunu yol ve kaldırım
Paralısı yapmaz buralarda yatırım
Bizlerin sizlere ihtiyacı var

Sattılar kalmadı beldenin malı
Deniz paylaşıldı bitti kumları
Cebi bilir onlar bakmaz yukarı
Bizlerin adalete ihtiyacı var

Nice vekilleri gitti meclise
Unuttu bizleri uydu iblise
İhanet ettiler bütün herkese
Bizlerin devlete ihtiyacı var

İş yapmıyor burada ne tedaş ne tek
Buradan sorumlular çekmiş el etek
Bizde mi burayı bırakıp gitsek
Bizlerin aydınlığa ihtiyacı var

Sularımız sözde hep akacaktı
Ayırım ikilik olmayacaktı
Kanallar bir açtı sonra kapattı
Bizlerin gerçeklere ihtiyacı var

Yazı yazdım kimse bana demiyor
Şiirlerden bir şey algılamıyor
Zaman ömrümüzden geçip gidiyor
Bizlerin hayata ihtiyacı var
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HOŞ GELDİN ANNeM

Kabuslar nöbet tutmuştu sanki başım ucunda
Biri ardı sıra gelirdi her başımı yastığa koyduğumda
Alıp götürüyorlardı bilemediğim yerlere!
Sen bir de ben onlarca kere
Rahat yüzü görmedim yıllardır kahırdan
Dertler hortlardı Annem ha oradan ha buradan
Girmeyi verseydim o Adliye kapısından!
Yoksa işi her mebusun görmesin çakır gözleri
Dağda bir av yakalamış gibi çekerdi sorguya
Gene yer vermezdim Annem kaygıya
Çelikten bir yürek olmuştu sanki bende
Bilsen annem hepsi senin sayende
Gerçekte korkmazdım kimselerden
Korkmazdım çoğu an Kahpe Kaderden
Bir uykuda yakalamasın beni! Yakalamasın Annem
Bir Allah vardı sığındığım bir de Sen Sendin Annem
Bilebilsen neler geldi geçti başıma sen bilmeden
Ama! gene bilme sen bilme! sen Üzülme Annem
Yıktım çünkü birer birer talihsizleri kötü insanları!
Ve de o Makus Kötü Kaderi:
Mutluyum şimdi Annem Mutluyum Bulduğuma seni!
Anlatmama yer kalmadı maziyi o kötü günleri
Önümüzde Bir hayat var yaşanacak bilirsek eğer yaşamayı
Sen beni İzle annem; sünger çektim koca maziye o yok artık!
İleriye bakalım Annem hep İleriye
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Hüzünlü Şarkılar

Hüzünlü şarkılar çalındı bu gün!
Gönlümün o salaş meyhanesinde.
Dert dolu yüreğim her zaman üzgün.
Seni umut etmiş her zerresinde
Seni aradılar yorgun gözlerim.
O yerin hep boştur hiç gelmezsin de.
Aklımda hep anar tatlı sözlerin.
Anmaz-sın belki de hissetmezsin de.
Bir bendim hep bir de sen varmışsın gibi
Dinledim duymadım güzel sesinde.
Bir biri ardından gitti şarkılar.
Söylendi söylendi Dinlemedim de
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Işık görmedik

IŞIK GÖRMEDİK

Girmeden birliğe oldu ayrılık.
Önümüz karanlık arka karanlık.
Yıllar yılı deriz  yollar aydınlık.
Aydınlıktan Zerre ışık görmedik.

Her geçen gün bize zindanlar çöker.
Hayaller bir biri ardından göçer.
Bunun acısını çekenler kimler.
Orta direk vardı onu görmedik.

Bölündü ikiye yarısı gitti.
Kalmadı ki gücü tükendi bitti.
Sanırım bu dersler ona da yetti.
Uslandımı diye bakıp bekledik.

Beş yılda bir kurar zengin sofrayı.
Çeker kana kana içki rakıyı.
Ayılınca bulmaz eski kafayı.
Sofrasında çorba yoktur görmedik.

Hadi al yak burdan ama dışarda.
Kaybettin paranı büyük kumarda.
Arama aklını o da firarda.
Yıllar yılı uslanmanı bekledik.

Her zaman sanadır olan kazıklar.
Kışlığı çıkarma nerde yazlıklar.
Atma yenin yok ki olur yazıklar.
Eskileri sakla bunu söyledik.
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İçerim Yanıyor Annem

Yüreğim yanıyor ANNE Canım açıyor!
Ne günlere kaldık ANNE eller ağlıyor!
Bu hallere düşer miydik akıl ermiyor?
Kocayınca ASLAN!; Çakal Alay ediyor.

Bükülmez idi belimiz şaha kalkardık.
Şanımızın verdiğiyle MUTLU yaşardık.
Her DİYENİN yardımına canla koşar,dık.
İnsanlık mı ölmüş ANNEM bilinemiyor?

Çalan çırpan Bey-den olmuş!Saygı görüyor.
Helal ekmek ÇOK zor oldu! KazanılmIyor.
Kiminin elleri bom boş! Hay-dan yaşıyor.
Gerçek artık hayal sanki ; Yalan yürüyor.

Ar namusu sorar isen hiç aranmıyor!
Kazanım da doğruluktan pay alınmıyor.
Konuşuyor ağzı olan kulak duymuyor!
Elde edenler yetkiyi! Peş-keş çekiyor.

Balık baştan koktu gitti kuyruğu aştı!
İyilik kalmadı gitti HAK ’a ulaştı!
Kötü şeref duyar gibi haddini aştı.
Hesap vermez oldu! Çok Arsızlaştı; Ayıp ediyor .

Kendi yapar en kötüyü sorarsan kızar!
Utanç duymaz oldu artık fermanlar yazar.
O bilmez mi her KÖTÜ kem kuyusunu kazar.
Hakkı bilmez !Hukuk bilmez KENDİ Kendine yazıyor . .

KANIYOR YÜREĞİM ANNEM CANIM ACıYOR
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İÇERiNDEN SESLEN BuLuRuM SENi

Olur, da aklına düşersem bir gün
Çekinmeden ara istersen beni
Benim için bayram olur sevdiğim
Mazime sakladım silmedim seni

Hala yanar bende aşkın ateşi
Söndüremez ne çok yağsa da yağmur
Sendin bir zamanlar gökte güneşim
Gönlüm unutamaz hep anar seni

Gözlerimden silinmedi hayalin
Adını sayıklar her zaman dilim
Senden olmadı ki başka sevgilim
Sevdan terk etmedi hep sarar beni

Tereddüt etmeden gel çal kapımı
Belki de görürsün bendeki seni
Seninle süsledim tüm hayatımı
Ne çok beklemiştim gelip görmeni

İstersen içime sormadan dal gir
İçerimde her şey sormadan bilir
Seni sen diye sevmiş elden ne gelir
Yüreğim nakşetmiş her yere seni

Bulunduğun yerden seslen istersen
Ne kadar uzaksam duyar gelirim
Dilinden değil de içinden seslen
Sen hiç meraklanma bulurum seni
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İÇİMDEKİ ÜMiTLERİM TÜKENMEDEN GEL

Sararmadan! Yaprakları Dalların
İlkinde gel sonu gelmeden Baharın
Kırılmadan gel içimde Umutlarım
Ümitlerim tükenmeden bitmeden Gel

Belli değil neler getirir yarınlar
Sarmal olmuş bitmiyor artık sorunlar
Felekten çoğaldı! O bitmez oyunlar
Kader bizi bitirmeden! Gitmeden Gel

Yaşanacak iki damla var ömürden
Geri dönmez vakit nakittir her giden
Ayrı durmaz tek bildiğim! Gerçek Seven
İçindeki aşka saygın bitmeden.... Gel

Her geçen an dönmez geri neler yapsa
Dönüp baksan koca hayat ne çok kısa
Bende kalan dört ayağı kırık masa
Şu bendeki akan nurum sönmeden Gel

Pişmanlıklar yer tutmadan içinde
Aklar çoğalmadan kara saçında
Esiyorken hala kavak yeli başında
Ver gönlünü rüzgarlara! Onlar ile Gel

Gel! Diyorsam bir sebebi var elbet
Niceleri heder etti şu zalim gurbet
Sakın deme dur bana az daha sabret
Bende bitti! Sende varsa, SABIR ile GEL
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İÇİMDEKİ YERİN EBEDi GİRNE

İÇİMDE BİR YER ETTİN GİRNE

Muhteşemsin toprağın la Dağın la
Harikasın Denizin Kıyıların la
Bir başkasın güzel İnsanların la
Beni benden alıp sana bağlandım GİRNE

Doyamadım Denizinin tadına
Güzelliğin Neşe katar canıma
Her bakınca Beşparmak Dağlarına
Yaşanacak Güzel şehirsin Girne

Dalgalanır Bayrakların dört yanda
Ana vatan Bayrakları yanında
Bir yer ettin damarımda kanımda
Görülecek Büyük Şahersin Girne

Asırları taşır üstünde Dağlar
Korunuyor Kalelerden topraklar
Dört bir yandan hep aynıdır Şafaklar
Doyum olmaz Sahillerine Girne

İyi niyet taşır gerçek insanın
Hak etmişler Kahramanca Vatanı
Şehitlerin Helal etti kanını
Sen Unutma Şehidin Kutsal Girne

Esirgemez Kanadın Ana Vatan
Mehmetçikler Şehitliğinde yatan
Sevgi seli vardır hep sana akan
Her şeyinle Kahramansın sen Girne

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İçimden gelmiyor

İÇİMDEN GELMİYOR

Bir sıkıntı sarmış tüm bedenimi.
Dokunsan patlarım söylercesine.
Bile bile insan yakmaz kendini.
Yakanlar kim bilir neler çekiyor.

Üstü yırtık varken güzel giyinmek
Açları görünce bir lokma yemek.
Mazlumu görünce gülüp eğlenmek.
Yaşamak ta bu içimden gelmiyor.

Duymuyor mu kimse? bu feryatları! .
Tavuk su içince bakar yukarı.
Alır Tanrı bir gün mazlum hakları.
İnsan’dan gelenler hep unutuyor.

Düşünsek ezilen ezende A dem.
Hepsi de değil mi topraktan beden.
Neden hep unutur Vekalet eden.
Düşün! düşününce  içim yanıyor.

Ne kar sağlar sanki zulüm yapanlar.
Mazlumun hakkını hiçe sayanlar.
Kalır bu dünyada hanlar hamamlar.
Öbür yana kimse bir şey almıyor.

Atamız  demiş ki zalim zulmüyle.
Katiller içinde mutlak katl'iyle.
Zinalar ın sonu harap fukr! iyle.
Dünya ahretinde hesap veriyor.

Ömür bir gün ile tükenip geçmez..
Ölene kadar da ayıplar geçmez.
Doğru olmayanlar SIRAT  tan geçmez.
Sol el Hakkı sağ  ele helal olmuyor.
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İKİ TEMMuZ ANISINA

ne acı ki Sol iktidarın olduğu bir zamanda olmuş ZATEN HİÇBİR ZAMAN SOL İNSANINI
KORUMADI KOLLAMADI HALA NEDEN SOLDAYIZ BİLMİYORUM

İKİ TEMMUZ ANISINA

Hala elindeyiz yobaz ellerin
Değişmedi gitti Ülke Kaderin
Kırılası beli Yoz Partilerin
Acı hatıralar KANLI SİVASTA

Acı Feryadımızı tüm dünya duydu!
Gündüz yetkililer uyuyor muydu?
Sosyal demokrasi yoksa bu muydu?
Diri diri yandık Kanlı Sivas ta!

Yedı saat ecel terini döktük
Dünya'dan ümidi o an kesmiştik
Bizler İktidardan ne beklemiştik
Diri diri yandık Kanlı Sivasta

Ne vurgunlar yedik Çorum Maraş’ta
Katliamlar oldu bu iç savaşta
Ne dostlar yitirdik gencecik yaşta
Diri diri yandık Kanlı Sivasta

Biz ölmedik bilin Abide olduk
Otuz yedi idik yüz milyon olduk
Sivasta pirimizi aradık bulduk
Feda olduk ona Kanlı Sivasta

Kırılası yobaz eller kökünden
Ayrılası ocak çocuk öküzden
Ayırmaz kimse Sultan Pirim den
Kavuştuk biz ona Kanlı Sivasta
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İman Kin  Barındırmaz

Edindiğin kinin yasin bitirsin
Bahara çıkmadan göçüp gidesin
Ettiğini ocağında göresin
Mum gibi eriyip yanasın derim

Zulmetmek yakışmaz Ademoğluna
İnsanlıktan çıkıp geldin bu güne
Kavuşmaya soyun sopun düğüne
Adın nefret ile anılsın derim

Sen zalim hükümdar, kin kusan tiran
Vampir gibi kan emersin her zaman
Sen yetim hakkıyla vurgunlar vuran
Evin barkın toz kül olur dilerim

Kaç yuvayı sefil, aşsız bıraktın
Kaç sofrayı ekmek suyundan ettin
Kaç çocuğu boynu bükük ağlattın
Soyunda sopunda göresin derim

Beddua ederim her namazımda
Kahrolasın derim her niyazımda
Nefretle anarım tüm hatıramda
Yaşadıkça sana kahır dilerim

Tahsin Emek
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İn CiNLeR DiZisİ

İN CİNLER DİZİSİ

İçinde yok ise iman
Söyle seni Din neylesin
Okur anlamazsan KURAN
Kitaplar seni neylesin?

Şeytansa içinde yatan
De seni KÂBE neylesin
Şekilde olsan Müslüman
İslam da seni neylesin

Her sözün yalansa eğer
İnsana vermezsen değer
Yabancılar seni güder
Söyle sende DİN neylesin

Kardeşi kardeşe vurdur
De’ sen işte doğru budur
Gittiğin karanlık yoldur
Aydınlık seni neylesin

Aldın Tanrı cezasını
Göreceksin belasını
Yıktın komşu kapısını
Allah da seni neylesin

Uzaklara vardı elin
Güzel sözler demez dilin
Olama ki sen senden emin
Hırsız da seni neylesin

Şeytaniyse kafa yapın
Karanlıklar ardı kapın
İnsandan uzak suratın
İbliste seni neylesin

Dönüp bakmadın aynaya
İnanışın yok Tanrıya
Niyetin yoktur kalmaya
Gidenler seni neylesin

Yabanlardan al sen emir
Yatağın olsun hep demir
Sen gibiye kâfir denir
Muhammed seni neylesin

KURANI edin sen kalkan
Günahtır ona yaklaşman
Senden olamaz Müslüman
İSLAM dininde değilsin
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İncilerden BiR DemeT

Ağlar isen gizli ağla
Gözyaşların görünmesin
Bir gün gelir kullanırlar
Ağladığın bilinmesin

Kendine sakla sırrını
Neler çektin bilinmesin
Başına kakarlar bir gün
Kendin bile bilemezsin

Bildiğini saklama hiç
Herkese anlat öğrensin
Bilgi paylaşınca büyür
Ömür boyu öğrencisin

İlk nasihat yetsin sana
İkincisinde bitersin
Tekdir alırsın sonradan
Ardından sopayı yersin

Helalı ara bulursun
O haramın zıt kardeşi
Ödünç alan cebinden yer
Kimseler vermez beleşi

Rüşvet alan rüşvet verir
Sanır yalnız kendi bilir
Bilmez yerin kulağı var
Zaman her şeyi gösterir

Derim sana insanoğlu
Hep ara sen doğru yolu
Kimileri ipek giyer
Kimisinin yoktur çulu

Kini saklama içinde
Seni yiyip bitirmesin
Işık kalmaz gözlerinde
Sen gözlerinle güzelsin

Güzellik tanrıdan gelir
Arif olan onu bilir
Özü güzel olan insan
Bil ki her zaman güzeldir

Büyüklük Allah a mahsus
Büyüdükçe öğrenirsin
O almadan verir yalnız
Şükredip öğrenmelisin...

Tahsin Emek
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İNSAN DiYE BİLDİĞİMİZ  OYSA OLAMAYAN ÇOK VAR

Şaştım sana insan oğlu ne çok basitsin
Bazı aslan kesilirsin bazende hiç'sin
Bırakmazsın neden bilmem gidenler gitsin
Yalan dolan sendedir hep Dünya olamaz

Gözün gere gere bakar yalan söylersin
Karşındaki seni sevsin tapsın istersin
Dünya aydınlandı herşey sense basitsin
Bilmezmisin zaman gider yerinde durmaz

Söylediğin yalanlara sen inanmazsın
Zorlanmasan belkide sen namaz kılmazsın
Senin yerine birilerini tut onlar utansın
Bilirmim ki sen gibiler asla utanmaz

İman dersin güman dersin sende bulunmaz
Hak! tan bahseder durursun Hak seni Tutmaz
Gözlerin şaşıyor sana kulaklara duymaz
Yalanların bini aştı milyara varmaz

Demiyecem ben adını sen çok bilirsin
Ettiğinin cezasını bir gün çekersin
Sen Hak'kı tanıma ama şeytan bilirsin
Çünkü şeytan beynindedir seni bırakmaz

Yazıyorum kağıt kalem tükenir gibi
Bu alem çok derindedir görünmez dibi
Er olan mutlaka olur SÖZ 'ün sahibi
Namert olan hep söyler de sözünde durmaz
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İNSAN OLAN ATATÜRK ü SEVMEZ Mİ

Düşmanlara çatık kalır kaşları
Sevenine güneştir bakışları
Vatan için verdi tüm uğraşları
Dini olan Atatürk’ü sevmez mi?

Sekiz yılda koca bir vatan kurdu
Düşmanları yandı soldu kurudu
Tüm halkıyla bu vatanı korudu
Asil olan Atatürk’ü sevmez mi?

Bütün dünya hayranlık duydu ona
Hayatını verdi vatan uğruna
Sevgi ile baktı her soranına
Akil olan Atatürk’ü sevmez mi?

Kırk cephede düşmanlarla savaştı
O yetmedi hainlerle uğraştı
Bir baba ki! Halkıyla kucaklaştı
İnsan olan Atatürk’ü sevmez mi?

Asker gibi savaştı her cephede
Bir Mehmetçik gibi oldu her yerde
Nasıl hesap verir hain mahşerde
Gerçek kişi Atatürk ü sevmez mi?

Atam! Seni sevmeyenler utansın
Nimetlerin boğazlarında kalsın
Nankör olan cehennemlerde yansın
İnkâr eden orda yanar bilmez mi?
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İNSANA ARMAĞAN GİBİSİN GİRNe

Bir tutkusun benim şu yüreğimde
Ayrılamam senden kopamam GİRNE
Girne kalesinde şanlı Limanın
Gözdesi olursun sende duranın

Dibindesin Beşparmak Dağlarının
Şiirdir her anın her Yerin Girne
Bir şaheserdir O Özgürlük anıtın
Kenarında durur O Barış Parkın

Bellapais Yükseklerden bakınır
Saint Hilarion Entel takınır
Bufavento yalnızlıktan yakınır
Kantara Kalesi müzeye dönmüş

Nitovikla ona bakıp Üzülmüş
Mavi Köşk hırs ile bakıp övünmüş
Bir harikasın bilsen bunları Girne
Sahil boyu kayalıklar sularda

Dalgalar hırçınca bakar yalar da
Bir gözüm var sende çok uzaklarda
Yüreğimden sevgin çıkamaz Girne
Şehitlik Anıtın Yürek ağlatır

Şanlı bayrakları Göğsüm kabartır
Bir başkadır sende her şey başkadır
Varlığın armağan bizlere GİRNE
Ne olur Aşkımla arama GİRME
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İnsanı Gariban Kendi Garip! Dünya! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
İNSANI GARİBAN KENDİ GARİP   DÜNYA

Garip dünya! Bir zevk almadım senden
Feleğin var beni rahat kılmıyor
Gelip gidiyorum yüzüm gülmeden
Beşerin var Başerli’den çıkıyor

Dost deyip de darda sığındığında
Azılı düşmandan beter oluyor!
Göstermeye tanrı bir gün düşersen
En yakının bile sırtın dönüyor!

Yüzüne gülerler muhtaç oldukça!
İster isen ondan yüzler soluyor!
Sanki hayvanlaşır insanlığında!
Kovmak için seni it kesiliyor!

Aslan gibi oluyor zayıfa karşı!
Dengi gelince de fino oluyor!
Ağlar! Timsah gibi döker gözyaşı
Bukalemunlardan hep dersi alıyor

İnsanlar fanidir düşünmüyorlar!
Bilmiyorlar mal mülk sana kalıyor!
Neden maldan mülkten güç alıyorlar
Kahpe felek bunu neden görmüyor

Kişilikler kalmaz yetki olunca!
Firavunlar gibi Zulüm yapıyor
O Yetkileri ellerinden gidince
Ne Yazık Kişilik geri gelmiyor!

Ey dünyam faniyim sende kalamam
Kişilikten başka Bir şey alamam
Onurum var onsuz ben yaşayamam
Kimileri okur ama! Ne yazık ki Bilmiyor!

TAHSİN EMEK
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İNSANı SEV DiYOR TANRI HER KiTAPTA

Üç günlük dünyaya bel bağlayanlar
Dünya malı için Can’lar yakanlar
Sizlerde kalmamış ar denen damar
Sizler bu insanlıktan çok uzaksınız

Yetim hakkı yiyip tok yatarsınız
Vatanı yok yere hep satarsınız
Riyakârlık yapar utanmazsınız
Size kanmaz oldu artık insanlar

Hayal kurarsınız hep yarınlara
Hüküm sürersiniz şu Tabulara
Sizin yarınınız kömürden kara
Bunları bilerek ne yaparsınız

Vatan toprağını parsellediniz
Yaban eller bulup peşkeş çektiniz
Sizden olmayana yüz vermediniz
Sizleri yakından bildi insanlar

Din diye maskeyi taktınız yüze
İnananlar pişman oluyor size
Şekliniz hoş durmaz oldu her göze
Ayırımı sevmez oldu çok canlar

Dindar olan için birdir insanlar
Ayırımı yezit Din ’sizler yapar
Her kitaba vardır karşı çıkanlar
Sizin yeriniz yok siz nerden’ siniz

İnsanı sev diyor yüce Rabbimiz
Bunu yapan var mı deyin hanginiz
Doğruyu bilir de hiç yapmazsınız
Elbet size bir gün hesap sorarlar
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İNSANLARA kIYMAK DİNE SIĞMAZ

Bu hırsın bu zulmün nedir sebebi?
Hani sizdeki din nedir mezhebi?
Yetim hakkı ile doldurmak cebi?
Hangi Din İmana sığar söyleyin?

Gaye insanları yönetmek midir?
Yoksa Zül'm ederek öldürmek nedir?
Halk aç iken! Bu israflar nedendir?
Hangi Kitap yazar bana söyleyin?

Nasıl uyunuyor Aç iken millet
Nedir bu halkımın çektiği zillet
Halkı ezmek midir sizde Fazilet
Maaşlara bakıp Halka söyleyin

Kalmadı etrafta şükreden Komşu
Sürmeyin! Su gitmez asla yokuşu
Sizler ki seçmekte bu yok oluşu!
Hak bunu ister mi? Bana siz deyin

Kısacıktır zaten İnsanda ömür!
Bunu kime sorsak! Der bize görür
Haksızları Rab-bim bir gün Süpürür
İnancınız mı yok? Sorun söyleyin

Söyleyin nedendir Ettikleriniz
Bu halkın sırtından yedikleriniz
Bizler Hak yolundan başka Gitmeyiz!
Söylediğiniz sözleri! Sizler dinleyin.

Siyaset İdare etmek insanı
Tanrı bundan kılar şahı sultanı
Sizler gördünüz mü (zalimin)   İflah olanı
Gördünüz ise Bize varın söyleyin

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

iSLAM’A MüSLüMAN BEN ALEVi’YiM

İSLAM’A MÜSLÜMAN BEN ALEVİ’YİM

Sol yanımdan çıkar  benliğim benim!
Tutar birbirini her bir dediğim!
Sabahlamaz! Asla benimle Kin ’im
İslam’a Müslüman ben Alevi’yim!

İslam’a Müslüman!  Alevi’yim Ben
Mümin kardeşime olamaz Kin ’im!
Buğz’u Nifak lığı emretmez Dinim
İslam’ı yaşarım ben! Alevi’yim!

Aleviyim Ali’yi sevmekse suçum!
Ramazan ayında bende Orucum!
Kuran Kitabımdır durur başucum!
Dünya var olalı ben Alevi’yim!

Allah Muhammed’in sünneti! Sünni!
Muhammed Ali’yi sevmek! Alevi!
İkisi de kapsar İslam’ın! Dini!
Ben! Aleviysem eğer birde Sünni’yim!

Alevi olmadan Sünni olunmaz!
Muhammed ehline kılınır namaz!
Sünni Alevi’den hiç ayrılamaz!
Ben bir Alevi’ysem birde Sünni’yim!

Muhammed’i seven Ali’yi sever!
Bunu söyler bize hakka erenler!
Kuran kitabımız bundan bahseder
Ben Kuran’da Ali’nin eseriyim!

Alevi Sünni’si kardeşçe yaşar
Onlardır İslam’da ilk temel taşlar
Bırakın yezidi nifaklar yapar!
Muhammed resul la ben Alevi’yim!

Allah’ın Arslan’ı hazreti Ali
Hayber kalesini fetheden Ali
İslam’ı dünyaya yayandır Ali
Ali’nin yolunda ben Alevi’yim

Yaban eller bozmak ister birliği!
Dinimiz emretmez hiç kâfirliği!
Bozmayalım canlar bu kardeşliği!
İslam’a Müslüman hep dik duralım

Kahrolsun savaşa körük tutanlar!
Kardeşçe yaşarken bütün insanlar!
Bir Allaha tapar tüm Müslümanlar!
Dostluk kardeşlikle hep bir olalım!
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Kuranda Ali’nin üstünlüğü var!
Ehlibeyt adların hepsini yazar!
Kâfir yezit bunu saklar yok sayar!
Kuran da adımla ben Alevi’yim

Hortlamasın yezit ezin başını
Yaban eller ister yaşanmasını
Kardeşi kardeşe vurdurmasını
Engelleyin canlar hep bir olalım

Allaha mahsustur can alıp vermek
Nefse kıymak haram yazar kitapta
İnsanlara kalan insanı sevmek
Herkese yer vardır koca toprakta

                                    Tahsin EMEK
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İslamın Yolu Tektir

İSLAMIN YOLU TEKTİR

İslam dini bölüp ayırt edenler
Muhammet bunları kabul eder mi?
Bin bir şekle giren Müslümanlığın
Kuranda birini gösterirler mi?

Doğru varsa eğer bir tane olur
Her tekkeye ayrı kitap mı olur
Çözülüp dağılmak böyle Hasıl olur
Tanrı hiç bunları kabul eder mi?

Muhammet’e dönüp bakmak gerekir
Onda din değişmez mezhep de nedir
Muhammet mezhebi acaba nedir
İslam da mezhebi kabul eder mi?

Her şeyde bencillik yol almış gitmiş
İslam’ı unutup kendin yitirmiş
Bilmezler ayrılan dallar kırılmış
İslam yolu birdir hiç değişir mi

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İslam'ın Yolu tektir

İslam dini bölüp ayırd edenler
Muhammed bunları kabul eder mi?
Bin bir şekle giren Müslümanlığın
Kuranda birini gösterirler mi?

Doğru varsa eğer bir tane olur.
Her tekkeye ayrı kitap mı olur.
Çözülüp dağılmak böyle Hasıl olur.
Tanrı hiç bunları kabul eder mi!

Muhammed’e dönüp bakmak gerekir
Onda din değişmez mezhep de nedir
Muhammedin mezhebi acaba nedir
İslam dini mezheb kabul eder mi

Her şeyde bencillik yol almış gitmiş
İslam’ı unutup kendin yitirmiş
Bilmezler ayrılan dallar kırılmış
İslam yolu birdir hiç değişir mi
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İstanbul

İSTANBUL

Şiirler yazıldı şanına senin
Şarkılar söylendi namına senin
Şehitler verildi uğruna senin
Ne çok sevenin var şanlı İstanbul

Fatih’in gözdesi idin alındın
Hainlerce parsel parsel satıldın
Atam ile tekrar sen kazanıldın
Ne ulu şanın var senin İstanbul

Siyasiler mesken bildiler seni
Şaşırdılar bazan yönü dümeni
Şimdilerde peşkeş çekerler yeni
Seni yiyemezler korkma İstanbul

Dünyada tek’sin sen olamaz dengin
Görenlerden asla gitmez izlerin
Seni uzaklardan bakar izlerim
Kıyamam gelmeye inan İstanbul

Kozmopolit olmuş karışmış halkın
Kimi bağı çalar kimisi salkım
Kimisi durun der bizede bırakın
Paylaşmışlar seni şanlı İstanbul

Tarihin dayanır Milat’tan önce
Değerin biçilmez benzersin gence
Yakışırsın hüzne ve her sevince
Ne ararsak sende vardır İstanbul

Dikdur boyun eğme sakın haine
Uyanırsa ATAM ağlar haline
Düşürmüşler seni peşkeş seline
Bir zerren gidemez korkma İstanbul

Şu yağan yağmurlar silemez kiri
Seller götüremez kara zifiri
Seni korur elbet Paşa Amiri
Gönüllerde yaşar sevgin İstanbul
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İstedim

Sıra sıra kiremitler altında
Ufacık bir evim olsun istedim
Altın penceresi kapı yanında
Bahçesinde çiçek olsun istedim

Oynasın çocuklar bir bahçesinde
Biriside çiçek dolsun istedim
Hep bülbüller ötsün yeşil dalında
Bahçesinde ağaç olsun istedim

Bir masa konulsun balkonlarında
Terasları geniş olsun istedim
Güzelce bir bahçe duvarlarında
Ceylan resimleri olsun istedim

Gelince dostlarım ziyaretime
İçleri ferahla dolsun istedim
Gülücükler saçsın boncuk gözlerden
Mutlu bir ailem olsun istedim

Misafir gelmişim ben bu dünyaya
İnsanlığa hizmet olsun istedim
Dayanamıyorum ben bu kahrolmaya
Bir insan gibi yaşayıp tozmak istedim
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İstemiyorum

Şişemde şarabım kalmadı artık
Kırık kadehimle içemez oldum
Yaralı yüreğim hep sana yanık
Senden başkasını sevemiyorum

Meyveler tad vermiyor eskisi gibi
Erdimden dünyayı kahreder buldum
Görünmez bulunan suların dibi
Bu halimden bezdim derbeder oldum

Şişemde şarabım dibini buldu
Sevdiceğim beni kalbimden vurdu
Tapılacak sevgi söyle bu muydu
Bir an olsun seni affedemedim

Şarap mey bahane serimde sensin
Benim dinlenmeyen bir kaderimsin
Söye sensizgünler nasılda geçsin
Sensiz bu dünyayı istemiyorum
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İstesem De Gelemem Ki

İSTESEM DE GELEMEM Kİ

Görünmez kâr dolu yollar
Bende her mevsim Sonbahar
Dalda kalmadı yapraklar!
Yollar dikendir gelemem

Sevenler hep kavuşmaz ki
Izdırapsız aşk olmaz ki!
İlk gelemeyen ben değil ki
Canım ister ben gelemem!

Engeller var aşamam zor
Boyları beni geçiyor
Hasretin içimde bir kor
Yanar tüterim gelemem

Bir selamın bana yeter
Uzaktan gül yüzün göster
Hayat boştur bitse dertler
İçimdesin de gelemem

Zincirle bağlıyım sanki
Kölelik daha yeğ belki
Izdırap çekmek nedir ki
İstesem de bil gelemem

Gelemem yokuştur yollar
Takatim yok bu aralar
Olunca mevsim ilkbahar
Sen gel canım ben gelemem
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İSYaNıM SEVGiMDEN

Bu bir isyan değil ey yüce Tanrım
İçimdeki yangının feryatladır
Yıllardır ben onu sevdim yalvardım
Acımaz halime her an ağlatır

İsyanım sevgide aşkta yanmaktan
Bıkmadı insafsız ayrı durmaktan
O beni seyreder durur uzaktan
Arada bir gelse içim soğutur

Hep sendeyim derdi yanı başında
Gizli gizli gelir bulmam yanımda
Bir gün olsun görsem dursa karşımda
Belki gönlüm hicranları unutur

Ne hayaller kurduk tutmadı biri
Mezara girsem de ruhumda diri
Ona kavuşmaktan kalamam geri
Bir gün gelse tüm acılar son bulur

Özledim teninin sıcaklığını
Özledim aşk kokan kokularını
Özledim can alan bakışlarını
Gözlerim görürse neşeyi bulur

Huzurum kalmadı isyanım ondan
Ayırmazdım onu bendeki candan
Tanrım bir kez görsem canım almadan
Bedenim toprakta huzurlu olur
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İŞÇİ DOsTUM  UNUTMADIM

İŞÇİ DOsTUM  UNUTMADIM

Bu gün dertler sıralandı önümde.
Hiç birine bakıp da Kaldırmadım.
İki tek kalmıştı dünden şişemde.
Yudumladım onlarla uğraşmadım.

Dert budur ya hiş durmaz ki yerine.
Karıştırır durur her seferinde.
İşçi kardeş mutlu değil evinde.
Söyledi de ben ona aldıramadım.

Sokağa döküldü! Bakan olmadı.
Devlet baba dedi çare bulamadı.
Dayanacak bir dayanak Kalmadı.
Yanlarında bir yetkiliyi bulmadım.

Haklı kimdir haksız nerde? Bu işte.
Kazanan kim olacak? Bu gidişte.
Doymaz karın boş Ocakla boş şişle.
Bu işlere kimler bakar bilmedim.

Açlığını teşhir etti yetmedi.
Sefil hayat çekmemeyi istedi.
O aç iken! Kimler yemek yemedi?
Çeken kendi başkasını görmedim!

Aç yatan var başkent sokaklarında.
O aç iken aş geçmez boğazımdan.
Sanki bir can çıkar benim canımdan.
İşçi dostum ben seni UNUTAMADIM
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İŞTE ÂLEVİLİK BuDUR

İŞTE ÂLEVİLİK BUDUR

Bu gün İslamda Bayram
Bu gün Tam oldu KURAN
Bu gün GADİR Bayramı
Sevinçli her Müslüman

Tanrıdan İndi Ayet
Muhammed'im Biat et!
Âli'nindir Hılafet
Muhammed'im ilan et

Ben kimin Mevlasıysam
Âli ona Mevla'dır
Bu gün Veda Haccıdır
Âli'nin İlk Hılafet
Ğadirhum denen yerde
Toplandı Müslümanlar
Kutladılar Âli'yi
Hak'tan indi selamlar

Bu gün bir Bayram oldu
İslam mutluluk duydu
Yüce Resul Muhammed
Tüm Dünyaya duyurdu

Kutladılar Âli'yi
Orada Müslümanlar
O gün bir Cuma günü
Veda Haccıydı Canlar

Her insanın elinde
Yazılıdır o Tarih
On sekiz Zulhicce de
Şağ avucun içinde okur onu her muslih

Dört Kitabın sözüdür
Âli İslam Özüdür
Âlevilik de budur
KUR-AN İSLAM YOLUDUR

(Yüce resul ul ekrem Hazreti Muhammed Salla Allah u Âleyhi vesellem in son veda
Haccı dan dönerken Medine ye varmadan  Ğadir-hum denen yerde Hicri takvimine göre
Zulhicce nin 18 inci günüdür. Bu her insanın sağ elinde arapça rakamla on sekiz rakamı
yazar anlayana anlayn okur yada okutsun)
BeğenBeğen ·  · Paylaş
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İşTE iTiRAF EDiYORUM AŞKıM BEN SENi SEViYORUM

İŞTE İTİRAF EDİYORUM
AŞKIM BEN SENİ SEVİYORUM

Seni seviyorum aşkım!
Hem de çok seviyorum...
Sana tutkunum aşkım!
Hem de çılgıncasına tutkuluyum...
Ama çok da korkuyorum!
Seni bulduğum zaman
Seninle olduğum zaman
Benden uzağa uçar
O gönlün!
İşte bu tutkuyu
Kaybetmekten korkuyorum
Sanma ki duygusuzum!
Sanma ki sevmeyi bilmiyorum
Belki de bilmiyorumdur
Belki de bundan korkuyorumdur
Belki de sevdayı bu kadar çok yaşamış
Sevgi ustası olmuş birisinin!
İki günde benden bir başka
Al miralara uçmasından korkuyorum
Aklım, yüreğim ve etim seni istiyor..
Dünyadaki tüm kadınlar bilsin ki
Al mira Tahsin i seviyor...!
Tahsin sevmesin Al mirayı...!
Al mira kendisi için seviyor...!
                       Almira   Almira Almira
Ama herkes biliyor ki!
Tahsin Al mirayı….
Nasıl seviyor
Ne kadar seviyor
 Tahsin Emek
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İYİ NİYET HOŞ GÖRÜDÜR İNSANı İNSAN YAPAN

Sen nesin ki ey insan!
Dönüp aynaya baksan
Kendini gör bak!
Görmek istersen
Nedir ki seni taşıyan
İki yüz on iki kemik
Beş litre kan
Değil mi damarda duran
Nedir ki sende olan?
Ayırdığın başkasından
Ne farkın var anlasan
Değmez şeyler haykırırsın
Benim diye bağırırsın
Oysa sen bir hiçsin
Öldüğün zaman
Dünyanındır her kalan
Alamazsın bir şey onlardan
Gözlerin açık kalır ardından
Ne kadar çalıp çırp’ san
Kurtulmazsın acı sondan
! ! ! ! Oysa güzel bir zikir bırakabilirsin
Gerçekten insan olsan
Sevgi saygı hoş görü dür
İnsanı insan yapan
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KAÇSıN KOVALAMA

Senden bir metre ıra-yandan
Bin metre ıra!
Değmez onu aramaya
Ne ışık yak ne de bir çıra
Kaçan kovalanır derler
O bir şeytanlık
Oysa bizim istediğimiz!
Dürüstlük güzel insanlık
Kanında var herkesin
Sonradan olmaz
Kalpten davranma-yandan
Kabul edilmez ne niyaz ne namaz
Hareketleri belli eder
Kişinin asaletini!
Görünür saklayamaz
İnsandır nihayette etiket takılamaz
Kemiği yoktur dilin
Döner lafları eder
Beyni varsa o kişinin
Ancak ona o hükmeder
Derim ben laflarımı
Dinler kimi irdeler
Kimisi de okur geçer
Bir resimdir zanneder
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KADeHTeN EKSiLMEZ MEYiM O SALAŞ MEYHANEDEYiM

KADEHTEN EKSİLMEZ MEYİM
O SALAŞ MEYHANEDEYİM

Son kadehi gene senle paylaştım!
Bir sana içmiştim, bir bana içtim
Sanma içip, içip kendim geçtim!
Ben seni görünce! Zaten bitmiştim

Kendime gelmedim ayılamadım
Böylesi güzele hiç rastlamadım
Kalkmaz oldu kolum nede kanadım
Ben seni görünce kendimden geçtim

Olmadı bir başka işim meşgalem
Tek uğraşım oldu kağıtla kalem
Sana kapılmışım ben nasıl bilem
Buna aşk derlermiş! Hiç tatmamıştım

Sende tattım aşkı sevgiyi sende
Hep senin oldum ben sen gelmeyende
Sana ait bir can var bu bedende
Demeyesin bunu anlatmamıştım

Şimdi tadı vermiyor içtiğim meyler
Söyler misin aşık başka ne eyler
Gene etki gitti sanma bu sefer
Sen hayalde iken ben hep sarhoştum

Bir yudum şaraptan medet ummuşsam
Kime ne desem de ben hep sarhoşsam
Salaş meyhanede bir yer bulmuşsam
Sen yokken yanımda ben yok olmuşum

                                      TAHSİN EMEK
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KADER YAzARAK YAKTIM

Kızarırdı yüzün her gördüğümde
Sanki kan kırmızı güller açardı
Gözlerin ışıldar her baktığında
Yüreğime sanki nurlar saçardı

Ben yürürken durur izlerdin beni
Fark etmezdim çoğu zaman o seni
O sen ki bir mahcup öyle çekingen
Belli etmez idin gerçek sevgini

Uzaktan izlerdin kapı ardından
Kimseler görmesin diye yanından
Çoğu kez bakardın kapı camından
Kimselere benden sözde etmezdin

Ben severdim ne çok o hallerini
Yüzünde seyredip aşk Güllerini
Anlatmadın bana tüm dertlerini
Bana olan aşktan hiç bahsetmezdik

İlk öptüğümü andım on yedisinde
Sonrası olmadı gittiğim günden
Ay kadar yıl geçti ayrı kalalı
Mektuplardan başka görüşemezdik

Yokluğumdan fırsat eller ayırdı
Duyduğumda sinem  bin parçalandı
Ayırdılar bizi elde ne vardı
Mutsuzluktan başka elde etmedik

Dün uzaktan durup hep sana baktım
Ne çok değişmişsin içimi yaktın
Ürkek bakışların hala üstünde
Sigarama KADER  yazarak yaktım
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KADERi SORARSAN EĞER

Bak bu kaderdir sevdiğim
Sağ gösterip soldan vuran
Yazılan nefsinden gelir
Yoktur başka bunu yazan

Kalbinde beslediklerin
Gönlünde söylediklerin
Ne varsa düşüncelerin
Hep onlardır sana olan

Kaderini sen yazarsın
Hep gönlüne verir tanrı
Unutursun hep belki sen
Kader unutmaz bunları

Hep istersin dilekleri
Toplarsın tüm melekleri
Sende kalmaz dediklerin
Yazan okur hep bunları

Bir tanrı bilir sırrını
O senin nefsine verir
Etme kimseye ahını
Tanrın her şeyi gösterir
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Kaderim Böyle İse Ben Ne Ederim

KADERİM BÖYLE İSE BEN NE EDERİM

Bakma gözlerime görmüyor seni
Kör oldu bu senin büyük eserin
Yıprattın kalbimi eridi gitti
Yolunda çürüdü tutmaz dizlerim

Işık tutma bana göremem seni
Duyarsam kokunu ona gelirim
Nekadar özledim bilsen vefasız
Işte ben o kadar, seni severim

Nerde o sözlerin, yeminin hani
Dikenli yollarda bıraktın beni
Canımdan daha çok sevmiştim seni
Bir öksüz misali, seni beklerim

Gelmedin genede geçiyor bahar
Ömrümüz tukendi tükendi yıllar
Böylemi olurmuş kara sevdalar
Ben şu kaderime isyan ederim

Geçmiyor geceler kabusla dolu
Şaşırdım bilmedim geçtiğim yolu
Akmaz göz yaşlarım tıkandı yolu
Kanlı göz yaşımı kalbe gömerim

Çoşkulu aşklarım, hüsrana daldı
Sevgiden bir hasret, bir acı kaldı
Koca hayatımı, bir rüzgar aldı
Nidemki böyleymiş benim kaderim
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KADERİMDİR KeNDİM ÇİZDİM

Yalnız gelinir de yalnız yaşanmaz
Aklı olan! Dünya sana hiç gelmez
Başa ne gelecek asla bilinmez
Bilse idim sana gelmezdim Dünya

Bir kalp verdin mahkum ettin birine
Sokar acıların en derinine
Acıması yoktur olsa kendine
Senin gibi duyguları var Dünya

Hep kendine ister en güzelliği
Takınır affetmez tek özelliği
Her deminde ister her tazeliği
Her mevsim değişir sen gibi Dünya

Hep bana der düşünemez bir beni
O sevmez ister hep onu sevmemi
Hep ağlatır istemez hiç gülmemi
Acıtır zevk alır sen gibi Dünya

Uzaklardan bakar yaklaşmaz yana
Ne acılar verdi bendeki Cana
Şikayeti, etsem Yaradanıma
Onu dinler beni dinlemez Dünya

Kaderimdir sanıp avutur kendim
Oysa Kaderimi çizen de kendim
Onu ben çok sevdim çok sevdim kendim
Sevmeseydim böyle yapmazdım Dünya
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Kadınlarımız

KADINLARIMIZ

En büyük dayanak en güzel varlık.
İyi kötü anda hep sizler varsınız.
En ağır günlerde size dayandık.
Vefa borcumuz var kadınlarımız.

Anamız bacımız can kızlarımız.
Hepiniz bizlere en yakınsınız.
Biz sağ kanat isek siz soldasınız.
Hayat sizsiz olmaz kadınlarımız.

Yuva yı yapan siz koruyan da siz.
Sizinle sıcacık bizim kalbimiz.
Sizlere dayanır yorgun sırtımız.
Biz sizlerle varız kadınlarımız.

Sizler de cansınız yüce Tanrı dan.
Sizler de biz gibi toprak tan beden.
Kör olur hakkınızı her İnkar eden.
Bizim can damarımız kadınlarımız.

Kimi Fabrika da kimi Tarla da.
Az mı yoruldunuz bizle cephede.
Bize yar oldunuz en zor çilede.
Hakkınız ödenmez kadınlarımız.

Cennete derler ki ayak ucunda.
Sizler başımıza birer TAC’ sınız.
Yardıma koştunuz her anımız da.
Şükür ki bizlere sizler varsınız.

Analık kardeş'lik can da yarsınız.
Her başarı'nın arka'sında varsınız.
Yeri gelir ana ve baba'sınız.
Her yük üstünüzde kadın'larımız.

Kutlu olsun derim sekiz mart size.
Mutluluklar dolsun günlerinize.
Sevgiler selamlar her birinize.
Bu hayatta iyi ki SİZLER VARSINIZ
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KADıNLARıMıZ BAŞ TACıMıZ

Sefamızı cefamızı
Mızmızlığımızı
Bitmez nazımızı
Baharımız yazımızı
Hazanlarımızı
Çeker kadın
Âdemi yaratmış tanrı denir
Ama kadını âdem yaratmış derler
O zamandan yedik haklarınız
Kadın güçte zayıf âdeme göre
Onu yıkan zalim töre
Ama biz ayırmayız kadınlarımızı
Baş tacı ederiz en azından
Kendimiz kadar severiz
Analarımız onlar
Bacılarımız onlar
Kızlarımız onlar
Kadınlarımız onlar
Başarımızın hep arkasındalar
Ah kadınlar ne kadar vefakârlar
Onlarla anlam kazanır hayat
Onlar verir bizlere evlat
Bir kuşun iki kanadından biridir kadınlar
Kadınsız tek kanatla uçarımı kuşlar
Ama kimileri bunları anlamazlar
Ama bir değil ki bütün insanlar
Ne erkekler birdir ne de kadınlar
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KALAYDıM ANNEM

Bu gün senin şarkın söyleniyordu;
Uzaktan dinledim yaklaşamadım!
O bana hep seni! Gösteriyordu
Gözümü açıp ta hiç bakamadım!

Kesildi ayağım dik duramadım!
Yığılıp kalmışım bir  duvar dibinde
Annem! Senden ben hiç ayrılamadım
Gözyaşım sel olup akar! Her seferinde

Uçun kuşlar uçun! Diye başlardı şarkı
Anneciğim benden asla bitmez ki Aşkı
Her demim efkardır her anım şaşkın
Annem hep sen varsın gecelerimde

Bir yandan göz yaşım bir yandan hasret
Kaderime her zaman ederim lanet
Annemciğim seni beni ne olur affet
Sana doyamadım ben gençliğimde

Ne yücedir Annem beneki sevgin
Annem sen çözerdin benim her derdim
Çok erken ayrıldın Cenneti sevdin
Seni bulamıyorum artıkher geldiğimde

O ayrılık günü gelmez olaydı
Ne olurdu Annem bende kalaydım
Senin ayağına toprak olaydım
Cennet ayağının dibinde Annem

Ayrılık çanları ne acı çaldı
Çaldı da o Kader annemi aldı
Bilemedim Annem yaşam! Maksadı
Yanımda olsaydın ben bittiğim de

AĞLAMA YAR AĞLAMA ANAM KARA YAZMA BAĞLAMA
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Kalbi kör gözü neyler

İçimden mi geli yazmaya şiir!
Bu başa gelenler acaba nedir?
Her gün diğerinden kapkara gelir.
Gerçekler saklanır neden gizlenir?

Ulu orta yalan çoksa inanan!
Kucaklarda duran olmuşsa yılan!
Kötülükten yana çoksa adanan.
Yaşanan hayata hayat mı denir?

Almış başın gitmiş bir düzensizlik!
Dillerde dolaşır terbiyesizlik.
Saman altı yürür ise gizlilik.
Bakıp görmeyene acep ne denir?

Bilmem ne desem ki kalbi körlere?
Gözler açık ama görmez bir kere!
Uçuruma gider dalar kadere!
Böylesi mahluklara insan mı denir.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

KaLbiM OndA KaLsıN

KALBİM ONDA KALSIN

Beni benden alıp gitti vefasız
Ben neler ederim hiç bilir miyim?
Benim gönlüm sevdi kalbim günahsız
Çektiğim acıyı fark eder miyim?

Sormayın kaybettim tüm benliğimi
İnanmıştım diye çok sevdiğini
Bin bir oyun edip çaldı kalbimi
O verse de geri hiç alır mıyım?

Onda kalsın artık ben neyleyeyim
Seven yüreğimi kime vereyim
Bir tek oydu benim gonca çiçeğim
Gözüm onda kaldı hiç bakar mıyım?

Kınamayın dostlar bu aşk yarası
Bu benim başımın tatlı belası
Derdinden bulmadım daha âlâsı
En güzel dert benim hiç söyler miyim?

Söyleyemem onu içimde saklı
Her zaman haksızım o ise haklı
O beni üzmeye ne çok meraklı
Ben onu! Yansam da hiç üzer miyim?

Varsın yansın içim ondan ne çıkar
Aklandı saçlarım daha ne yapar
Yerlerde süründüm kim daha yıkar
Ben onun gönlünü hiç yıkar mıyım?

Ufkumda doğacak güneşimdi O!
Doğmasa o güne ben gün der miyim?
Yüzüme gülecek kaderimdi O
Gülmeyen Kader’e Kader der miyim?

Acılardan sanki zevk alır oldum
Yıllar var acıyla ne çok yoğruldum
Hep bulanık kaldım ne an duruldum
Acısız hayata! Hayat der miyim?
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Kalbim Seninle Dolu

KALBİM SENİNLE DOLU

Masmavi hayallerle başladım aşka.
Pembe hayalleri  asla sevmedim.
Bir tek sevgilim oldu, olmadı başka.
Gönlümü başkasına asla vermedim.

Gerçekler acıtsa da, yolumdur benim.
Doğru bildiğim yolda yalnız giderim.
Sevgiyi HAK edene ihsan ederim.
Gönlüm zengindir benim güzel severim.

Sevgi kutsal bir duygu sevilen bilse.
Sevenlere can feda edine bilinse.
Sevilen seveninin kalbini görse.
Sevgiden bıkılmaz ki! ben hep severim.

Bir nilüfer gibidir bendeki sevgi.
Susuz bırkamam ki o çiçekleri.
Soldurmam bahçemde gonca gülleri.
O gül’den başkasına gönül vermedim.
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KALBİMDESİNiZ HEP

Parça parça olmuş sevgi yüreğim
Nerelerde kalsam nere gideyim
Yüzüme aksetmez bazı gerçeğim
Hepsi içerimde! Onlar her şeyim

Ayrı derler her çiçeğin kokusu
Renkleri de ayrı budur olgusu
Herkese tatlıdır Canı Yavrusu
Her biri bir başkadır sevdiceğim

Sağa dönsem soldan uzak kalırım
Sol yanıma bakar öyle yaşarım
Her biri sevgidir hepsi Aşklarım
Bence yerim olmaz hep döneceğim

Doğu batı değil yan kanatlarım
Kanatlanır gönlüm öyle yaşarım
Irgalamaz beni hiç başkalarım
Hayatı sizinle var edeceğim

Budur yaşantımız gerçek sebebi
Hayat okuludur edep mektebi
Biz anadan aldık güzel edebi
Ben onun aşkıyla hep seveceğim

Açılsa yüreğim hep görünürler
Kendileri belki bilir demezler
Uzaklarda olsak da ayrı durmazlar
Onlardır benim bu yaşam sebebim
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KALBiME EMANETSiN

Gönlümün emaneti-sin şu yüreğime
Başka sevgi giremez inan kalbime
Görmez senden başka bak gözlerime
Kendim için sevdim! Yalnız kendime

Taşıyor bedenim tüm izlerini
Ezber-imdir bendim tüm sözlerini
Gel de gör sevgili aşk ser-serini
Dertlerini yazdım tüm dertlerime

Her şeyde hatıran bir eserin var
Neye baksam gitsem içerim yanar
Adını söyler ki öten tüm kuşlar
Hasrettir yüreğim senin sesine

Iradı m olmuyor kaldım olmuyor
Aklımda sen varsın başka kalmıyor
İçerimi görsen volkan kaynıyor
Hasret kaldım aşkım gülüşlerine

Şimdi uzaktayım dört yanım deniz
Uzaktan uzağa yanar bekleriz
Zaman geçer gider göçen bizleriz
Yeter deyip artık dönmeyi dene

Dön artık diyorum kalmadı sabrım
Sensiz neredeysem ben hep yanarım
Ha-zanlarım geçmez bitmez kışların
Sensiz geçen her günüm! Bana bir sene
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KalBimiZdesiN Yüce AtaTürK

KALBİMİZDESİN YÜCE ATATÜRK

Gurur ile andık bu günde seni
Ulaşamaz kimse şanına Atam
İzinde yürüyor dünya Âlemi
Beşikten mezara anıldın Atam

Vatan sana hasret özlemlerdesin
Hala kulaklarda çınlıyor sesin
Bütün yurtta hissedilir nefesin
İlkelerin bize emirdir Atam

Sayende yaşarız bu özgürlüğü
Sen sağladın bize düzen birliği
Yüreklerde yaşar tüm güzelliği
Bizlere bahşettin ey Ulu Atam

Bizler bekçisiyiz bu emanetin
Uğruna can verir senin milletin
Başımıza taçtır Cumhuriyetin
Bizler var oldukça hep yaşar Atam

Her zaman dünyada olmaz benzerin
Cephede kuşandın kılıç mavzerin
Sana hayranlığım derinden derin
Uğruna canımız fedadır Atam

Ayıramaz bizi kimse yolundan
İlkelerimiz var kutsal dilinden
Sen kurtardın bizi düşman elinden
Sana minnettarız ey yüce Atam

Tahsin Emek
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Kalmamış

Ya rab ne kulların varmış senin
Edep terbiyeden nasip almamış
Serip sermelemiş mahrem yerlerin
Ar namus ararsan bir şey kalmamış

Her yeri apaçık moda diyorlar
Ar damardı çatlak utanmıyorlar
Analar balar hiç görmüyorlar
Bakıp ta arlanan kimse olmamış

Çıkar gider kızı sormaz nereye
Başlar küçük yaşta yalnız gezmeye
Ne bir güle benzer ne de çiçeğe
Eski güzellikler artık kalmamış

Şaşkınlıkta bakar tüm gençlerimiz
Arar bulamazlar güzel ve temiz
Bir eş bulmak için arar gezeriz
Sağlam ahlak tutum serde kalmamış

Tahsin Emek
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Kalmasın artık

Kalmasın artık

Kesiver selamı kalmasın sabah.
Yananı elbette görüyor Allah.
Senin için bende yok artık günah.
Seni andıracak bir şey kalmasın.

Tükettin bendeki sevgiyi aşkı.
Çalmasın bizleri anlatan şarkı.
Senin son değişin kalbimi yaktı.
Maziyi sildim ben daha olmasın.

Senide silerim oldun el gibi.
Yalan sepetin çok tutmuyor dibi
Nasıl da aldattın seven şu kalbi.
Ondan yok ki sende gene olmasın.

Sanma pişman olup dönerim bir gün.
Boşalan yerine eklemem hüzün.
Açıldı bil senden sonra bu gözüm.
Seni andıracak resmin kalmasın.

Kalmasın eserin tümün alda git.
Geç olmadan bende yaşama vakit.
Senden olmaz ne dam nede kiremit.
İnsanlığı bırak sende kalmasın.

Tahsin Emek
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KALMAZ KİMSELERE DöNER BU DEVRAN

İçimdeki acı yakar bitirir!
Elim yazmak için varmaz kaleme
Aklım durdu sanki beni bitirir
Dillerim demiyor bir tek kelime

Dünyanın malına doymayan cani
Hanidir İmanın Dinin var! Hani
Giyeceksin elbet bir gün kefeni
Hiç İlaç olmadın mazlum derdine

Yetimin Hakkını yaktın savurdun
Helal-ı bilmeden haramı buldun
Elbet bir kurtaranı bulunur Yurdun
Bunu da yaz Tarihin bir köşesine

Kalmaz böyle elbet döner bu devran
Yola gider durmaz yolcudur Kervan
Ateş yanan yerde belirir duman
Kar kalmaz kimsenin hiç birisine

Mazlumun Allah a olur güveni
Bulur belasını kötü edeni
Her zaman düz gitmez Zalim dümeni
Çark eder doğrusu döner tersine

Kan içen de, baş kesen de Eşkıya
Zalimlere kalmaz asla bu dünya
Yakın olmaz zalim asla Tanrıya
Düşer elbet Dar ın bir Kafesine
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Kalü Beladan İslamda

Kırk yıl oldu çıkaralı çizmeyi!
Aldırmam! döner giyerim geri!
Başım dik yaşadım hesap vermedim !!
Kimseler vermeye zorlayamaz beni.
Ekmeğimi bileğimle kazandım
Yılmadım kadere canla bezedim
Asla mazlumlara basıp ezmedim.
Duygu-salsam eğer .ezmeyin beni!
Bir kalbim var benim yufkadan yufka!
Hayatımın dörtte dördünde şaka.
Aldırmam gelmese erzak mutfak-a.
Bir rabbim var asla aç koymaz beni!
Bana ders veremez soyum uludur.
Atalardan gelir huyum şanlıdır.
Sanmayın ki elim dolu kanlıdır.
Şah-I Merdan Ali var o bilir beni.
Ben Aliyim aleviyim kitapta .
Yol alırım besmeleyle her bab-ta
Eller sır vermesin bize her rafta
O sırlar ki yüreğimde bellidir
Edep bizde gelir her şeyden evla
Din bizdedir bilir o yüce mevla.
Fahriyen yaşarız din -i bir defa
İslamın kılıcı kimde bellidir!
Ali tur dağında musa ileydi
Firavuna karşı! o güç ne idi?
İsa ile şemun-el safa belliydi.
Muhammed in sağı sol yanı Ali-dir Ali!!!!
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Kandıramazsın

Sarı saçlarınla mavi gözünle.
Tatlı bakışınla güzel sözünle.
Nazlı duruşunla cilvelerinle.
Aklımı çelip'te kandıramazsın.

Neler çekti bilsen şu arsız gönlüm.
Azap ile geçti aşktan her gün üm.
Dayanamaz kalbim artık ölürüm.
Ben neleri çektim aldatamazsın.

Bir deri bir kemik olmuşum aşktan.
Silip başlayamam ben geri baştan.
Bir yüreğim vardı beni yaşatan.
Onuda çaldılar sen bulamazsın.

Ezelidir yoktur aşka güvenim.
Feleğim şaşırdı olmaz düzenim.
Kalmadı güzelim bitti güvenim.
O yolları aştım sen olamazsın.
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Kapılma Ümitsizliğe  Güclü ol

KAPILMA  ÜMİTSİZLİĞE

Yitirme umutlarını diren.
Kendini kurtaracak bir sen.
Sıkıca sarıl hayata bırakma.
Ümitlerin yeşerir ister isen.

Gün doğmadan neler doğar.
Bakarsan bağ olur misali.
Geçer bir çırpıda uzun yıllar.
Dönüpte bak istersen geri.

Karar kaya gibi ağır yapar.
Essede üstünden fırtınalar.
Bir bir çözülüp gider kötülük.
Gül gibi görmek istersen gülleri.

Yılma henüz başındasın hayatın.
Kararlıysan olur villan'la yatın.
Yeterki tut yolunu sen sıratın.
O gösterir cennet denilen yeri.
07 02 2007
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Kar Her Dağa Yağar

KAR HER DAĞA YAĞAR

Her dağa kar yağar bil ki güzelim

Kar almayan dağlar dağ mı sayılır

Değişir dünyanın dört mevsimi var

Sanmayasın devran hep böyle kalır

Güven yürektedir, dilekte değil!

Bir ışık görünmese edilmez meyil!

Seven hatalıdır, sen hep bunu bil!

Seven her sevdiğinin gönlünü alır!

Dağlara güvenme kar yağar elbet

Kar her yere yağar, etrafın seyret

Güvenmesen yeğdir olmaz sana dert

Güvenirsen sana hüsranı kar kalır

Sen kendine güven edebilirsen

Tepeleri görüp dağdır! Sanma sen

Dağların adı var sor bilmez isen!

Kış boyunca dağlar hep karlı kalır

Sen sevgiyi aşkı tadamamışsan

Başını kaldırıp, bakamamışsan

Bu hayatı yaşar gibi sanmışsan

Sanmayasın aşksız bir hayat olur
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Demiştim ya sana gönlüm arsızdır

Delidir doludur aşkta hırsızdır

Derdim var onunla senden farksızdır

Sanma sevmeseydi yanında kalır

Tahsin Emek
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Kara bulutlar bitmek bilmez

KARABULUT GİTMEK BİLMEZ

Gene kara bulut sardı her yeri.
Kurtuluruz sandık yanıldık dostlar.
Dalkavuklar gene ortalıklarda.
Değişim rüzgarı deyişti dostlar.

Gene fesat haset ortalıklarda..
Gene kış ı gördük  ilkbaharlar da.
Gene yalaka lar hep ön saflarda.
Darbeyi genede biz yedik dostlar.

Sözde soldan geldi esti bu rüzgar.
Oysaki ardında neler  Neler var.
Genede dik durdu o boş çuvallar.
Haksızlık orta’da  hak nerde dostlar.

Hak almadan yaptık fazla mesai.
Sandılar bu işçi bilmez enayi.
Hep çekenler olmuş bir KABA’dayi.
Onlarda gününü görür be dostlar.

Hep ANA yı sorar ata sözünde.
Baba yı sormazlar ne var özünde.
Bilenlerde saklar baksa gözünde.
Yılan hikayesi gibidir dostlar.

Bu Alem bir günde gelip geçer’mi.
Sayılı gün zamanında bitermi.
Bu duymazlık yüreğimde bir mermi.
Bir pula satıldık olmadı dostlar
           2004
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KARA EYLÜL DöNME GERİ

AKLANINCA DÖNGEL BARİ

Derin yaralar bırakıp tükendi gitti.
Bu yaralar bütün ülkeme yetti
Hainler her şeyden habersiz sanki
Tarihleri sende yazılı Eylül!

Unutturma sakın yarınlarında
Nakşet her gününde her satırında
Hatırlat herkese her unuttuğunda
Tarih yaprakların solmasın Eylül

Ne şehitler verdik ne hain gördük!
Toplanırız derken kasten bölündük
Büyüyecek der iken birden küçüldük
Vatan hainlerine Lanet yaz Eylül

Eylül hep anımsat bize bu yılı
Zalimler sanmasın sırları saklı
Unutturma bizlere Hain çakalı
Aydınlıkları bize getir sen Eylül

Sende ne Zaferler kazanmış Atam
Sendeydi Düşmanı Denize döken
Sendeydi Kahramanca şehitler düşen
Bu yılda Haince! Şehit oldular Eylül

Eylül! Sen her yılın dokuzuncu ayı
Dokuz Müfsit sarmış koca dünyayı
Ülkeme çok düşman kazandırdılar
Eylül sar onlara KARA BELAYI
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KARA OĞLAN SENİNLE-YiZ

Kara oğlan der idik ona biz
Kararttı gözünü o Liderimiz
Bir yüreği vardı Apak tertemiz
O bir Devlet idi gönlü de Deniz

Halkçı lakabı var Halka çalıştı
Ünü tüm Dünyayı sardı da Aştı
Dünya devletleri bakıp da şaştı
Atatürkçü idi! O bizim Liderimiz

Özgürlük getirdi Yavru Vatana
Bütün Vatan sardı! oldu yan yana
Bütün Dünya şaştı KARA OĞLAN a
O bir lider idi Candan severiz

O bir İsim yaptı Anılmak için
Sevgi yumağını büyütmek için
Her şey Vatan için o da HALK için
O KARA OĞLANDI O LİDERİMİZ

                                  Tahsin EMEK
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Kara sevda

KARA SEVDA

Bir kara sevdaya düştüm ki dostlar.
Tutup da yolumdan eyledi beni.
Meğer ki kaderde var imiş bunlar.
Yönümü şaşırdım sevdim seveli.

Bir iki söz dedi çaldı kalbimi.
Sandım ki sevdada kendimi yeni.
Gönlüme hükmetti eyledi deli.
Acaba kaderde daha neler var.

Salınır beline ipek saçları.
Gözleri bir mercan bakar yukarı.
Nasıl sevmez gönlüm görüp bunları.
Tanrım şu Dünya’nda neler daha var.

Gerdan da benleri inci dizili.
Yüzünde ya Rabbim koru yazılı.
Sözleri Baldan çok tatlı mı tatlı.
Daha görünecek ne çok şeyler var.

Gitti akıl baştan dönmeyi bilmez.
Görmeyince gözler yaşları dinmez.
Sanırım bu gönül başka’da sevmez.
Mecnun Ferhat ne ki oldum serseri.
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Kardeş

Görünmese dar günümde
Sevinmese düğünümde
Gelecekse öldüğümde
Lanet böyle kardeşliğe

Uğraşırsa kaydırmaya
Kendi atlı bende yaya
Gözüm yok ona bakmaya
Lanet böyle kardeşliğe

Sevincimi kıskanırsa
Mutluğu çok görürse
Kardeşlikten utanırsa
Lanet olsun böylesine

Kardeşlik bir duygudur kalpte
Kan bağı var olunamaz  sahte
Araya kara kedi girecekse
Lanet böyle kardeşliğe

Kardeş canın yüreğin  parçası
Vermeyesin tanrım onun acısı
Bulunmaz ki kardeşlikten alası
Kötülüğün bir gün bulur belası
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KARDeŞiM DeRKeN

KARDEŞİM DERKEN

Karakteri! Dürüstlük
Sevgi dolu kalbi var
Geniştir o yüreği
Bütün bir dünya kadar
Bazen sığmaz ona da
Yıldızları kucaklar
Ay ile güneş ile
İnsana sevgi saçar
Güzel temiz kalbini
Sevgim ile kutlarım
Benim tek kardeşimdir
Sevgimle kucaklarım
Sağlam duruşu vardır
Kişiliği erdemdir
Doğruluktan ayrılmaz
Kalbi bir hazinedir
Ben kardeşimi
Böyle tarif edebilirim ancak
Ne mutlu ki ona sevenleri çoktur

                tahsin Emek
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KarDeŞliK  eŞitLiK iNsaNlıK DemeK

KARDEŞLİK EŞİTLİK İNSANLIK DEMEK

Abi kardeş deyip sırtım dayadım
Yaban ellerden tez attılar beni
Güvendim de evlerini yaptırdım
Baba toprağından ettiler beni

Bel bağladım arkam olur sanırdım!
Yokluğumda yerim dolar bilirdim!
Yaz ayında bilmem neden üşürdüm!
Kış ayından beter yaktılar beni

 Adüv olup beni gafil vurdular
Kanadımı kollarımı kırdılar
Açlığımda beni ölür sandılar
Tanrı kulu diye bilmezler beni

Hakkımda fitneler attılar yalan
Kardeş diye bildim olmuşlar yılan
Red ettim mirası bunları mı kalan
Suçsuz yere atıp tuttular beni

Ne biçim kardeşlik Ağam bu nasıl
Bu değil Babamın geldiği asıl
El Kızı alınca oldu bu hasıl
Kışın güneşinde yaktılar beni

Kardeş diye meğer dilde kalmışız!
Anaya Babaya yazık etmişiz!
Sanki bir sofrada Aş yememişiz!
Elden daha ırak gördüler beni

Baktım etrafıma benzeri çokmuş
Kötünün imanı dinide yokmuş
Herkes haksızlığı meslek edinmiş
Güzel dostlar kardeş ettiler beni

Kardeş edinmeye insanlık gerek
Tüm insanlar kardeş olur severek
Kardeşlik kutsal bir duygudur demek
Can dostlarım kardeş bildiler beni
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Kaybetmek Var Kazanmak Da

KAYBETMEK VAR KAZANMAK DA

Kazanmak var kaybetmek te

Kaybetmeyi sevdim hayat sende ben!
Ne geçtiyse uçup gitti elimden.
Sevdim bir zamanlar artık sevemem!
Temiz duygularımı aldın ya benden!

Ne yüreğim vardı aktan daha ak.
Yıprandı kalmadı onda bir uğrak.
Kap kara ettiler gelip girenler!
Kimselere kısmet olmadı kalmak.

Kırdılar gönlümü sevecen iken.
Daldan dala konup cıvıldar iken.
Aşkın yollarını ettiler diken.
Zevk alamaz oldum bu zaman varken.

Esti rüzgar kırdı aşk dallarımı.
Uzatamadım artık şu kollarımı.
Korku sardı görmek yarınlarımı.
Yaktım gerek kalmaz! Anılarımı.

Gene her kayıpta yaşarım derdi.
Dert sevince dağlar kadar yüklendi.
Bir sevgili oldu da her derdi yendi
Hayat sen bana her yerde dertleri verdin.
Tahsin EMEK
Tahsin EMEK (Tahsin emek)
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
Şiirlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Yasasına göre suçtur.
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KAYBeTTiM KENDiMi

Yaktın sevgi dolu gönül bahçemi
Bir daha yeşermez kurur sanırım
Körelttin Aşk’la bakan şu gözlerimi
Karanlıklardan sana nasıl bakarım

Yıktın yüreğimdeki tahtı sarayı
Görmedin mi bende kara sevdayı
Sen dar ettin baba koca dünyayı
Bu garip halimden nasıl çıkarım

Korkar oldum sevgi aşk denen şeyden
Umarlar beklerim kadehten meyden
Yanar bu yüreğim seni görmeden
Gelsen de ben sana nasıl bakarım

Issız bir köşede biri misali
Gâh bir serseri gâh’ ı bir deli
Kaybolmuştum zaten seni seveli
Ben kendimi artık nasıl bulurum

Belki bana yakınsın yada çok uzak
Ne zor imiş sana varıp ulaşmak
Senin benliğinde var imiş kaçmak
De sen bu kadere ben ne yaparım

Ne yaparım de sen ben tek başıma
Kimler çıkardı ki seni karşıma
Her gün bir yıl katar oldu yaşıma
Geçen günleri ben nasıl sayarım
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Kaybolurum

Kaybolurum

Armağan ettiğin ak mendilini.
Elimle kaldırıp sallayamadım.
Varmadı elveda demeğe dilim.
Gözlerim doluyken konuşamadım.

Düğümlendi sanki tüm kelimeler.
Sislindi beğnimden tüm düşünceler.
Yüreğim sıkıştı gölerim neyler.
Aktı gözyaşlarım hiç tutamadım.

Şimdi sıra dağlar senle aramda.
Sensiz el gibiyim kendi sılamda.
Tek tesellim resmin küçük odamda.
Acısız bir günü henüz tatmadım.

Her sabah bir ümit doğar içime.
O sessiz resmine bakar dururum.
Hayaller kurarım kendi kendime.
Seni bulurum da ben kaybolurum.
               Tahsin Emek.
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Kendimi yaktım

KENDİMİ YAKTIM

Dün gece her şeyi döküp dağıttım.
Ne var ne yok ise ortaya attım.
Gene üzdüm şu zavallı kalbimi.
Kara gözlerimi yine ağlattım.

Ellerim titredi tutamaz oldum.
Dizlerim çözüldü kalkamaz oldum.
Tutuldu dillerim konuşmaz oldum.
Gene hüzünleri içime attım.

Canlandı yeniden tüm hatıralar.
Bir bir aralandı eski sayfalar.
Hala kulağımda seslerin çınlar.
Yandı içim kendimi kedere attım.

Sabahlara kadar uyku bilmedim.
Kaç dostu aradım yanıt almadım.
Sabır dedim allahım’dan gelmedi.
Meğerki kendimi ateşe attım.
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KENDİMLE GURuR DUYAR KENDİM

Sana vermiştim her şeyimi
Aşkımı sevgilerimi duygularımı
Sende kaldı gözlerim her açtığımda
Seni görüyordum her yana baktığımda
Yaşarmazdı yaşartamazdı kimseler
Alamazdı gönlümü bir şeyler
Üzmezdi üzülmezdim oysa
Yandım ama bu sefer
Sende iken aşkım
Bir bana kaldı
Sevgim!
Sarhoş oldu
Yüreğimi sorsan!
O da ben gibi şaşkın
Tesirinde hala aşkının
Yaşarmaktan utandırdı gözlerim
Sıcaklığını hala arar durur bekler ellerim
Öyle derin yaralar bıraktın ki gönlümde öyle derin
Seni her andıkça titrer hakim olmaz kendime kendim
Şaşkın şaşkın bakar durur aynalara özledikçe gözlerim
Utandırsada Aşkın  kırgın yüreğimi GURUR DUYAR KENDİMLE KENDİM
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Kendin gibi kal

KENDİN GİBİ OL

Sen kendine benze kendin.
Başkasına hiç özenme.
Derman sana kendinde var.
Başkasına hiç özenme.

Sana verilenle yetin.
Gör sen gülün var dikeni.
Mükemmel lik tanrınındır.
Dört dörtlük yapmadı seni.

Büyük lük Allaha ait.
Sakın ola kibir gezme.
Gün olur hakim olursan.
Sen gibi insanı ezme.

Kani ol sen varlığın la.
Elin yüzün saçların la.
Kökün neyse odur huyun.
Kalsen çelik kalıbın la.
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Kendince yürü hayata

kendince yürü HAYATA

BANA BAKMA BEN SERSERİ BİRİYİM
BEN AŞKTAN ŞARHOŞUM
SEN AYIKKAL
AMA UNUTMAKİ
BU YÜREK SENLE ÇARPAR
ÇARPTIKÇADA SENİ ANAR
NE EDEYİM AŞKIM BÖYLE!
BENDE İMİŞ KARA SEVDALAR
GERÇEKLERİ KUSAR DİLİM
BANA YARAMAZ YALANLAR
SEN KENDİNİ SEV YETER
BANA KALSIN BÜTÜN DERTLER
DÜRÜSTLÜK VAR HER ŞEYİNDE
BUNU BİLMEK BANA YETER
SEN BİR CEYLAN GİBİ SEKER
SEN BİR AHU GİBİ BAKAR
SENİN HER DURUŞUN VARYA
KİMBİLİR NE CANLAR YAKAR
BEN ÇİZMİŞİM YOLLARIMI
AÇTIM SANA KOLLARIMI
HASRET İLE BEKLERİM BİL
GELECEKSEN YOLLARINI
ZAMAN BELLİ DEĞİL SENDE
SABIR SUKÜN ŞU BEDENDE
SANA OLAN HAYKIRIŞIM
SENDE OLAN YÜREĞİMDEN
TUTSAK ETTİN AZAD ETME
BIRAKIPTA ONU GİTME
SENDEN UFAK DİLEĞİM VAR
ÖLENE KADAR TERKETME
KENDİNE BIRAKIPTA BENİ GİTME
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Kendini dindar sananlar a

Behey kendin dindar mümin sananlar
Yürekte kin varken namaz olur mu?
Elinizde kanlı hançer var iken
Tanrıya yönelip niyaz olur mu?

Toplumda evliya kalpte eşkiya
Sizlere kalmazki şu koca dünya
Güvenim sonsuzdur yüce tanrıya
Hak budur yerini size kalır mı?

Ulu orta sözlerinden cayanlar
Yer sizleri birgün yılan çıyanlar
İnsan gururunu hiçe sayanlar
Sizlerde din iman hiç bulunur mu?

Kul hakkıyla gelme der sana tanrı
Tavuk, su içerken bakar yukarı
Ahını aldığın şu mazlumların
Helalı olmadan razı olur mu?

Tanrıya havale ettim sizleri
Umarım gerçeği görür gözlerim
Yaralıyı gocundurur sözlerim
Tanrıdan büyük bir yargıç olur mu?

Yalanıncının mumu yanar yatsıya
Sığınır sonradan hoca, tütsüye
Günahı işlerken bakmaz tanrıya
Kulun kula şefaati olur mu?

Vurun ABALI’ya dedin oturdun
Sandın ki turnayı gözünden vurdun
Fitneyle yalana bir yuva oldun
Senden büyük tanrı unutulur mu?

Varan bir çok daha gelecek sana
Eziyet haramdır adem oğluna
Sözüm küpe olsun kulaklarına
İnsana kıyanda din bulunur mu?

Haramla beslenmiş aciz bedenin
Çıkıyor ortaya bir bir yalanın
Ders almışsın yolundasın yılanın
Adının şanına hiç yakışır mı?

Utandırdın senden yana gideni
Bir sürü mü sandın sana geleni?
Yanılttın vaatle binbir insanı
Koltuk sevdasına bu yapılır mı?
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Kırıldım

Düşüp de kırıldım dört bir yanımdan.
Ellerim, kollarım, ayaklarımdan.
En büyük acı da geldi sırtımdan.
Gücendiğim odur, başkaca olmaz.

Umurumda olmazdı gitse ellerim.
Ne yazar kırılsa bu ayaklarım.
Görmesin ne olur sanki gözlerim.
Bel ağrısı gibi ağrı hiç olmaz.

Dostunu bilmezsin düşmeden dara.
İsyan et istersen geçen yıllara.
Küssen neye yarar bütün kullara.
Beline küsersen hiç de doğrulmaz.

Eller iyileşir ayaklar keza.
Döner devran kalmaz bir şey ortada.
Üzüldüğüm tek şey ulu ortada.
 Sırtın hasta ise hiç dik durulmaz.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

KIZ BEN SANA KIYAR mIYIM? ? ? ? ?

Sana kocaman bir şiir yazdım!
ilhamı da senden aldım
Sen ki benim! Sol yanım-sın
Kardeşimsin benim canımsın Canım

Ben sana darılır mıyım?
Seviyorum kız seni ben!
Senden hiç ayrılır mıyım?
Sen benim sol yanım-sın Canımsın Canım

Bilmem bu sana yeter mi?
Sana da anlatmak beni?
Benim sana bu sevgimi?
Kanımsın sen benim canımsın canım

Bilmem söyleye bildim mi?
Kalbinde kala bildim mi? ?
Kız sen beni anladın mı?
Canımsın sen benim Canım Damarımda akan kanım

Ne olur bana sitem etme
Yüzünü çevirip gitme
Bir abin var gel terk etme
Sen benim Canımsın Canım Korusun seni yaradanım

Yüzüne hasret kalmışım
İşi gücü bırakmışım
Ben kalemi de kırmışım
Bir sana yazdım Canım sen benim Can damaRIM
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Kızım'a

CANIM BENİM…!
Bir çiçek gibisin daldınd a açmış
Seni koklamaya kıyamadım ben
Bir ceylanki boynu inciler takmış
Seni seyretmeye doyamadım ben

Nar çiçeği gibi pembe yanağın
Öpüp okşamaya doyamadığım
Üstüne bir sevgi tadamadığım
Senin sevgin ile yaşıyorum ben

Yaşamak için bir gaye oldun sen bana
Ne çok mutlu oldum bunu bir bilsen
Her yanım coşuyor buram buram sen
Canımın içisin Biricik simgem

Kısa kış günleri bitmek bilmiyor
Ne çok sabah oldu akşam gelmiyor
Seni sevmem için zaman yetmiyor
Benim benliğimde benimsin simgem
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KiM KALDI Ki MUEBBED

Ne yazık!
Hayat baki
Bizler ise degiliz
Bu GUN  geldiysek eger
Yarin elbet gideriz
Bilelim erken dostlar!
Bu gunun degerini
Kirmadan yaşayalım
Kimselerin kalbini
Hos görülü olalim
Neşe coşku saçalım
Hayattan zevk alalım!
Yarına yolculuk var
Bunu unutmayalım
Herkes gidecek elbet
Kimse kalmaz muebbet
Zulümlerden ne çıkar?
Yapanına musibet
Guzellikler yapalim
Hayırla anilalim
En guzel varlik iNSAN
Bunu unutmayalIm
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Kime anlatsam

Şaşmamak elde mi böyle aleme
Hangisini alsam kağıt kaleme
Şakıyan o diller olmuş kekeme
Hangisini çizsem hangisini yazsam

Enik it olmadan havlar kudurur
Toprak sabun gibi erir köpürür
Demir çelik dersen çul gibi çürür
Neyi izah etsem neyi anlatsam

Emanet yok oldu kimse kimseye
Mertliği sorarsan dönmüş kahpeye
Kahpelik yalan dolan girmiş her şeye
Kimlere söylesem kime anlatsam

Herkes bir yol almış sapıp gidiyor
Düşmeden tanrıyı hiç tanımıyor
Allah görür ne dolaplar dönüyor
Kimlere arz etsem kime çınlatsam
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Kimi insanlara

Samandağ’a gelince öcü gibi bakarlar
Ayaklarında şalvar başa örtü takarlar
Herkese kötü bakar bir başına kalırlar
Bilmemki sonra neden açılıp saçılırlar.

Takmış örtü başına yüzü gözü gizlemiş
Birden bir ses işittim meğer beni izlemiş
Çok kişiler görmüşte benim gibi sevmemiş
Anlamadımki neden sonradan açılırlar.

Dün şalvarı giymiştin şimdide kısa etek
Utanma bakmıyorum az daha yukarı çek
Bir görse Annen Baban bilmem neler diyecek
Belden içaçıcıdır ondan mı açılırlar?

Komşuya görünmezdin şimdi hergün partide
Uzun don Türban nerde kalmış onlar gaeride
Sakla onları atma lazım olur beklide
Memleketlin gelince sana hor bakmasınlar

Kuaförler taşıyor şimdi ise sizlerden
Gene gel hep bekleriz çekinme sen bizlerden
İnsana insan gibi bakarız çok ezelden
Anlat bizi Beldene beklide utanırlar

Yüzü gözü örtmek ile olunmazki Müslüman
İman gerekir yürekte insanı sevmeli insan
Okuyupta geçmekle anlaşilmazki Kuran
Açıklamak gerekir bilince olur iman
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KiMİLERİ BiRDE KENDİNİ BiLSE

Herkes kendi kendin tamdır zanneder
Bir de başkasının gözüyle görse
Kimi zaman doğruları kahreder
Utanır sıkılır gerçeği görse

Bakmaz aynalara görmeye kendin
Saklanır açamaz kimseye derdin
Zamanla çoğalır yıkılır bendin
Yıkıldığı anda kendini bilse

Ene’ l Hak der gibi laflar savurur
Kâfirler yanında Müslüman durur
Yalan dolan nifak fitne sokturur
Yoldan çıkmış bakıp kendine gelse

Dilde iman eder kalbinde asla
Ödlek yüreği var kesilir aslan
Soyu sopu belli dayanmaz asla
Utanır kendinden gerçeği bilse

Naralar savurur elde olunca
O da kendi gibi yürür aslınca
Bir bildiği yoktur boştur aslında
Birde başkasının gözüyle görse

Bir görse kendini baksa aynadan
Nasıl bir simaya koymuş yaradan
Saklanırdı olsa nasip hayâdan
İnsanlıktan nasıl çıktığın bilse

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kimilerine yakışmaz

KİMİLERİNE YAKIŞMAZ

Çınlar topukları kaldırımlarda.
Suratları asık gülmek bilmezler.
Sürüp sürüştürmüş makyajlarını.
Mutfakta yemeği yapabilmezler.

Kısa etek giyer ilgiyi çeker.
Gören delikanlı derin ah çeker.
Evinde koca’sı  cefa’sın çeker.
Pencere camını sile bilmez ler.

Palyaçolar gibi giyer çoğu an.
Yakışır mı diye sorar her zaman.
Aşk mı ızdırap’mı hiç anlayamam.
Bulaşık çamaşır yapabilmezler.

Bir parça ekmeği kazansa neyse.
Harcamaya söyler kilitli pense.
Soytarılar gibi bakar nedense.
Yatağa örtüyü çeke bilmezler.
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KİMLER DUYDU FERYaDIMIZI

Güneş olmaz buralarda onu göklere gömdüler
Bizim dünya topraklarda! Yemeği çok gördüler
Yıllar vardır kanımızı! Vampir gibi sömürdüler
Aşımızı yiyemedik! Onu bize çok gördüler

Anam yüzme bilmez demiş! Ona acıyla güldüler
Oysa anam alay etti! Hiç onlar; Bunu bilmediler
Toprak altı yetmez gibi! Bizi mil ile gömdüler
Yıllar yılı sömürdüler bunlar insan demediler!

Oğlum doğmuş ben gitmişim! Görmeden o gözlerini
Kaybettim ben seni hayat! Unutturdun izlerini
Yer altında rüzgar esmez! Salıverirdim selamımı
Üzdüm gene son bir defa! Hasret kaldığım yuvamı

Anam ağıt yakar durur, sesi buradan duyulur!
Sorarım size zalimler! Vicdansızlar nasıl uyur
Hangi dini taşırsınız sizlere denmez mi Gavur?
Sesim çıksa duysun derdim bütün dünya feryadımı!

Bize ne dersiniz şimdi şehitler mi yada Maktul?
Ardımızda ağlayanlar! Birkaç çocuk on sekiz dul
İstemez vermeyin kefen kalsın üstümdeki bu çul!
Çapulcular dendi bize! Kimler aldı çulları mı GÜNAHIMI
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KiMLER YALAN BİLEBiLSEM

Dünya değil insandır yalancı olan!
Ben demiştim oysa yoktu bana inanan
Bak Dünya’ya her şey durur yerli yerinde
Bir insan var görünüp gidip kaybolan

0 insan ki söz verirde durmaz sözünde
Her zamanda hırs bürür büyür gözünde
Hep çırpınır yürür gider bütün ömrünce
Sonunda o olur hüsranlar bulan

Yetmiş yılda yetmiş kere değişir durur
Çocuk doğar ergen büyür ihtiyar olur
Bazı uslu bazı çılgın bazı saf bulur
O değişir bir Dünya’dır yerinde duran

Her ilkbahar koca Dünya giyer yeşiller
Açtırır üstünde kokar renk, renk çiçekler
Kaybolur hazanın yüzü doğar gerçekler
Genç kız gibi yeni doğar o koca Dünya

Sen yaşarsın o Dünyada onda herşeyin
Âdemoğlu sensin yalan budur gerçeğin
Geleceğim demiş idi gelmez sevdiğim
Söyle Aşkım sen mi yalan Dünya mı Yalan

Sabır dedim gelmez oldu bu sabrın sonu
Aşkta güven, sevgide mi? Odur tek konu
Ben çok sevdim yüreğimde sakladım onu
Anlamadım o mu yalan! Bende mi olan
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KİMSELErE BEN bU AŞKı SÖYLEMEMİŞTİM

En güzel gülleri sana dermiştim
Gönül sarayımı sen süslemiştin
Ne oldu da sana birden değiştin
Oysa seni canım kadar sevmiştim

Yıktın hayatımı yüzüm gülemez
Akan gözyaşımı kimse silemez
Benim bu acımı çekmeyen bilmez
Meğer seni henüz! Bilememiştim

Ayrılamam derdin! Ben hep sendeyim
Sen bendeysen söyle! Ben ne haldeyim
Bir sebebim yok ki! Neden güleyim
Böylesi acıyı hiç çekmemiştim

Bitirdim ömrümü hep beklemekle
Tanınamaz oldum girdim bin şekle!
İşim olmaz artık Şeytan, Melek'le
Onun azabından ben çok çekmiştim

Adını anarsam titrer her yanım
Kınamayın dostlar gene yanayım
Ne kadar çektirse ondan yanayım
Onun kadar hiç kimseyi  sevememiştim

Sevemedim bilir ondan çektirir!
Almira çağırsam dertlerim gelir
Benim yangınımı bir ALLAH bilir
Kimselere bu aşkı! ! ! ! ! ! ! SÖYLEMEMİŞTİM
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Kindar Olma Yeğen

KİN’DAR OLMA YEĞEN

Kin saklar gerçeği yakar yüreği
Karanlığı sever bilmez gerçeği
Düşmanlığa çeker her geleceği
İnsan olan kindar olamaz Yeğen

Kin insana düşman eder insanı
Ortak eder hayatına şeytanı!
Kin sevdirmez insanlara insanı
Onu güden dinden olamaz yeğen

Kindar uzak olur dinden Allah’tan
Böyle diyor Kitabında yaratan
Hiç gördün mü kinle bir mutlu olan?
Kin! Güdenlerini yakarmış yeğen

Kinler siler doğruluğu yok eder
Kin hep acı verir tükenmez keder!
Kinler her an sahibini yok eder
Kin zehirdir asla içilmez yeğen

Kin güdenin gülmez hep asık yüzü
Karanlığı sever bilmez gündüzü
O engellik ister istemez düzü
Kin insan olana yakışmaz yeğen

Acıdır kin! Zehir den farkı olmaz
Kin güdenler asla kılamaz namaz
Kılsa bile Tanrı kabul olunmaz
İman kini asla içermez YEĞEN! ! ! !
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KiNDARLARIN ELBET SONU HÜSRANDIR

Bir kara buluttur dolaşır durur
Yağmayı bilemez gitmek bilemez
Haksızları korur haklıyı vurur
Adaleti hakkı bakıp göremez

Firavunun hükmü sürmedi bitti
Zaman ilaç oldu zulümler gitti
Yetti dedi Tanrı Halk da tüketti
Zalimlerin zulmü Asla süremez

Elbet doğar güneş biter karanlık
Kalmaz Padişahlık kalmaz Tiranlık
Zulmün Kaldığı yerde olmaz İnsanlık
İnsanlar insana zulüm edemez

Sabır diyor bekler sonu selamet
Olamaz kindar da  asla merhamet
Her kindarlık harap lığa Alamet
Gerçek insan asla Kindarlık gütmez

İmanlı yürekte barınmaz Kinler
Kinden nefret eder bütün müminler
Kin besleyenlerde barınmaz Dinler
Dindar olan asla Kin i güdemez

Kin Haked' le yatan Dinsiz uyanır
Müşrik olan şeytanlara inanır
Fesad' la uğraşan her an aldanır
O sanır ki Tanrı onu Göremez
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Kirve Abdo

KİRVE ABDO

Köyden gelir kirve ABDO bir acaib bakınıyor.
Şehir diye gelmiş ise de onu da hiç bulamıyor.
Alışmamış çukur yollar merkebi de yürümüyor.
Dönelin gel bizim köye ora daha iyi diyor.

Kara bulut var üstünde hiçbir şeye benzemiyor.
Karartma var geceleri karanlıkta görünmüyor.
Bulanık akar suları bir tas alıp içilmiyor.
Gel dönelim bizim köye buraları yaşanmıyor.

Kayıp olmuş sorumlusu bulan var mı soruluyor.
Yeni aldık yaramadı eskileri aranıyor.
Bir curcuna almış gitmiş herkes birbirini yiyor.
Bizim köy daha güzeldi benim canım sıkılıyor.

Uyan artık mahkum dostum milli servet kayboluyor.
Koca KAZAN dibi delik su tutamam artık diyor.
Gelen hep anayı sorar babayı kimse sormuyor.
Film aynı senaryo tek yalnız aktör değişiyor.

Konuş kirvem ABDO konuş kim var ki seni dinliyor.
Herkes rahatından memnun bilmem sana ne oluyor.
Bir tek Sen misin ki gelen niceleri fark ediyor.
Böyle gelmiş böyle gider bu çark hep böyle dönüyor.

Boyadılar tüm gözleri her taraf renkli oluyor.
İçine bak çürümüşlük üstüne astar çekiyor.
Hele bir baksan uzaktan nede güzel görünüyor.
Karıştırma alt tarafı HOCA NASREDDİN ne diyor.
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KOCA ÇINAR’IM BEN YANİ Ki HALKIM

Ben koca bir çınarım
Asırlardır yaşarım
Dolu doludur içim
Ne tarihler taşırım
Köklerimi ulaşılmaz
Enginlere salarım
Yapraklarımdır benim
Dalgalanan saçlarım
Kâinatı kapsar bedenim
Temsil eder asırları dallarım
Tarihleri taşır kabuğum
Çizgileri de yıllarım
Ne devirler gördüm ben
Hazanlarım da oldu soldum
Ama her baharda yeşerdim
Zalim hükümranlar gelse de başardım
Ben bir çınar ağacıyım
Yılları tek tek saydım
Zamanlar yazılı bedenimde
Ben çok devir yaşadım
Nice âşık yaslandı bedenime
Ne çok sefalar gördüm
Niceleri gözyaşı döktü bedenime
Köklerimde ıslandı
Ne baltalar sallandı bedenime
Gün oldu kırıldı tüm dallarım
Kabuğum soyuldu bazen de
Karşı koyup dayandım
Ne densizler dikildi karşıma
Kurudular yeşermeden henüz
Ne uyuzlar yakmak istedi beni
Başaramadılar dik kaldım
Nice vekil nice rezil uğraştı
Diplomalılar bile haddini aştı
Ulaşamadılar bana nede yaklaştı
Yıkamadı yakamadı bu koca bedenimi
Yıkılmadım hayattayım tarihleri yaşarım
Çünkü ben halkım dünya durdukça varım
Sen gelip geçersin biter bir gün zalim hükmün
Gene benimdir yarınlar hazan kalmaz! Gelecektir ilkbahar
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KoLaY DeĞiL AşKıM

KOLAY DEĞİL AŞKIM

Sen beni düşürdün Aşk’ın narına
Erdirmedin beni ilkbaharıma
Ne yüzle bakarım söyle yarına
Böyle bırakıp ta gitmek ne kolay

Ben seni yıllarca bekledim gafil
Sevgimden bekledim değilim cahil
Senin bu yaptığın hiç doğru değil
Gidiyorum deyip çıkmak ne kolay

Aylar yıllar geçer selamın gelmez
Bendeki ıstırap çekmekle bitmez
Seni sevmek için bu ömür yetmez
Kurtuldum diyerek dönmek ne kolay

Unutma verdiğin bes a bes sözü
Boş yere mi karadır aşığın gözü
Yürür karanlıkta görünmez izi
Aşkını terk edip gitmek mi kolay

Ne kolay sanmışsın çekip gitmeği
Sen kaldı gönül bir de yüreği
Yalan yoktu bizde hani gerçeği
Kolay değil gitmek sanma ki kolay

Sendeki kalbimi veremezsin ki
Gönlümün ahını çekemezsin ki
Uğruna bu canı vermek nedir ki
Aşkı inkar etmek sanma ki kolay
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Korkma Tamanına Erecek Bir Gün

Edemedim geceyi hep yarım kaldı!
Az bir huzur vardı münafık aldı!
Bende anlamadım bana ne oldu!
Gene yoklukları yaşarım bu gün.

Yetimin hakkını yiyen yatanlar!
Bilmem nasıl uyur nasıl yatarlar?
Her yerde kurmuşlar tuzak kapanlar!
O hesabı elbet verirler bir gün.

Ulu ortalarda nara atarlar!
Utanmazlar halka hakir bakarlar!
Yalan gemisinde yüzer yatarlar.
Elbet yüzlerine çalınır bir gün.

Ulu yaratanım her şeye kadir!
O her şeyi görür her şeyi bilir!
Elbet hep kaderdir gelir çekilir!
Mazlumun hakkını! O alır bir gün.

Soğan ekmek kalmadı ki sofrada!
Ne var satılacak kalan sırada?
Kurtulmaz! Zalimin başı belada!
Uykuları haram edilir bir gün.

Bir gün elbet bir gün Yıkılacaklar!
Süremez bu zulüm sonsuza kadar!
Azdır sevin dostum örümcek kafalar!
Herkes güneş yüzü görecek bir gün...

Tahsin EMEK
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Korkuyorum

Korkuyorum

Kıyısında’yım Akdeniz’in.
Güneş yavaş ta! yavaş batıyor.
Kızarıyor Güneş gittikçe rengin.
Batınca da! Bana korku geliyor.

Korkuyorum! Daha doğamaz diye.
Karanlık ruhuma öyle ağır! acaba niye.
Sevmiyorum her zaman azaplar verir bana.
Batma güneş batma bir korku verdin canıma.

Yetmedi bize aydınlığın henüz! Azdır aydınlarımız.
Bilebilsen bizler aydınlığa ne çok muhtacız.
Bitmiyor bir türlü kara karanlık’larımız.
Doğacaksın biliyorum yarına ama bu günü unutacağız.

Az daha kal korkuyorum uzatsan biraz zamanı.
Aydınlığın göstersin görmeyenlere yaptıklarını.
Unutmadan bu günü! Varsın görsün ayıplarını.
Gitme dur biliyorum müjdelersin yarını.

Yarın senin! Bu günün de varız Akdeniz.
Bir zamandı! Berrak suların masmavi temiz.
Sen temizle biz gene de yarın kirletiriz
Gitme güneş gitme alamadık dersimiz.

Korkuyorum yarınımdan korkarda doğmaz diye.
Korkuyorum karanlıklar aydınlanamaz diye.
Korkuyorum bu korkular bende tükenir diye.
Korkuyorum korkusuzluk beni saracak diye.

                       TAHSİN EMEK
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KOYU DEMLi ÇAY’A  HAYıR DiYEMEM

Gönül çay mı ister ya da çayhane?
Gönül sohbet ister çaylar bahane
Dertlerden olmuşum deli divane
Sıkıntıya ara vermek istedim

Koyu içermişsin Çay’ı şekersiz!
Söyler misin kimler dertsiz kedersiz?
İnsan var olur mu? Cansız bedensiz
Bende sen gibiyim demek istedim

Dert çekmeye geldim garip Dünyaya
Kaptırdım gönlümü kara sevdaya
Fırsatım olmadı sana sormaya
Yanan tek değilsin bilesin dedim!

Mey’ler kâr etmiyor beden alıştı
Ne kadar içsem de dert beni aştı
Zalim muradına erdi kavuştu
Bir demli çay yeter! İçmek istedim

Eşlik eder misin? Sormadan çattın!
Sineme bir hançer bilmeden attın!
Eller vurmuş zaten vurmayacaktın
Demlik hazır! Gelirmisin demek istedim

Bir ümit ışığı görmüştüm sende
Dertlerden ıradım bir an sayende
Gönlüm bir hoş oldu sen gelmesen de
Tavşankanı çayım! Davet etmek istedim
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KÖTüLERDEN KORU BİZİ YA ÂLİ

Dar-a düşüp dergahına varmadan
Dua ile varır sana Ya Âli
Elleri semadan düşüp inmeden
Nail olur muradına Ya Âli

Gafil olup zora düşen kullara
Zalimin zulmüne uğrayanlara
Umarı bir sende arayanlara
Sen derman verirsin Ona Ya Âli

Haksızlığa düşüp boyun bükene
Hasbi m Allah  deyip Dua edene
Ehlibeyte uyup Biat edene
Kurtaranı sen olursun Ya Âli

Muhammed-in hürmetiyle yaparsın
O okur da Ayetleri yazarsın
Mescidi AKSA- da sen ilk İMAM-sın
Emir el Müminin sensin Ya Âli

Hayber Kapsını yıkmış ellerin
Her muhtaca uzar hayır ellerin
Ya Âli der der her deminde dillerim
İlk-im sonum sensin Bir sin Ya Âli

Ya Âli sendedir tüm umutlarım
Kaldır Ümmetimden Kör bulutları
Açtım ellerimi duy dualarım
BİZLERİ DARLIKTAN KURTAR YA ÂLİ
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KuRALLARI BoZAR BeNDe ALMİRA

SEN GİDERSEN KALIR BENDE ALMİRA

Aynalara baktım görmedim kendim
Karşımda duran var biri!  Al Mira
Değişmiş bedenim erimiş bendim
Kalan vardır elde var bir!  Al Mira

Ben senin yüzünden bittim tükendim
Filizlenir bedenimde!  Al Mira
Sen hala gelmedin! Gelmek bilmedin
Gelen vardır hayalimde!  Al Mira

Sende görsen beni tanıyamazsın
Tanıyan var beni! Bilir Al Mira
O eski beni sen! hiç bulamazsın
Bulur beni bende yaşar! Al Mira

Bulsan da gönlümü susturamazsın
Susturan var elbet! Kalpte Al Mira
Nice sözler verdin! Ama gelmedin
Gelen var gitmeyen! Bende Al Mira

Kaybolup gitmişim ben bu âlemde
Bulur beni kaybolsam da! Al Mira
Hayatı çizmişim tek bir kalemde
Çizilmez sol yanımda! Yazar Al Mira

Dertler sıralanmış ciğer paremde
Sıraları geçer siler! Al Mira
Bir gün gel demiştim! Ama gelmedin
Sen gelme istersen! Gelir Al Mira

Beş saat var sabahlara zamanda
Her birinde yazar atmış Al Mira
Adı yazılı bak iki yakamda
Okurum atmışta atmış Al Mira

KURALLARI BOZAR BENDE ALMİRA
                                      TAHSİN EMEK
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KURTAR Be USTAM

Başım dara düştü derle yemedim
Bir el atıp beni kurtarsan ustam
Bir karanlık sarmış bütün afakım
Bir ışık versen de kurtarsan ustam

Ektiğim ekinler çıkmaz olmuşlar
Dosttan bildiklerim tuzak kurmuşlar
Ben çelikten sandım meğer Kamışlar
Sahtekarlık başın almış be ustam

Ak diye alırsın kapkara çıkar
Dışı seni içi beni hep yakar
Utanmazlar arsız lafları çakar
İnsanlık ortada kalmamış ustam

Yürek verdiklerim kırıp verdiler
Kaderim kıymetim bilemediler
Ben Kayayım ustam göremediler
Güçleri yetseydi bitmiştim ustam

Her deminde ihsanları eyledim
Her isteği olmaz asla demedim
Ben gönülden sevdim riya etmedim
Karşımda neleri görsem be ustam

Her  gördüğüm yeni geldi başıma
Meğer çok şeyleri! Göreceğiz de ustam
Öğrenmenin yaşı olmazmış derler! ! ! !
Öğrenecek çok şey var imiş USTAM
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KURTULMANIN İMKâNI YOK

Gönlümdeki bahar geçmedi geçmez
Her geçen gün sanki daha yeniyim
Seven kalbim senden asla vazgeçmez
Sen bilirsin beni seven biriyim

Aşkları gönderdim sevda seline
Uçup gitti dönmez artık eline
Bende sevgin kaldı gel sor kalbime
Ben seni sevmekten hiç döner miyim?

Gönül bu söz bilmez ne de nasihat
Hep seni istiyor duysun kâinat
Senin aşkın bana büyük teminat
Sevgiye dönüştü ben döner miyim?

Sular akar iken söyler adını
Unutmadım sende aşkın tadını
Yeter dön gel artık kır inadını
Sen gelmezsen eğer ben gider miyim?

Viranedir gönlüm aldı havayı
Çekmeyen ne bilsin kara sevdayı
Gelmezsen yakarım bütün dünyayı
Ben senin sevginden hiç geçer miyim?

Ah be gülüm adın tüm benliğimde
Senin her sözlerin saklı kalbimde
Sen düşümde varsın hem hayalimde
Ben senin olmaktan vazgeçer miyim?

Gene efkâr sardı başım dumanlı
Gözlerimde gözün elin kınalı
Ben sana bağlıyım doğdum doğalı
Sen bana gelmeden ben ölür müyüm? !
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Kurtuluş elimizde önemli olan

Kurtuluş elimizde önemli olan

Yedi yaşındaydım henüz tanıdığımda hayatı.
Ellerim donmuştu soğuktan tırnaklarım kırmızı.
Ayaklarım titriyordu dizlerimden aşağı.
Lastik ayakkabılarım saplanmıştı çamura.
Değil onları ayaklarımı çıkaramıyordum çamurdan.
Yoktu kimsecikler etrafıma uzaktan belirdi bir adam.
Seslendim avazım çıktığınca kendine durmadan.
Hızlı hızlı geldi geçti yanımdan bana bakmadan.
Yalınızca bir ses duydum gidince ardından.
Sende para olmaz bende karşılıksız yapmam.
Acı bir tebessüm ettim içimden bakıp arkasından.
O anda dedemin lafları geçmişti aklımdan.
Hayat acıdır oğlum kurtuluşun elindedir.
Dileme aman başkalarından.
Belayı veren Mevla’n  eksik etmez ilacından.
Kurtuluşun elindedir önemli olan uğraşman.
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KURU BELLİ DeĞİL YAŞ BELLİ DEĞİL

Fırtınalar yağar oldu üstümde
Sağ mı desem sol mu desem yön belli değil
Bin bir acı çöktü şu yüreğime
Ah mı çeksem sızlansam mı elimde değil

Çıkmazlara düştü ne çare yolum
Nedir bu acılar Tanrım ne bahtsız kulum
Ben bende değilim değil ki çul'um
Karışmış Saç sakalım Kaş belli değil

Yalan bir hayatın Girdabındayım
Üç yanım dikenli dört yanım Mayın
Yedi kez demlenmiş renk vermez Çay'ı m
İçerim içimde! Tad belli değil

Bir Tad-ı kalmadı Yalan yaşamın
Eden İnsan! Suçu yok ki Dünyanın
Hancı kötü Yolcu kötü! Ne günah Han'ın
İnsan mıdır Şeytan mıdır Cin belli değil

Belli değil dostum! İyi yanar kötüyle
Giden gider kemiğiyle etiyle
Yanar gider herkes bilinmez ile
Kuru belli değil! Ey Can yaş belli değil
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KuŞLAR DöNDü YUVASINA YA SeN

Göçmen kuşlar döndü yuvalarına
Cıvıl, cıvıl ötüşürler yarınlarına
Ben taşlar basarım yanan bağrıma
Sen dönmeyi bilmez oldun sevdiğim

Alışmıştım sana aşkından geçtim
Senin kadar kimseyi sevememiştim
Buralardan asla gitmem demiştin
Dediklerin lafta kaldı sevdiğim

Her nereye baksam arar gözlerim
Sensiz vurdum duymaz oldu hislerim
Yani ki ben sensiz bir derbederim
Alışmak ne zormuş sana sevdiğim

Bıraktım sevgiyi aşkı bir yana
Ayrılık ne acı gelirmiş Can’a
Bende şaştım kaldım şu sol yanıma
Sensiz ne boş imiş hayat sevdiğim

Alıştırdın beni bırakıp gittin
Öksüz hissederim yada bir yetim
Sen beni sevgisiz aşksız terk ettin
Alışmıştım sana yaktın sevdiğim

Gezerken sahilde ellerim bomboş
Dalgalar çırpınır yüreğim sarhoş
Bir görsen sevdiğin bir mecnun olmuş
Alışmak aşktan betermiş görsen sevdiğim
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KUTLU OLSUN BU aY KUTSAL RAMADAN

BU KUTSAL AYIN ORJİNAL ARAPÇA ADI RAMADAN-

Bu gün gene Bahar yaşadık Yaz'da
Hem yağmuru gördük dalda Kiraz'da
Kuşlarda  ötüşür oynaşır dallarda
Bin şükürler olsun sana YARADAN
Bu yıl serin geçti Kutsal RAMADAN

Yazın ortasıdır yağdı yağmurlar
Olmasın istedin! Oruç mağdurlar
Kasıp kavurmadı sıcak rüzgarlar
İbadet anında olmaz sonradan
Bu ay serin geçti Kutsal RAMADAN

Bizden tefkir senden tedbir Allah-ım
Muhammed Resulüm Âli-dir ŞAHIM
İslam-a tabiyim KUR-AN MATRAHIM
Ayıramaz kafir beni onlardan
Mubarektir bize Kutsal RAMADAN

Selam olsun Muhammed-in EHLİNE
Onlarda sadakat Eline,Beline Diline
Şeref namus hakim her bir ferdine
Sual sorgu hiç gerekmez onlardan
RAMADAN-da tenzil eyledi KUR-AN

Hasan Hüseyin'm yaşarlar CAN-DA
Kerbela-da görünseler-de KAN-DA
Acıları yaşar hep sol yanımda
Ayıramaz bizi zaman onlardan
Onlardan bahseder surede KUR-AN

RAMADAN Hayr-eyler her Müslüman-a
Her Müslüman Candır İslam KUR-ANA
KUR-AN BİR Müjdedir İnsan oğluna
Okuyup anlarsa hayat-tır KUR-AN
KUTLU OLSUN KUR-AN BU AY RAMADAN
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KUZEY KIBRIS YAVRU VATAN KALBiMiZDESiN

Yonumu doguya verdim sol yanim deniz
Ardimda Girne duruyor berrak tertemiz
Lefkose doguda kaldin ilk indigimiz
Kibristayim dostlar gelin guzel buralar

Yemyesildir buralari ilkbaharinda
Yazlari yakici olur derler! Tadinda
Ben gormedim ama gelir yazin yakinda
Kuzey Kibris gorulmeli guzel buralar

Dortbir yani deniz ile cevrili Ada
Mehmetcikler serpilmisler dortbir yaninda
Ataturk"um vardir burda her kanadinda
Ona sevgi saygi ile dolu buralar

Yasa Turk Ordusu yasa hep var olasin
Ilel Ebed bu vatani sen! Koruyacaksin
Sana uzanan pis eller hep kirilasi
Sanli Ordum Ataturk"le cosar buralar

Besparmak Daglari bakar yuksekten
Bayragim dalgalanir en ust tepeden
Doyamadim onu seyrelemekten
Tarihlerin besigi muthis buralar

Yamacinda durur buyuk manastir
Yediyuzyil ustu tarihleri tasir
Bu guzellik buralara ne cok yakisir
gorulmeye deger dostlar buralar

Kuzey Kibris Yavru Vatan Gozumuzdesin
Anavatan hep yaninda bunu bilesin
Sana kotu gozle bakan daha gormesin
Atalarim seni korur yazar sayfalar

Seni gordum hep icimde yasatacagim
Dalgalanir ilelebed sende Bayragim
Omrum yettigince sana ugrayacagim
Kuzey Kibris icimdesin bitmez dalgalar

Gidecegim ama Gonlum sende kalacak
Bir canim var Emanettir sende Olacak
Onu yuce Tanrim elbet Hep koruyacak
Hatiramda kayitli tum Altin sayfalar
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LANETLERDEN BAŞKA Ne KAZANDINIZ

Kırılsın eliniz kurusun kökünüz
Her yerde kan döküp ne kazandınız
Nice yetim öksüz dul bıraktınız
Lanetlerden başka ne kazandınız?

Vatanımız bize kutsaldan kutsal
Bizim yaşantımız Hak'tan Onursal
Kimden alırsınız emri ey çakal
Lanetlerden başka ne Hak ettiniz.

Kalleşçe haince vurup kaçmalar.
Yıldıramaz Türk'ü bu davranışlar
Seksen Milyon bir oluruz her Mahal
İnsan katletmekle ne kazandınız

Din olamaz sizde İnanç ne İman
İnsanı Katleden olamaz Müslüman
İnsanı sevin der Dinimiz İslam
İhanetten başka neler yaptınız?

Kahrolun bitin siz her yaptığınızla.
Kökünüz kurusun İvedi hızla
Korkmaz ki bu Millet olmaz Yobazla
Belli ki sizler İnsanlıktan çok Uzaksınız.
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MADEMKİ GİDİYORSUN YoLLARIN AÇIK OLSUN

Sessizliğin estiği çıkmazlarda yüreğim
Sen benim hallerimi nereden bileceksin
Son olarak ne zamandı senin bana geldiğin
Sen benim ne olduğumu nereden göreceksin

Uzaklardan seslenir hissettirmeksizin kendin
Neye benzer bilinmez ne şeklin ne de bendin
Ben seni yıllar vardır ki hep sabırla bekledim
Sormalardan usandım da ne zaman geleceksin

Beni Azad eylemişsin diye yazdın satıra
Kırk yıl beklesem gelmez ne aklım ne hatıra
Her şey bitti sevdiğim şimdi bunda mı sıra
Gitmek için ne çabuk karar verdin! Bekledin

Elveda demek için varıyormuş dillerin
Bellidir ki sevgili yapımıymış hallerin
Bensiz uzun bir hayat mutluluklar dilerim
Erken gidebilirsin de neden bunca bekledin

Meğer aklında varmış senin bu hep gitmeler
Korkma Yıkılmam artık vermiştin nice dertler
Her şey benden olurdu sıra sende bu sefer
Sen benim bu ömrüme ne çileler ekledin
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Mahallön

MAHALLÖN

Mehellö iddar titrikhö mahallö
Aüyün el<şihil leyiğibö mahallön,,,mehellön
Ye rebbi,, titrikhüm ve hizni ene  mahallön
Min badihin meşüf il aişi vel-hene

Ya rabbi yarabbi yarabbi a ah ah ye rebbi ene

Aüyün el şihil yehizüni meahön
Me Iğdır aiş veleyevm belehön
EYerebbi tıâtl elkitebi ene meahön
Min baidihöm me fili aişi ene

Yarabbi yarabbih  ahh ah eye rebbi ene

Hizini meaki eye hilve veğibi
Enkataâ minil heyet kısmıv nasibi
Balla aleyki eye şemis el yöm letiğbi
Elyöm elvedeâa le itveddeâ minnihe ene

EYe rebbi eye rebbih vele yevm me şift el hene

Şüfi eye rühi ve en rihti ene meâki
Me tisve  şey e el heyet vel âişi belâ ki
Ihterek Kalbi eye âüyüni vallah bile Keyy
EYe rebbi reeytek itkün meâna ve bi âvnetine

Ye rebbi yerebbi âh âh eye rebbi ene

ARAPÇA AĞIT

ZAMANI DEĞİL MEKANI BIRAKIP GİMENİN ZAMANI DEĞİL
ŞEHLA GÖZLERİN KAYBOLMASININ ZAMANI DEĞİL
EY ALLAHIM ONLARI BIRAK BENİ AL ONLARIN YERİNE
ONLARDAN SONRA YAŞAMI MUTLULUĞU GÖREMEM BEN

YA RABBİM YA RABBİM  A AH BEİM RABBİM

ŞEHLA GÖZLER BERABERİNDE ALDILAR BENİ
ONLARDAN SONRA EN BİRGÜNDAHİ YAŞAYAMAM
EYALLAHIM KİTABA BEN ONLARLA İTATAT ETTİM
ONLARDANSONRA BANA BİR YAŞAM OLAMAZ

NAKARAT
EY TATLI GÜZEL BENİ DE AL ÖYLE KAYBOL
BENİM HAYATTAN KISMETİM NASİBİM KESİLDİ
EY GÜNEŞ ALLAHINI SEVERSEN BU GÜN BATMA
BU GÜN VEDA GÜNÜDÜR BIRAK VEDALAŞAYIM
NAKARAT
BAK EYCAN NEREYE GİTSEN BENDE SENLEYİM
BUHAYAT BİRŞEYE DEĞMEZKİ SENSİZ
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YÜREĞİMYANDI GÖZLERİM BENİM ATEŞSİZ
EY ALLAHIM SEN BANA YARDIMINI ESİRGEME

NAKARAT

YAŞLI GÖZLERİMLE ANCAK BU KADAR AÇIKLAYA BİLDİM
NOT,,; TAMAMEN BENİMDİR BENİM YAZDIĞIM BİR ŞİİR
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MaZiYE GöMdüM Senİ

MAZİYE GÖMDÜM SENİ

Yoruldum ardında düşüp kalkmaktan
Beni de sen gibi var bir yaratan!
Korkun yok mu senin baktın uzaktan?
Benim bu halime dönüp bakmadın

Düşürdün beni hep çıkmaz yollara
Aydınlıktan attın karanlıklara
Seninle ak bahtım oldu kapkara
Dönüp te bana bir ışık yakmadın

Çıkmazlara koydun kaçarak beni!
Ne yapsan affetmem bir kere seni!
Kolay mı terk etmek candan seveni?
Benim hatıramdan bir an çıkmadın

Ne yürek taşırsın taştan mı bilmem?
Bir daha çağırsan kanıp ta gelmem!
Aksın kan gözyaşım bir daha silmem!
Sen benim gönlümde akıp çağladın

Her gören acıyla bakar halime!
Sevdim sözü varmaz oldu dilime!
Seni dava ettim Ulu Hâkime!
Bana gidecek bir yer bırakmadın

Bırakmadın bana tutunacak dal!
Kalmadı gözümde ne mülk ne de mal
Yazdım haklarında büyük arzuhal!
Bana bir! Mu hami taraf çıkmadın
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Mazlum                       Samandağ

MAZLUM SAMANDAĞ

Şu kara bulutlar bir kader gibi
Terk etmiyor seni güzel Samandağ
İnsanların bilmez ise kendini
Hep böyle gidersin bahtsız Samandağ

Bazıların meslek bilmiş yalanı
Melekleri kovar besler yılanı
Dostunu bilmedin düşmanı tanı
Çektiklerin yetmiyor mu Samandağ?

Yalan dolan ile gelirler başa
Düşman eder eşi dostu kardaşa
Fesatla uğraşır bakmadan işe
Eskiyi aratır sana Samandağ

Uslanmadın gitti bunca yıl geçti
İnsanların nadim olmayı seçti
Gene ellerinden beş sene uçtu
Bir başka bahara kaldın Samandağ

Tahsin EMEK
  16.06.2004
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MEÇHUL DE SeN BEN AŞKIMI TERKETMEM

Bir maziyi bir kalemle silen Sen!
Çıkamazsın istesen bu gönlümden
Kolay mıdır Meçhuldür deyip gitmen
Girmek kolay çıkması zor gönlümden

Ağıt değil Aşktır o bilmediğin
Sevgidir o senin sevemediğin
Bende değil sendedir o gördüğün
Sen geçersin! Ben m azimden vazgeçmem

Adın vardır ilke olmuş dilime
Sözlerin var işlemiş benliğime
Aşkın sokmaz kimseyi yüreğime
Kimliğin var! Benliğimde terk etmem

Meçhulden gelmedim belli geldiğim
Boş yere sevgiler doğmaz sevdiğim
Bana yeter senden alıp gördüğüm
Sen terk eyle ben aşkımı terk etmem
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MEĞER BiZ İNSANMIŞIZ

İnsanız en nihayette hepimiz
Topraktan beden ve de canımız
Hepimizin birdir al kırmızıdır kanımız
Her birimiz bir nefis bir kişilik taşırız

Her birimizin ayrıdır kişiliği duygusu
Her birimizin ayrıdır zevki tutkusu
Her birimizin ayrıdır yaradılış yortusu
Her birimizin ayrıdır sevinçleri korkusu

İnsanız sonucunda her şeyin
Unutmasak yaradılış gerçeğin
Yok aslında farkındayız her şeyin
Her birimiz kabullensek İnsanlığın gerçeğin

Duygusaldır kimimiz duygusuz da vardır olan
Filim olsa da duygulanır üzülürüz sinemadan
Hayatın gerçeklerini yansıtsa da her oynanan
Her birimiz ayrı ayrı yorumlarız bakarız

Biliriz ki kısacıktır insanın ömrü
Ahkam kesiliriz değmez şeyden ötürü
Kırarız parçalarız Canavar olsak da bir zaman
Kendimize yapılır oysa hissetmeyiz!

İnsanız maalesef unutup
Kendi cinsimize silahları doğrultup
Savaşırız kan dökeriz bıkıp usanıp UTANMADAN
İNSANMIŞIZ HAYVANLAR BİLE GÜLER BİZE HER ZAMAN

KÜKRERİZ BAZENDE UNUTUP İNSANLIĞIMIZI AYNALARA BAKMADAN NE
OLDUĞUMUZU GÖRMEDEN UFAK BİR SİVRİSİNEĞE KARŞI ACİZ OLDUĞUMUZU
UNUTUP

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

MEĞER SEN HERŞEYİMİŞSiN

Meğer sen hayatsın yaşadığım
Nefesim her anda soluduğum
Yolum-sun hep yürüdüğüm
Işığımsın önümü gösteren
Neşem-sin sevincim
Acımsın tattığım
Meğer her şeyimsin
Yüreğim-sin benim sen
Gözlerimin Nur -u
Tad alma duygum-sun
Meğer sen varya Aşkım
Sen bende bir bensin çözemediğim
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MEĞER SENCE BiR AŞK İÇİN ÖLÜNMEZ İMİŞ

Susuyorum! Söylenecek sözüm kalmadı
Çok söylendim seslerimi bir kez duymadı
Bu feryatlar haykırışlar! Hep boş yere yandı
Ömür boyu bir sevgili beklenmez imiş!

Meğer! Gerçek sevgi nedir bilemezmiş
Yüreğinde aşkı tatmaz! Sözlerden bezmiş
Bir zamanlar olanlardan eser kalmazmış
Benden başka aşka değer veren olmadı

Dağlar taşlar şahit oldu, konuşamazlar!
Göçmen kuşlar uçmaz oldu, hatırlamazlar
Akan sular dönmez geri artık, bakamazlar
Gerçek seven ömür boyu beklemez imiş

Bana kalsın yaşadığım o benle gider
Yaksın yıksın beni senden gelen o dertler
Hiç yanmadım ama yaktın beni bu sefer
Bir aşk için ömür boyu beklenmez imiş

Sen aşk nedir bilmemişsin öğrenmen gerek
Bir aşk için gerçek sevene bir yürek gerek
Senin benim hallerimi bir görmen gerek
Uzaklardan söz söylemek ne kolay imiş

Bundan öte sana derim! Hak'tan maşallah
Sen ne dersen haklı sensin! Sana eyvallah
Yolun Nurlu hep huzurlu sen ol! İnşallah
Benim gibi aşık sana yaramaz imiş! !

Sence! ! ! ! Meğer bir aşk için ölünmez imiş

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

MESLEKLERi YALAN

Hep eksik yaşadım hayatı olmadım tamam
Yalan içinde doğdum hayat hep yalan
Verdiklerini alır belirsiz zaman
Yalan imiş bu hayat İnsanlar yalan.

Biri birine uymaz verilen sözler
Bilmeden gerçekleri aldanır gözler
Sahtekarlık had yerde kızarmaz yüzler
Yalan moda olmuş ya gerçekler yalan

Ar-ı sorsan bulanmış edepten uzak
Tuzak içinde her şey yalanı yazsak
Yalan söylerken gözler utansa azcık
Olmuyor ki gerçekler bilen de yalan.

Dönüp baksak geri kimin günahı?
Tutsun ya RAB dilerim mazlumlar Ah-ı
Onlar nasıl ederler gece sabahı
Yalan yakar gerçeği söyleyen Yılan.

Gerçekleri görmezler köreldi gözler!
Kalplerinde merhamet sevgi bilmezler
İnsanlığı unutup Hak ı sevmezler.
Yalan dolan işleri Men-baları yalan.

Yalan yalan derler hiç utanmazlar.
Yalan yere ibadet eder kılar namazlar
İnsanlığa yönelip asla dönmezler
Menşeleri yalan kökleri YALAN

SANA DEDİM BUNU ELBET BİLİRSİN
YALANIN ÖZÜSÜN ORDAN GELİRSİN
MAZİ SENDE YOKTUR YALAN BİRİSİN
SENİ KİM BİLİR Kİ VARLIĞIN YALAN
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Meş alemiz sönmez

MEŞALE MİZ   SÖNMEZ

Sönmez bizde meşale’nin Alevi.
Alev Alev yanar adem den beri.
Bize gelmiş Tanrı peygamberleri.
Hepsi birdir biz ayırım yapmayız.

Dört kitabın dördü de bizde Hak’tır.
Hangi dinde kutsal bir kitap yoktur.
Yaradan’ın nimet’leri ne çoktur.
Şükrederiz asla inkar yapmayız.

Kutsal can’ı tanrı verir beden’e.
İnsan sevmek ibadettir bilene.
Secde etmiş tüm melekler Adem’e.
Adem i üzecek günah yapmayız.

Hak yolunda yürürüz yorulmayız.
İleri der gerilerde kalmayız.
İstenmeyen yerde asla olmayız.
Haksızlığa baş kaldırır durmayız.

Alevi der herkes bize Alevi.
Meşale’den saçan ışık Alevi.
İslam’ın Adem’dir ilk i menşei.
İslam özü Nur’u yolu Alevi.

Hak bizimdir Adem İbrahim ile.
Hak bizimle İshak Yakup İsmail e.
Hak bizimle Musa Harun İsa ile.
Hak bizimdir Muhammed Ali ile.
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Miadın Doldu

MİADIN DOLDU

İlaç diye sandım, gönül yarama
Bir gittin yok oldun! Sana ne oldu
Döner isen artık, beni arama!
Ben seni unuttum! Miadın doldu

Elimi kolumu bağladın gittin
Sılamda iken beni yâd ele attın
Anlamadım henüz ne idi kastın
Gözler görmeyince, yürek soğudu

Bil gelemem artık hep peşin sıra!
Benden geçti bilmem kimindir sıra?
Başım dumanlıdır! Gelme bu sıra!
Vefasız sayende, gül yüzüm soldu!

Bana yaramıyor uzaktan sevmek
Sende ne üslup var, nede bir ahenk
Yakışmazımı bana gülüp eğlenmek?
Sen böyle değildin! Sonradan oldu

Âşık oldun! Bakışıma sözüme
Yastık olsun gel yat! Derdin dizime
Ben ağlayım derdin! Sen hiç üzülme
Nelerim değişti, söyle ne oldu?

Derinlere nakşetmişim izini
Unutamam asla! Güzel yüzünü
Unuttun vefasız, sen her sözünü
Anılarım yeter bana! Miadın doldu!
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MUSTAFA  KEMALLER BiTMEZ

Ne sanırlar bilmem kendilerini
Halkı yasa boğar yasa yazdılar
Sallamak isterler koca Dağları
Bilmezler mi Ata’m Bağırdan çıkar

Bırakın der oynasınlar Kitap’ta!
Gün olur da öğrenip te okurlar
Onlar okur anlamları çözemez
Kendiler ’in birer Âlim sanırlar

İleri der Ata’m geri dönülmez!
Geriye gidenler bizden bilinmez
Taşıma su ile değirmen dönmez
Bilmem ki kimlerden dersler alırlar

Kendileri yapmaz yaptırmak ister
Okumazlar kitap yazmazlar defter
Yüz yıl öncesinden yıkmak isterler
Ata’nın yolundan sapar kalırlar

Bölünmez bu Vatan emanet bize
Nice düşmanları döktük denize
Gelmezseniz beyler siz kendinize
Vatan düşmanları sizde kalırlar!

Demiş idi Ata’m bu bedbahtları
Vatanı bölüp te satma planları
Bizler seyrederiz bu oyunları
Mustafa Kemaller uyur sanırlar
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Mustafa'ya

MUSTAFA’YA

Kahr'ettiler seni gittin genç yaşta
Bu gidişin yoktu asla hesapta
Yumdun gözlerini onbeş Mayıs’ta
Sana edenlerde kendinde bulsun

Mutlu olamadın yalnız yaşadın
Zehir oldu hayat acı'yla kaldın
Derdini anlattın derman bulmadın
Seni kahredenler kendinde bulsun

Fitnekar'lar bir bir tuzak kurdular
Senin gidişinden neler buldular
Seni bu hayattan çekip aldılar
Seni yakanlarda kendinde bulsun

İbret alsın derim bütün elalem
Gözlerim kan damlar yazdıkça kalem
Heder oldu  seven bütün alien
Bunu edenlerin gözü kör olsun

Düştün imansız'ın eline gafil!
Onlar şeref bilmez hepside rezil
Güzellikten başka etmedin meğil
Dilerim mekanın hep Cennet olsun

Otuzbeş’ti yaşın zor kalktı naaşın
Döktürdün gözlerin sel gibi yaşın
Uğurladı seni dostun kardeşin
Dilerim rahmetler üstünde olsun
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MutLuluK SevincE SeViLincE

MUTLULUK SEVİNCE SEVİLİNCE

Mutluluk çok yakın sana güzelim
Yeter ki gönülden sevmesini bil!
Esirgeme! Kanda olsa ellerin
Sevenin gönlünden uzakta değil

Hayat sevilince sevince güzel
Gerçekleşir sevgi ile her emel
Bırak üzülmeyi olmasın engel
Mutluluk sevgiden uzakta değil

Sevgi ile ulu dağlar aşılır
Sevgi ile ayrı Dünya kurulur
Seven mutluluğu her yerde bulur
Sevgi mutluluğun temelindedir

Sevgi ile başlayan Aşklar yıkılmaz
Sevgi ile dostluk hiç unutulmaz
Sevginin üstüne asla çıkılmaz
Mutluluk sevgiyle başlar bunu bil

Mutlu olmak için sarıl sevgiye
Güzel umutlarla bak geleceğe
Uzak durma sakın olan gerçeğe
Mutluluğun sırrı hep sevgidedir

Sev seni seveni hep mutlu yaşa
Sevgi ile başla her gelen işe
İtibarın olsun seven dervişe
Mutluluk sevenin hep gönlündedir
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MÜSLÜMANA KıYANDA OLAMAZ iMAN

Bir yezid değildir Yezitlik yapan
Her Yezitlik yapan yezid değil mi?
Yalan dolan ile Dindarlık yapan!
Yezidten çok daha beter değil mi?

Hasan Hüseyninin kanın akıtan
Ehli beyte zulüm zorluk çıkaran
Alevidir deyip dinde yok sayan
Ker balada yezidi dindar olur mu?

Yıllar vardır hep cehalet yaşanır
Yezid kanunları zulme yaslanır
Ehlibeyt ebedi Ali yanıdır
Aliyle savaşan yezid değil mi?

Elbette ki cami Allah evidir
Camide ilk imamlık yapan Ali’dir
Cem evi camiden çok ezelidir
İslâm evi! ilk Cem evi değil mi?

Kendinize gelin ey Müslümanlar
Müslümana kıyım yezidler yapar
İslam Dini bütün dünyayı kapsar
Ayırımı yapan hep yezid değil mi?

Kardeşçe yaşansın yeter kâinat
İnsan ömrü kısa olsun malumat
Kimselere kalmaz krallık saltanat
Her insana kıyan yezid değil mi?

Atatürk der ki;
Bizim dinimiz, akla en uygun ve en doğal bir dindir. Ve ancak bu nedenledir ki son din
olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, bilime ve mantığa uyması gereklidir.
Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Müslümanların toplumsal yaşamında, hiç
kimsenin özel bir sınıf halinde varlığını korumaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir
hak görenler, dinî emirlere uygun harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık
yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin kurallarını eşit olarak öğrenmek zorundayız. Her
birey dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orası da
Okuldur. 1923 (Atatürk’ün S.D. 11, s. 90)

sayın EMEK, soyadınız gibi emek verdiğiniz bu güzel çalışmanızı kutluyorum.. elinize
sağlık..

DEĞERLİ ŞİİR ARKADAŞIM NEHİR ÖZEN E BU YAZDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜRÜ BORÇ
BİLİRİM
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MÜSLÜMANSAM EĞeR  ONDÖRT OCAK

MÜSLÜMANSAM EĞER  HİCRETİMDİR YILBAŞI

Dündü benim yılbaşım
on beşinde maaşım
Benim canım gard aşım
Kalmadı bir yoldaşım
Kayboldular birer birer
Galip geldi bana kader
Uyansa Atatürk ne der
Henüz çok genç benim yaşım
Ederler bana eziyet
Benim adım Cumhuriyet
Be hey cumhur yeri titret
Gidiyor bak medeniyet
Almış gitmiş bir yoksulluk
Elden gidiyor özgürlük
Tekke olmuş her müftülük
Nerde kaldı laik devlet
Esir oldu paşalarım
Ağlayarak bakar yarın
Gelmez bahara kuşlarım
özgür istemez esaret
Behey dostum uyan uyan
Gitti Aslan  Gezmiş Çayan
Bakar bize uzaklardan
Yusuf aslan Darağacında
Yeşeriyor bak uzaktan
Haykırıyor ÜÇ FİDAN

Yazan: Metin Gürbüz 1
Yeşerecek o ÜÇ FİDAN
Ormanlar olacak ondan
Bu yol haklı TEK BİR yoldur
Gidilecek yorulmadan
Geri dönmek yoktur asla
Özgürlüğe kavuşmadan
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MÜSLÜMANSAM EĞER SeBEBİM SENSİN

Beni benliğmle bağlayan güzel
Ben sendeyim sende bunu bilirsin
Senin her kelimen her sözün özel
Sen benim kaklbimin tek sahibisin

Yaşıyorsam eğer sensin sebebi
Olmaz ki sevgilim aşkın mezhebi
Kalbe sorsan o dur sevgi mektebi
Benim herşeyimde tek sahip sensin

Sen olmasan neye yarar varlığım
Düşün ki sen güneş ben karanlığım
Sen benim gönlümde tek aydınlığım
Benim dinim sensin mezhebim sensin

Seninle yaşarım bu kainatı
Tanrıyı seninle aşkın anlattı
Senin sevgin bana Din 'i tanıttı
Aydınlığım sensin güneşim sensin

Sen bana gösterdin Arşı Mabedi
Sen bana sevdirdin Can Muhammedi
Sen bana Bahşettin Ehli'n Ebedi
Alevi'ysem eğer sebebim sensin

Al'nin aşkını sende tanıdım
Doğrular sanadır der! Adım adım
Sen benim tek Pirim ve tek Üstadım
Müslüman'sam eğer sebebim sensin

BİR İNSAN'SAM EĞER SEBEBİM SENSİN
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N eler Yapsam

NELER YAPSAM

Elveda demeden, son sözüm olsun
Bir gelirsin bana, bin  gidiyorsun
Seven bu gönlüme neler verdin ki
Yüreğim hep senin esirin olsun

Denedim olmadı sensiz bu yaşam
Unutmadım seni, her ne yaparsam
Yoruldu bedenim mecalim yok ki
Beni yorma artık, gel ne olursun

Çok naz aşıkları, uslandırırmış
Deli gönlüm senin aşkına kanmış
Yüreğime sorsan kor gibi yanmış
Gözler senden başka hiç görmüyor ki

Dayanamaz oldum, bu sensizliğe
Tükendi mecalim, döndüm deliye
Seni unutmadım, hiçbir saniye
Sen benim halimi, bilmiyorsun ki

Elveda desem de gözüm arkada
Mazim rahat kılmaz, sen her sırada
Senin burnun hala gezer havada
Bir aşığın var burada, yanar güzelim

Gidiyorum işte, senden haber yok
Senin bana karşı, sorumluğun çok
Hep buradayım dersin görünmüyorsun
Yetti dedi gönlüm! benim karnım tok
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NAMAZ KILMAYA GELENe KADAR ÇOK ŞEY VAR

Namaza gelene kadar!
Daha neler? Var!
Yalan söylemeyecek dilin
Harama uzanmayacak elin
Bakmayacak kötü gözlerin
Temiz olacak için ölene kadar
Çamaşır değişir gibi değişmeyecek vicdan dediğin
Yetim hakkı yemeyeceksin
İftirayı etmeyeceksin
Fitneyi yapmayacaksın
Adam olacaksın adam
Kıbleye durup namaz kılacaksan
Senet olacak sözün
Nur saçacak gözün
Buruşmayacak yüzün
Özün bir olacak benliğin
Senet olacak her dediğin
Sözün iki olmayacak yediğin
Adam olacaksın adam
İçin dışın bir yalansız
İçinin abdestini alacaksın ilkin
Dış abdestini almadan
Unutma bilir bunları ulu yaradan
Aldatmayacaksın yarattığı kulları
Yoksa boşa kılmış olursun namazları
Göstermelik olmayacak namazın
Kılacaksan eğer kendin için kıl
Girmeyeceksin Allah ile kul arasına
Dinde zorlama olmaz yazar ayeti Kürsiyye-de
Herkes kendine ibadetini eder sen gene de
Herkesi ilgilendirir kendi sevapları günahları
Güvenmiyorsan Allah a neden kılarsın namazları
Herkes kendi dininde hürdür bunu bil
Dört kitap haktır sen asla unutma bunları
Mümin değil isen eğer bu sözler kafanda duramaz
Temiz bir kalple fitne-siz yalansız kılınır namaz
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NASIL GİDE-BiLECEKSİN

O kadar kolay mıdır gitmek
Bırakıp da bu yüreği!
Dönüp de bakmadan ardına
Kolay mıdır bir başına yürümek
Sessiz sedasız süzülüp iç-erimden
Kolay mıdır sanıyorsun çıkmak
Kendinden  saklamak gerçekleri
Dışarıdan bakma aşkım!
İçeri bak sen gözlerimden içeri
Kendini nasıl koparıp alabileceksin
Kenetlenmiş yüreğimden sevgini
Nasıl kopara-bileceksin sıcaklığını
Nasıl çeke-bileceksin ellerini
Ellerimden nasıl alabileceksin
bir zamanlar emanet ettiğin yüreğini?
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Ne  olur  Gitme

Baharındayız henüz tatlı hayatın.
Yaşanacak çok şey koca  ömür var.
Tanışmadık henüz nedir bu gitmek.
Elveda diyerek bırakıp gitme.

Senle ektiğimiz çiçek ekin yeşerdi.
Ona bakma zamanı değimli şimdi.
Açıp saçılmadan bırakmak olmaz.
Gidersen solacak yazık değilmi.

Daldaki yapraklar gidersen düşer.
Bahar da zamanım hazana döner.
Gidersen beni kim teselli eder.
Viran olur bahçem beni bırakma.

Gitme şu dünyamı zindan eyleme.
Senden sonra bende hayat  bekleme.
Sensiz yetemem ki kendi kendime.
Bende ben gibisin terk etme beni.
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Ne Arar

Namus sözü verip ondan cayan'da.
Şeref  ne ararsın AR ne ararsın.
İnsan lara kinle zehir kusanda.
VİCDAN ne arasın HAK ne arasın.

Binbir hile katan hayat yoluna.
Sadık olmayandan eşle dostuna.
Kıymasını bilen can yoldaşına.
Gurur ne arasın DİN NE arasın.

Mazluma zulmeden kansız TİRANA
Damarında akan haram kanına.
İnin'de yaşarsa çıyan,yılan'la,
Bedeninde RAHMAN can ne arasın,

Sıçtığını rahat rahat yiyenin.
Tükürüğü yalamam ben diyenin.
Haram ile oluyorsa kefen'in.
Sözüne aldanıp inanmayasın.

Şeytanlıkla yaşıyorsa her zaman
Varlığında alın teri dökmeyen.
Ölülerin kanlarıyla yaşayan.
ADEME YAKIŞMAZ ŞEYTAN ARASIN
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Ne çare aç'ız

NEÇARE AÇIZ…

Acımızdan nefesimiz kokuyor
Bize yaşanacak bir yer kalmadı
Ne var ise bizde aldı tahsildar
Bize yapacak bir çare kapmadı

Vergi desen on çeşidi geliyor
Zamları da bini aştı geçiyor
Yakınlarda milyon banknot oluyor
Bize bu diyarda yaşam kalmadı

Bu gidişle bu kervan hiç yürümez
Taşıma su ile değirmen dönmez
Doğru mudur kimse acından ölmez
Buna inanacak mantık kalmadı

Razı olmaz tanrı sizden der rıza
Beyninizde var mıdır bir arıza
Muska yazak hoca ile hafıza
Kılmak için  namazları kalmadı
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Ne Desek Sana Yakışır?

NE DESEK SANA YAKIŞIR

Yakışmadı sana babamın oğlu
Kardeşkanı dökmek kime yakışır
Bir hiçe satmışsın baba oğlunu
Sana hangi adı versek yakışır

İnfazıma! İmza atmışsın meğer
Bilmez misin kardeş nelere değer!
Kan! a kandır! Su ile yıkanmaz derler
Sana vampir demek ne çok yakışır

Haram ettin bana akşam sabahı
İçimde var ettin dertlerle ahı
Nasıl işlersin böyle günahı
Sana yezit desek daha yakışır

Bu hayat geçmez ki hep güzel günle
Devran döner mutlak kalmaz seninle
Düştüğünde kutlamalı düğünle
Sana senin gibi bakmak yakışır

Bu devran hep böyle dönerek gitmez
Yaşadığın ömür hep böyle geçmez
Kurt! Kurttur, ölür de köpekleşmez
Sen kendine bir ad bul da yakıştır

İnsan olana! Ah çekince kardeş
Şerefliğe! Oh çekince kardeş
Suya uyur derler düşman uyumaz!
Arkadan vuranlar kalleştir kalleş

08.05.2005
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Ne olacak bu halimiz

NE OLACAK BU HALİMİZ

Acınacak bir haldeyiz.
Kendimiz bakıp görmeyiz.
Ne olacak  hiç bilmeyiz.
Yamandır bizim halimiz.

Dört bir yandan gelir dertler.
Çekilir önlere setler.
Böyle kaybolur milletler.
Kendimize de gelmeyiz.

Kalmadı kimseye güven.
Yıpranıyor aciz beden.
Ne vardır ki kar edinen.
Zarara bakıp görmeyiz.

Kimi günde milyar harcar.
Kimi ekmek bulmaz ağlar.
Anlamaz beyler ağalar.
Dertleri nedir bilmeyiz.

Müslüman’ız sözde hani.
Yok mudur işçinin canı.
Askerde korur vatanı.
Mehmed’çik budur demeyiz.

Uyan ATAM yaman halim.
Kalmadı gücüm mecalim.
Kan ağlar oldu gözlerim.
Birbirimizi sevmeyiz
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Ne OLDu BiZe

NE OLDU BİZE

Hesaba katmadık ayrılıkları
Bir aşağı indik binde yukarı
Bulamadık bitti orta yolları
Ayrıldık bir tanem kaderimiz bu

Başlamadan bitti yazık aşkımız
Kendimiz görmedik hala şaşkınız
Dondu damarlarda akan kanımız
Olmadı sevgilim o aşk ne oldu?

Kavuşmaya kader evet demedi
Sabırlar tükendi sana yetmedi
Ben bekledim senden haber gelmedi
Sende candan sevmek acep bu muydu?

Bu muydu aşkıma verdiğin değer
Bilir misim aşığın ahı neyler?
Yıktın geçtin beni yandım bu sefer
Ne oldu sevgilim aşka ne oldu?

Kimler takılıyor bilmem koluna?
Çıkma artık istemezsen yoluma
Görsen yandığımı gelme yorulma
Bak gör aramıza bak neler oldu

Ayrılık kaderde var silemedik
Zaman varken değerini bilmedik
Sanki birbirimiz asla görmedik
İki yabancıydık! Oynadık oldu
                                    TAHSİN EMEK
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Ne olur Aceb Halimiz

NE OLUR ACEB HALİMİZ

Ufkumda ay güneşe  solgun bakar.
Ümitsizlik içerimde can yakar
Iş’siz dolu caddelerle sokaklar
Güvensizlik aldı başın gidiyor

Sefalete doğru gider yolumuz
Kesiliyor ekmeğimiz suyumuz
Bağlanıyor ellerimiz kolumuz
Gün geçtikçe bu hayat zorlaşıyor

Konan vergi daha uçmak bilmiyor
Kanser gibi cüzdanı kemiriyor
Onu bırak yenileri geliyor
Vurduymaz oldu bizim halimiz

Açlık sınır tanımaz oldu bizde
A B yede girecekmişiz sözde
Borçlarımız ayağı geçti dizde
Yakınlarda bulur belki belimiz

Gençlerimiz işsiz dolaşır aylak
Neden derler bunca yılı okumak
Diplomayı alıp nereye assak
Sınavlarla kesiliyor yolumuz

Yeterlilik KPSS LGS
Nedendirki okumanın bilgisi
Dershaneler verir olmuş her dersi
Özelleştik yok bizim haberimiz

Beyin durur ufalır gider Siğne
Bizde herşey döner gider tersine
Yaralılar kızar belki Tahsin_e
O da çıkmazlarda oldu biliniz

Hayat nerde,nerde kaldı sıtandard
Ilk’İ yokki nereden bulasın ard
Anlaşılmaz ne Gaye nede Maksad
Karanlığa doğru gider yolumuz
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NE OLUR aŞK DAHA BANA YAKLAŞMA

Bize de mi gelecekti ayrılık
Akşam oldu gün doğmadan ayrıldık
Gene sardı dört yanımı yalnızlık
İnanmazdım gelmeseydi başıma

Nasıl koptu ellerimiz çaresiz
Çekip gittin uzaklara sebepsiz
Oysa mazideki aşkım tertemiz
Düşünmedik şeyler geldi başıma

Bir bedende idik birdi huyumuz
Ayrı gitmez idi bizim suyumuz
İnanmadım bizim için bu muyuz?
Doldurmadan girdim bir üst yaşıma

Bir atardı yüreğimiz hep bizim
Fark etmezdi bizde ne kış ne yazın
Beklenmedik anda sardı bu hüzün
Nasıl kıydın bunca yıllık aşkıma

Aşk ile sevgiyi tattık yılmadık
Ne çıkmazlar aştık da ayrılmadık
Ne kaldı ki aramızda olmadık
Zehir kattın ekmeğime aşıma

Biz ayrıldık diyemedim kimseye
Veda ettim bu hayatta her şeye
Tövbe ettim daha aşka sevmeye
Ne olur Aşk artık bana yaklaşma
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Ne Olur Gitme

NE OLUR GİTME

Sen gidersen bağrım yanar kül olur
Hayat ırar! Benden uzak el olur
Ak dediğin bana kap kara olur
Beni zindanlarda bırakıp gitme

Gözlerim kan ağlar sarar solarım
Tutmaz beni asla kol ayaklarım
Herkese bir düşman gibi bakarım
Yıkılır güvenim beni terk etme!

Kuru bahçemdeki yeşil umutlar
Hayalimde kalır ölüm tabutlar
Uçamaz kuşlarda kalmaz kanatlar
Beni çıkmazlarda terk edip gitme

Gitme yanmaz ışık benim odamda
Taşlar konar gitmez bu sol yanımda
Sıkıntılar göçmez artar canımda
Dağların altında bırakıp gitme
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NE OLUR HİÇ ÜZÜLME Sen

(O KENDİNİ İYİ BİLİR)

Bu gözlerim seni üzgün görünce
İçerim bir yanar tarif edemem
Yıllar var ki seni Ruhum bilirim
Dargın olsan inan ben hiç güle-mem

Daralır yüreğim gözlerim yanar
Ruhum sarar sanki Kara bulutlar
İçerimde kaynar yanar volkanlar
Gözlerimden kandan başka dökemem

Kararır tüm dünyam doğmaz Güneşim
Yanarım yanarım sönmez ateşim
Bilirsin ki seni candan sevmişim
Kimseleri asla sen gibi sevmem

Tadı kalmaz yaşantımın hep acır
Kervanı m gam yükler dertleri taşır
Ömrüm her bir anda bir yıl kısalır
Kararır her yanım artık göremem

Tanrıdan emanet edildin bana
Her şeyim fedadır senin uğruna
Sen ki İlaç oldun benim bağrıma
Seni üzgün görsem önüm göremem

Bir sevgi ki işlenmiş yanık bağrıma
Tarifi imkansız! Şükür TANRI-ma
Canımı veririm feda canına
Kanım sana akar ben dur diyemem
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Ne Olursa Olsun Ama Kutlu Olsun

NE OLURSA OLSUN AMA KUTLU OLSUN

Bir yaş daha geçti ömürden yazık!
Kocaman bir yılı nasıl harcadık
Gene sefilleri yaşar! Bıkmadık
Gelecekse gelsin artık! Yeni Yıl

Geçen yıla ne ümitle girmiştik!
Gene rakı şarap, alıp içmiştik
Yılbaşında kendimizden geçmiştik
Bilmem nasıl olacak bu Yeni Yıl?

Kuruttular yeşermez oldu kırlar!
Herkes bir yol tutmuş birine hırlar!
Çeken biziz başka çekmez kahırlar
Ne edecek bilmem ki bu yeni Yıl

Yetmez maaş bir gece eğlenmeye
Durun beyler bakın artık gerçeğe
Sizde korku olmaz mı geleceğe
Cebinizi doldurmuş mu Yeni Yıl

Hani bizler Müslüman’ız? O sözde!
Aç kalanlar tükenmedi ki bizde!
Çöplüklerden geçinen yok mu sizde?
Size gelsin bana gelmez Yeni Yıl

Ha yenisi ha eskisi fark etmez
Laf demekle aç olan! Tok hissetmez
Hesap yanlış bilin bu böyle gitmez
Muhammedlim demez ki bu Yeni Yıl

Yeni Yıl gel teğet geç bizim buradan!
Midemiz boş ölüyoruz kahırdan
Ne çare ki böyle demiş yaradan
Eski yılı aratma sen Yeni Yıl!

Ne çare ki geleceksin ne desek!
Alınma sen biz yüzüne gülmesek
Yollarımız çıkmazlarda hep tümsek
Bu Halkıma mutluluk ver Yeni Yıl
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Ne SeN GiDeBİLDİN NE BEN GİDERİM

NE SEN GİDEBİLDİN NE BEN GİDERİM

Nasıl severim seni ben! Bilsen şaşarsın
Açıp kollarını! Durmaz bana koşarsın
Aldırmazsın tüm dertlere! Atar boşarsın
Bağlanırsın benliğinle hiç kopamazsın

Yüce dağlar gibi bakar! Olmaz hiç tasan
Hoş görürsün her ne görüp nereye baksan!
İzin kalır nerde olsan nerede kalsan!
Yaşamından neşe alır kaynar coşarsın

Herkese sevgiyle bakar kalmaz bir derdin
Yanında olursun her an yiğidin merdin
Seni yalnız sevdim! Başka sevmedim
Gurur ile duygulanır hep anlatırsın

Bende bir ben vardır dersin! Yaşar canımda
Benden uzaklarda olmaz! Durur yanımda
Beni yaşatan da odur! Kan damarımda
Benliğinden ayrı tutmaz benle yaşarsın

Sen gittin san! Ama asla olmaz gidişin
Hatırlasan nedendi o sözler verişin
Bilebilsen bende seni ne özlemişim
Aynalara bakar! Kendi kendin kınarsın

Yapamadın ah! Al-mira yapamam bende
Hangi yöne baksa gözüm hep hayalinde!
Ben sendeyim! Sende bende gelmem desende
Uzaya gitsen de benden hiç kopamazsın!
                                                                        Tahsin EMEK
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NE TeMİZ AŞKIN VAR BİLMEDİ GÖNÜL

Mazide kalmış aşk yaşar mı bilmem
Kurumuş yapraklar açar mı demem
Çağırsa sevgili artık gidemem
Madem öyle demiş aldırma gönül

Ben sana der idim aşkı sahi mi?
Sana ışık veren gözün feri mi?
Sen mi yandın ona sana deli mi?
Çözmeyi bilmedin aldandın gönül

Yakmış resimleri mektupları da
Göndermiş külleri kara kutuda
Sen hala onu sev umut kapıda
Çalacaktır diye çok kaldın gönül

Sen ki deli oldun onun aşkından
Biçare farkın olmadı şaşkın dan
Ne çok diller döktün bakıp ardından
Bir kez uslanmayı bilmedin gönül

Şimdi bir el gibi bakar uzaktan
Sanki o değildi siğneni yakan
Gözyaşların boşalıyor bardaktan
Göz pınarın kurumaz mı ey gönül

Ey gönül uslan sen kalma delice
Gittiğin yollara baksan ne ince
Duru versen artık sende sessizce
Yanan yüreğime su serpsen gönül

O gitmiş meğer ki dönmezmiş geri
Unutmuş aşkları tüm sevgileri
Sen hala vurgunsun hala serseri
Ne temiz aşkın var kıskandım gönül
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Ne Yapsam Bilebilsem?

Unuttum sanma bende senin benliğin!
Senden başka yok ki benim sevdiğim!
Seninle geçti bil ömrüm gençliğim
Senden kopamam ben bir bile bilsen!

Gecem gündüzümsün geçen her anım!
Seni düşünerek geçer zamanım!
Senin adını der damarda kanım!
Tek dileğim seni hep görebilsem!

Sen diyor senden başka yok derdim!
İnanmadın bana kopmak istedin!
Bilebilsen seni ne çok istedim!
Yüreğim sendedir bir göre bilsen!

Dileğim Mutlu ol hayata hep gül!
Kolay değil geçmez koskoca ömür!
Aşka geçer derler oysa bu gönül!
Senin sevgin bende bitmez bir bilsen!
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Ne Yazık Bende Bir Şeyin Kalmamış

DÜN GECE YOKLADIM BENDEKİ SENİ!
NE YAZIK SENDEN BİR ESER KALMAMIŞ!
ALIP GÖTÜRMÜŞSÜN BENDEN HER ŞEYİ!
SENİ ANDIRACAK BİR ŞEY DURMAMIŞ!

NE HİS NE BİR DUYGU NE DE BİR ESER!
NE İDİ BİLMEDİM BENİ SENDEN KESER!
SİLİNMİŞ BENDEKİ SAN TÜM SÖZLER!
SANA DİYECEK BİR SÖZÜM KALMAMIŞ!

KÖHNE BİR YAPIYA BAKTIĞIN ZAMAN!
NASIL Kİ BİR DUVAR ARDI DIR KALAN!
SENİNLE YAŞANAN HER ŞEYİN YALAN!
O YAPININ DAMI BAHÇESİ KALMAMIŞ!

BİR NEFRET YAZILI SEVGİDEN ARDA!
SAN EN İYİSİ O KALAN DARDA!
ÇOK KÖTÜ DENECEK ÇOK ŞEYLER VAR DA!
DEĞMEZMİŞ-SİN SÖYLENECEK BİR ŞEY KALMAMIŞ!

KURUMUŞ KÖKÜNDEN NE VARSA ORADA!
BIRAKIP DA GİTTİN EN BÜYÜK DARDA!
NE KALDI Kİ ARTIK YOLDA SIRADA?
YÜZÜNE BAKACAK BİR ŞEY KALMAMIŞ!
KALMAMIŞ BİTİRDİN BEN DE ARDINDAN!
BIRAKMADIM BİR ŞEY SENİN ARKANDAN!
AFFEDER Mİ BİLMEM BENİ YARADAN?
SANA CAN DİYECEK HALİM KALMAMIŞ!
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Neden Geldik Sana Dünya

GELDİK GÖRDÜK UNUTUP GİDERİZ
NEDEN GELDİK SANA  DÜNYA?

Yeriz içeriz çalışır çabalarız
Evler hanlar saraylar yaparız
Doymayız sana didişiriz yanarız
Ne vardır ki sende dünya?

Neden var olmuşuz bizler
Konuşur kimi dilsizler
Bakar kimi görmez gözler
Neden geldik sana dünya?

Gelmeseydik ne olurdu
Bizleri kimler görürdü
Koyun kurt ile yürürdü
Gelmeseydik sana dünya

Sana ne kâr vardır bizden
Biz oluruz seni üzen
Hangisi doğru bir düzen
Bizler seni bozduk dünya

Boş geliriz boş gideriz
Çalışmasak gene yeriz
Senin malın bize deriz
Alamayız senden dünya

Sen her bahar gençleşirsin
Bizleri de eritirsin
Başkasını getirirsin
Bundan ne zevk alırsın ya? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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NEDEN SEN OLdUN AŞKIM

Olmayacak duaya Amin dedirttin
Cayma yayım diye yemin ettirdin
Bana bin dereden su getirdiydin
Sonunda kaybolup giden sen oldun

Solundayım sende yaşarım dedin!
Kendini ben için sev diyen sendin
Bir sen oldun benim amacım derdin
Bırakıp gitmeyi bilen sen oldun

Demiş idim sana bende geç vakit
Aşk bu dedin bana olamaz nakit
Edemedin Aşkı sevgiyle tevhit
Bırakıp derbeder eden sen oldun

Sözüm söz demiştin ben Arnavut-um
Bilmeden mi bütün dediğin yuttun
Sen ki bende yeşeren bir tek umuttun
Yıkıp hayallerimi giden sen oldun

Adını almışsın aldan Ece-den
Sevgi bilmedin benden önceden
Senin aşkın! Der idin beni ben eden
Dünyamı cehennem eden sen oldun

Sen oldun! Hep yıkan bende onaran
Sen oldun! Gönlümün tahtını yıkan
Sen oldun! Dertlerle bana dert katan
Gemileri yakan! Neden sen oldun? ? ? ?
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NEDEN TANRıM

İsyan diye bilirsin benim bu feryadıma
Her günüm azaptır yok ümidim yarına
Eremedim bir türlü ömrümün baharına
Ne günahım var benim neden yarattın Tanrım

Gülemedi bu yüzüm her anım umutsuzluk
Neden buluyor beni her yerde bu mutsuzluk
Etrafımda pınarlar var ben çekerim susuzluk
Ne kötü kaderim var neden verdin ki Tanrım

Kuru çöllerde yaşar gibi gönlüm hazanda
Kesiliyor nefesim serin soğuk rüzgarda
Kırılmış tüm D allarım olsam da ilkbaharda
Kaderin böylesini çekemiyorum Tanrım

Alçak bir gönlüm vardır eğer her an boynumu
Yılanlar terk etmiyor ne beni ne koynunu
Şaşırdım bulmaz oldum gü-pe gündüz yolumu
Nedendir ki bu dertler beni buluyor Tanrım

İçerimde bir volkan kaynar durur çıkmıyor
İnsanım ben İnsana artık gücüm yetmiyor
Çekerim biter diye bir türlü dert bitmiyor
Dert çekmeye mi geldim ben bu dünyana TANRIM
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Nedenini Anlamadım

NEDENİ Nİ ANLAMADIM

Gece başlamamıştı henüz.
Alaca’lı  hoş bir boşluk.
Yeni gitmiş idi gündüz.
Ne hoş idi o gönlümüz.

Sen sarardın susardım ben.
Pamuk gibi sıca’cık Ten.
Araya ne girdi ki bilmem.
Ayrıldı mı yollarımız.

Deli poyraz gibi estin.
Yeşeren dalımı kestin.
Madem beni üzecektin.
Neden kaynadı kanımız.

Hükmüm yok ki şu Aleme.
Beni sultan sandın mı Ne.
Girmeseydin şu kalbime.
Olmazdı Azap’larımız.

Ben de kutsal sevgi’yle Aşk.
Yalan olmaz bana uğrak.
Önemi yok kavuşmasak.
Kırılmasın kalplerimiz.

Yok! Ben de sihirli değnek.
Nedendir ki bana küsmek.
Tek suçum var seni sevmek.
Zalim olan o aşkımız.(ALMİRAMIZ)
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NEFrET EDER OLDUM KENDİ KENDİMDEN

Neden hep yakarsın benim içimi
Kar beyaz ettin sen siyah saçımı
Kaybettirdin bana tüm yaşantımı
Sende insaf yokmu kalpsizmisin sen?

Tükendim kalmadı gücüm mecalim
Keremle mecnundan beterdir halim
Sana bedduaya varmaz hiç dilim
Yıktın viran ettin hayatımı sen

Yaşama isteğim kalmadı bitti
Neşem umutlarım bir bir terketti
Her kimi sevdimse bırakıp gitti
Yanmış kırlar gibi ettin beni sen

İsyanları yaşar şimdi bedenim
Olmuyor vefasız gelen gidenim
Ateşlerde yansa hissetmez tenim
Şu benim ruhumu Aldın gittin sen

Aldın bu canımı gel ver diyemem
Biliyorsun zalim sensiz edemem
Sen olmasan asla bende gülemem
Benliğimi aldın vermedin ki sen

Yıkılmaz dağ gibi hep dik dururdum
Senin sevgin ile ben yaşıyordum
seninle yaşamak idi umudum
Sayende nefreti ettim kendimden

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Neler gördüm

Ne günler yaşadım kısa ömürde
Muradın alamadan göçenler gördüm
Ne kadar yaşasa köyde şehirde
Nasibin almadan duranlar gördüm

Kimi kitap okur anlamın bilmez
Kimi hacca gider nedenin bilmez
Kimi namaz kılar rekat’ın bilmez
Ne de çok okumuş cahiller gördüm

Vade farkı alır faiz demezler
Helal nedir bilmez haram yemezler
Delalete girmiş günah bilmezler
Nice miskinleri yakanlar gördüm

Yüzüne bakınca yanar acırsın
Gerçeği bilince bakar kalırsın
Herkesi sen gibi insan sanırsın
Nice hokkabazlar cambazlar gördün

Tahsil yapar uzaklaşır sıladan
Kaçar görünmeye ANA BABADAN
Görmez onları da sanki yaradan
Ne çok diplomalı utanmaz gördün

Kimi parasına paralar katar
Eksilmesin diye belki aç yatar
Ev yolunu bilmez durmaz iş yapar
Nice cebi dolu fakirler gördüm

Kimisi mühendis kimi avukat
Kimisi bedenden kafadan sakat
Kimi bir yer bulmuş kendine rahat
Ne çok diplomalı cahiller gördüm
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Nerden bileceksin

NERDEN BİLECEKSİN

Sen Sevmeyi oyun sandın
Nede yazık çok aldandın
Alamassın hiçmurad’ın
Sen nereden bileceksin

Sevmek yüce bir duygudur
Sanma seven hep unutur
Sevdiğin hep arar durur
Sen nereden göreceksin

Seven sevdiğine Kul’dur
Yüreği aşkla doludur
Nerde olsa onu bulur
Sen hiç onu bilemessin

Seven kalbin yarısıdır
Gözler kalbin aynasıdır
Seveni sevgi ısıtır
Sen hiç onu göremessin

Sevgiliyi sorar seven
O canını feda eden
Bilmez onu gelen giden
Sen sevmeden bilemessin

Sen nereden bileceksin
Sevgi tadı göremessin
Benim kadar sevemedin
Neredeyim  bilemessin
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NERDEN SiN SEN NERELERDESİN

Hani nerede bilsem senin mekanın
Durmam gelmek için kanat takarım
Tutmasa fark etmez şu ayaklarım
Dünya benim olsa da! Sana kalırım

İçimde yer etti zeytin gözlerin
Her gece odamda resmin izlerim
Kulağımda çınlar baldan sözlerin
hayal da olsa da sende yaşarım

Saatlerce bakar dururum sana
Nasıl girdin bilmem sen şu kanıma
Kastetmiş gibisin tatlı canıma
Seni bulamazsam ben ne yaparım

Rüzgar gibi estin geçip yanımdan
Korkumu hissettin bakışlarımdan
Bir derman ki sıyrıldım acılarımdan
Sende aşkı buldum ondan şaşarım

Şaştım durdum içim geçti aniden
Çarpılmıştım sanki o gözlerinden
Bir fırtına koptu bil şu yüreğimden
Canlandı içimde tüm duygularım

Gençlik çağım geldi birden aklıma
Bir sıcaklık girdi tüm vücuduma
Bakışınla girdin Canım Kanıma
Aydınlıkla geçsin tüm yarınların
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Nerdesin

Nerdesin
Hep böyle dolaşırsın şu yüreğimde
Haberin almadım acep nerdesin
Hayalin dolaşır hep gözlerimde
Günler,aylar geçti söyle nerdesin

Özledim yüzünü tatlı sözünü
Şaşırdım gecemi ve gündüzümü
Yaşatma baharda bana hüzünü
Söyle aşkım bana şimdi nerdesin

Geçmek bilmez sensiz uzuyor zaman
Sen olmassan benim hallerim yaman
Kimler var ki bizi ayrı durduran
Canı sıkılıyor candost nerdesin

Sensiz bu Alem’de çekeim acı
Sendedir bilirsin gönül ilacı
Senden başka olmaz başımın tacı
Seni bekler gönlüm de sen nerdesin
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Nerdesin Merve

NERDESİN MERVE

Yaran varmışında nasıl gocundun
Kılıcın altında Müslüman oldun
Tek çatacak kişi beni mi buldun?
Sen baltayı TAŞ’a salladın Merve!

Neden sana geldi bütün acılar
Tutmuş seni belli eski sancılar
Duysa ataların oturup ağlar
Çıkmazlara düştün çıkama Merve

Ben Din’ İn özüyüm sense telvesi
Arayıp bulsana kimdir öncesi
Muhammed yatağında hicri gecesi
Kimler yatmış idi ara bul Merve

Kimler vardı Muhammedîn ardında
Ona kıymak için en güzel çağında
Kimler vardı o kâfirlerin başında
Bilmesen bilene sor öğren Merve

Ali idi ilk İslam’a inanan
Odur Muhammed’in sağında duran
Putlara tapardı senin o atan
Ne zaman Müslüman oldun ki Merve

Atıp tuttun bana! Gözünü yumdun
Kâfir ile aynı kefeye koydun
Ne oldu ki sana tatmin mi oldun
Bir sesin soluğun çıkmıyor Merve

Muhammed’in elbet vardı Ashabı
Onlar toplamıştı KUTSAL KİTABI
KUR-AN Alevi’nin başının TACI
KUR-AN’ nın Hâtim’i Ali’dir Merve

Muhammedin vasiyeti ne idi
Ehli beytim size emanet dedi
Kimler emanete hıyanet eyledi
KUR-AN Ehlibeytin gözüdür Merve

Kimler savaş açtı Ali’ye karşı
Kim kaybetti kim kazandı savaşı
Ali kılıcıyla yarardı taşı
Resule vaadi var çekmedi Merve

Sana neler desem anlayamasın
Dolu bardaklara su koyamasın
Tamamlanmış Dini dallayamasın
O İslam Dinidir bölünmez Merve
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Din Fahren yaşanır ücret alınmaz
Para pul alarak kılınmaz namaz
KUR-AN böyle yazar gafil anlamaz
Biz ücret almadan yaşarız Merve
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NERE BAKSAM SORAR BANA NeRDE ALMİRA

Almira der esen rüzgar uçan yapraklar
Almira der ağaçlarda uçuşan kuşlar
Almira der güzelliğe doğan sabahlar
Her yan buram buram kokar! ! Söyler ALMİRA

Ne güzelmiş adın senin ne çok sevilir!
Dili olan söyler adın! Olmayan bilir
Sen uğruna nice hasret özlem çekilir
Gök kubbeye baksam gene yazar ALMİRA

İlk bakışta aldırmadım görünce seni
Sesin duydum o fethetti benim kalbimi
Bilmem nasıl cezbeyle-din sen bu gönlümü
Damarımda akan kanım! Çağlar ALMİRA

Eritir o güzel sesin taşı demiri
İmana getirir elbet Dinsiz Kafiri
Yakut Mercandan değerli sözün her biri
Güzel adın kimler vermiş sana ALMİRA

Yakışır sana zulmetmek vermiyor acı
Saplansa hançerin bana olur ilacım
Her zaman senin sevgine acım muhtacım
Ketm eyleme Seni Benden Seni ALMİRA

Darlığım da seni ansam geçer darlığım
Sen olunca bir hoş olur canım varlığım
Cehennemden daha acı bana yokluğun
ALMİRA der sorar bana her şey ALMİRA
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Nerede Cehennem  Nerede Cennet

NERDE CEHENNEM
NEREDE CENNET

Tanrı bize vermiş beden ile CAN.
Beden toprak CAN’ımız da tanrıdan.
Nefsimiz de vasıl olur yaşamdan.
Cenneti yaşarız ama bilmeyiz.

Kimimiz var azap çeker her zaman.
Kimimiz var dertler ile kavrulan.
Kimimiz var ızdırapla kahr’olan.
Cehennem dir yaşamları demeyiz.

Her azabı hayatta iken yaşar  kul.
Kimi bekar gider kimi ise dul.
Kimi var delidir kimi de makul.
Aradaki farka bakıp görmeyiz.

Hayatta çeken var acı cefayı.
Kimisi de sürer zevki sefayı.
Kimisi miskidir kimi kabadayı.
İkisini bir kefeye koymayız.

Kimisi varlıkta kimi yoklukta.
Kimi var bollukta kimi açlıkta.
Kimi karanlık’ta kimi ışık’ta.
Biraz düşünüp de kafa yormayız.

Hak edene verir hakkını tanrı.
Haşa zalim olmaz veren bunları.
Arada görülen bu farklıkları.
Kafayı yorupta neden sormayız.

Cennet cehennem der durur bekleriz.
Yaşayanı ezer de ölüyü severiz.
Oysa halimizi bakar görmeyiz.
Ne olacak bu hal diye sormayız.

Acıyı tatlıyı seçmeyi bildik.
Cehennem azabı çekeni gördük.
Kimine cennette yaşıyor dedik.
Ama denen söze nedir bakmayız.
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Nereden Bileceksin

NERDEN BİLECEKSİN

Hayallere dalıp gitsem bu gece
Yanıma alıp ta, kaçırsam seni
Olmadan kimseler! Bizler sadece
Sineme seni sararsam, ne bileceksin!

İpek saçlarını, öpüp koklasam
Loş bir yerde durup ışık yakmasam
Hasretle bağrıma seni bağlasam
Seninle kalırsam ne bileceksin!

Fısıldasam sana olan aşkımı
Dinlesen yürekten can atışımı
Göğsüme dayasan dertsiz başını
Derdimi paylaşsam ne bileceksin

Ne bileceksin ki sen gerçekten uzak
Hayalinle kaldım benliğim tutsak
Aşkının çilesini beraber yazsak
Kahramanım sensin! Nereden bileceksin?

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

NEREDEN GELDİĞİNİ UnUTMA DOKTOR

Senin çocukluğun elbet var idi
seninde bir mazin vardır be doktor
sen de sokaklarda hep oynar idin
Birden büyüyüp de olmadın doktor

Sende tarlalarda çapa salladın
Bahçeden portakal erik topladın
Domates Biberle Patlıcan saldın
G.Antep yolunu çok teptin doktor

Adana da az mı? Yollar yürüdün
Sabah erken kalkıp çok geç uyurdun
Pamuk tarlasında sende yoruldun
Nereden geldiğini unutma doktor

Unutma ki Annen seni kayırdı
Okuyasın diye ne çok çırpındı
Bize kader o an aksi göründü
Sen oldun da bizler olmadık doktor

Bir idi canımız kanımız hani
Geçen dostlukları unuttun yani
Hayal kırıklığına düşürdün beni
Nerelerden geldin?  Unutma doktor

Her şeyi para pul mal mülk belleme
İnsanlık yapmadan onu bekleme
Sonunda olursun dilsiz kekeme
Mahcup edilirsin! Unutma doktor

İnkar etmez derler! Aslın  Çingene
Çingene dediğim insandır gene
Gerek değil ayda yılda gelmene
Arada bir selam yeter be doktor

NEREDEN GELDİN SEN UNUTMA DOKTOR
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NeReDeSiN CaNıM AnnEM

NEREDESİN CANIM ANNEM

Mevsimler tekrar hazana döndü
Ağaçlar dökecek yapraklarını
Yağmurlar yağacak karlar belki de
Üşüyeceğim uzun gecelerde
Yanımda sen yoksun gene
Seni özlüyorum neredesin
Anne
Sabahları geç kalkarım belki de
Sıcak çorbana hasret kaldım
Üstelik ütüsüz çamaşırlarım
Bu sene gene de yalnız kaldım
Sesini özledim neredesin
Anne
Öksüz kalmak ne zor imiş
Her anımda sen oldun şimdi
Arıyorum sokaklardan geçerken
Benzerini görünce sandığım! Sen
Güzel sözlerini özledim senin
Anne
Uzayacak geçeler bana asır
Seni sevmek içimde nasır
Unutamam seni geçse asır
Hayalin hep gözlerimde
Hep seni arıyorum canım benim
Neredesin ANNEM
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NEREDeSİN YA HAK

İçerimi yakar oldu bu haksızlıklar
Yetim öksüzün halleri Canları yakar
Kimileri yalan söyler pişkince bakar
Ya Hak derim ne olacak bu zorbalıklar

Hak ortadan kalmış gibi Cirit atılır
Varlıklılar doyar bizde açlar yakılır
Yalan sanki sanat olmuş ona tapılır
Ey Hak söyle ne olacak bu Haksızlıklar

Doğru yoldan gidenlere mapus görünür
Bile bile yalan diyen Haklı görünür
Bilemeyiz bu durumlar nasıl çözülür
Hak diyerek sabır diyor bütün mahluklar

Çaresi var demişlerdi birden caydılar
Bile bile karanlığa meydan açtılar
Aydınlıktan korkuyorlar çirkin baktılar
Ya Hak dedim bir yol göster hep kör oldular

Kara ya Ak diyenler var gözleri körden
Koru bizi sen ya Rabbim böyle nesilden
Kara para aklar oldu eski yeniden
Bunlardan sen Koru ya Hak seni sattılar

Körü körüne inanır her varyemezin
Doğru yolu bilip ondan asla gitmezin
Bir de derler insanları sayıp sevmezin
Hak onlarla yürümez ki sen söyle ya Hak
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Neredeyim

Beni benden sorma
Sen aldın gittin
Naz edipte durma
Her şeyim bitti

Ne hayal kurmuştuk
Neleri gördüm
Bahtiyar biriydim
Mecnuna döndüm

Beni bana ver
Demeye geldim
Seni kimler ister
Sormaya geldim

Bitip tükenmiyor
Bir türlü derdim
Ben de sana beni
Sormaya geldim
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NeremiZ Doğru Ki Dik Dur Diyelim

NERMİZ DOĞRU Kİ DİK DUR DİYELİM

Deve hörgücünü görmezmiş meğer
Görseydi kimseye eğrisin demez
Adaletsiz olan kendin bilmezmiş
Bilseydi kendini atıp ta tutmaz

İlkin kendimize bakalım derim
Hangi yanımız var usulle giden
Aydınlıklar hücre içinde kaldı
Sanılır ki olmaz bunları gören

Nerde demokrasi insan hakları
Görmeyiz edilen haksızlıkları
Mızraklar deliyor o çuvalları
Gerçekler saklanmış ne gelir elden

Deve kuşu gibi saklasak başı
Görünmez mi acep yalan kumaşı
Haksızlık alıp da gidiyor kaşı
Gözler de korunmuş o eski dilden

Delik deşik oldu ortada masa
Doğrular ediyor gam ile tasa
Değişiyor şimdi o anayasa
Döneriz geriye o eski telden

Kaddafi’yi yıkan bin kere pişman
Bilmedi yabanlar kendine düşman
Ellerden dost olmaz ne de danışman
Bilsek biz bunları canı gönülden
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Nereye doğru

NEREYE DOĞRU

Üstüme karanlık çökmüş
An bilmez yirmi dört saat.
Güneş doğsada aradabir.
Aydınlatacak birşey bulmaz.
Almış yürümüş ise tutarsızlık.
Kendini sarmış ise yalnızlık.
Çokluk birer birer çözülür.
Bunlara kimler üzülür.
Bunlar hep sana SAMANDAĞ.
Aşık olduğum tek şehir.
Seni sevmenin cezası.
ÖLÜM OLSADA VIZ GELİR.
Sille yedim dost bildiğimden.
Can diye sandıklarımdan.
Uğurlarına yandıklarımdan.
İşte o bana ZOR gelir SAMANDAĞ.
Oysaki dostun vurduğu yerde,
güller bitiverir yeşerir de yeşerir.
ASİL iseler eğer.
aslına döner bildklerim.
Bunlardır benim.
16.052005
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Nereye doğru SAMANDAĞ

NEREYE DOĞRU SAMANDAĞ
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Bunlar hep sana SAMANDAĞ.
Aşık olduğum tek şehir.
Seni sevmenin cezası.
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Sille yedim dost bildiğimden.
Can diye sandıklarımdan.
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Neyini Seveyim Dünyam

NEYİNİ SEVEYİM DÜNYAM

Bana Yâr! Olmadın yan alamadım
Zalimin yanında her zaman kaldın
Alamadım sende bir gün muradım
Ben senin neyini seveyim dünyam?

Iradı dostlarım, her şeyim yarım!
Acıyı tatlıyı, sende yaşarım
Tutamadım şansı ben hep koşarım
Bana ne verdin ki alasın dünyam?

Senin gibi dönek olmuş insanın
Hep gerçeksin olmaz senin yalanın
Oldu mu ki senden zerre alanın
Sen her bahar genç kız gibisin dünyam

Sana dünyam dedim benim değilsin
Haksızın yanında hep yer alırsın
Hazanlarda belki bana kalırsın!
İlkbaharda seni göremem dünyam

Neyini seveyim nene? Güleyim
Sen ağasın bense, sende köleyim
Bana zulüm eder bir sevdiceğim!
O da bunu senden öğrenmiş dünyam!

Akar gözyaşlarım sel olup gider
Bana çektirdiğin bu ömre değer
Senden kurtulmayı başarsam eğer
Bir daha yüzümü dönmem ki Dünyam
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Nezaman Geleceksin

Ne zaman geleceksin

Küllenmedi ateşim kordur şu yüreğimde
Yanar ha yanar  yanar küller kalmaz içimde
Sen olmazsın fakında hissetmezsin belkide
Bizdeki aşk sevgilim beni yakar senide

Engüzel sözlerimi demedim henüz sana
Senden ışık görmedim gelemedim yanına
Bu ayrılık bu hasret yetti benim canıma
Ilkbahar geldi gülüm geçecektir belkide

Dün gece geçtim gene kapının eşiğinden
Sen adresi vermedin ama buldum seni ben
Bir ara bende korktum sana olan sevgimden
Sana olan bu aşkım beni yakar senide

Seven ne eder bilmez aşk gözünü kör eder
Nerden geldiki bana unuttuğum bu dertler
Oysa ben saklamıştım nerden çıktı bu defter
Alevlendi yüreğim seni sarar benide

Sen değersin sevmeye çekinirsin ne diye
Kırılmış o yüreğin çizgi çeksen maziye
Sana olan aşkımı eyledim ben hediye
Yaraları saralım seninde var benim de

Şimdi  hayalimdesin ne zaman geleceksin
Sana yakınım ama sen bana çok uzaksın
Gün gelecek bir tanem beni bulmayacaksın
Bu hicran beni yakar bende olan senide
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NİCE FİRAVUNLAR GÖRDÜ Bu TOPRAK

Soruyorsun da! Can dostum Neylemeli?
Bence Allah en güzelidir! Denmeli
Biter adaletsizlik tiranlık! Kalmaz ezeli
Yıkılır her Firavun! yıkılacaktır da! Besbelli

Varmaz hiç bir ağaç korkma! Ulu göklere
Mahkumdur düşecek! Dönecek elbet yerlere
Hesabı da verir mutlaka! Varmadan Mahşere
Her zalimin sonu hüsran olur budur! Ezeli

Yıkılır Sarayı Köşkü! Yetim Hakkı Ketm-eden
Saplanır çıkmazlara! Doğru dürüst gitmeyen
Ekmek soğan bulmaz iken Halkı! Kendisi havyar yiyen
Gün gelir sindiremez! Haktandır bunlar besbelli

İçindeki acıyı duyar Tanrın! sen hiç unutma!
Her mazlumun Hakkını alacaktır! Mutlaka
Bırak oynasınlar der! Bana gelecek sonunda
Hesapları Cehennem olacaktır! Elbette Denli

Tanrıya et Havale sen bütün dertlerin!
Elbet kör edecektir! Mel-unların kalbin
Bilmediğin şey varsa! O biliyor hepsini
Hakkın vasıl olacak eksik olmaz Temelli

Tuzları da kokuttular! Dildeki pislikleri
Onlar hep geri kalır gidemezler ileri!
Bu Kaderdir diyelim! Bakar görmez gözleri
Bir gün onlarda kokacak! Kör olacak Besbelli
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O  Ben Değildim Senin Gördüğün

O BEN DEĞİLDİM SENİN GÖRDÜĞÜN

Hayır! Tatlım
Kırık ayaklı masa idi
Oturduğum
Sandalye eski
Şarap en iyisi
Parası önem taşımaz
Ucuz olsa da
Bana yetiyor
O bana bir vefasızı
Hatırlatıyor
Evet ama
Kadehim
Bir türlü dolmuyor
Çünkü
Meyhanede
Sen yok iken
Hep o şarkı çalınıyor
Bıkıp usanmadan
Herkes dinliyor
Seviyor seviyor
Herkes onu seviyor
Çünkü onu
Şu yaralı yüreğim söylüyor
Ondan kadehim
Eksiliyor
Dolmuyor
O ben değildim
Senin gördüğün
Çünkü Ben!
Yok, idim senin geldiğin o gün
Sen Beni bitirmiştin
Yüreğimde acı
Gönlümde hüzün
Gözlerim nemli
Bu yüzden
Seni görmedi
Kendimi de
Çünkü ben değildim
Senin O gördüğün
Bitirmişti beni
Ellerin
İçmiş idi
Son Damlasına
Gözlerin
O değildim
Senin gördüğün
             Tahsin EMEK
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O benim babam

Bu toraklarda doğdu babam.
Berrak su gibi pak.
Beyaz süt kadar temiz.
Bizi helal’len besledi.
Bizde onun eseriyiz.
Bir haram lokma girmedi boğazına.
Bizde bunu böyle biliriz.
Bir iyilik severdi babam.
Bizlerde onun yolundayız.
Bize doğruluğu öğretti hep.
Biz yalan nedir bilmeyiz.
Bir melek gibiydi babam.
Belki de biz ona benzeriz
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O Bilsin Yeter

O BİLSİN YETER

Kış ayazda varıp gelsem kapına

Çalarsam kapını açma hiç bana

Sesimi duyunca yaklaş bak cama

Yüzünü göreyim o bana yeter!

Üzmüşmüyüm acep canım dostumu

Sor ona ne olur bana küstü mü?

Üzüntüsü sıkar benim canımı

Bana bir selamın getirsen yeter!

Bilmesin her gece ona baktığım

Diken gibi oldu yatak yastığım

Benim hiç olmadı ona küstüğüm

Dostluğumu bilsin o bana yeter!

Esirger selamı demiyor bana

İsterse bir daha varmam yanına

Onsuz geçen her an azap canıma

Bana kıyacak mı bileyim yeter!

O öğretti bana dostu sevmeyi

Arkadaşı can dost gibi görmeyi

Af diledim ama silmez her şeyi

Hala cezam varsa bir bilsem yeter!
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Yeter ki bir haber salsın seninle

Camı sil bilirim konuşma bile

Bana dertler verdi bitmez nafile

Değeri çok bende o bilsin yeter!
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O Da Seni Sever SEVDİĞİN GİBİ

Susma kalbim haykır aşkını ona
O senin sevgini sen gibi bilir
Gönlünde yer almış konmuş tahtına
O seni her akşam gelir de görür

Unutma! Demişti ben hep sendeyim
Gözlerinin her baktığı yerdeyim
Sen benim cennetim bense meleğim
O sevgini bilir! Senle övünür

Yüreğim-sin derdi canımsın derdi
Sana anlatırdı ondaki derdi
O sana bir ömür bir hayat verdi
Sen mutlu ol derdi o da sevinir

Saçlarını sana perde eyledi
senin gülmediğine o da gülmedi
O ahdetti senden başka sevmedi
O senin içini sen gibi bilir

Seni kıskanır da sevdiğindendir
Sahiplenir sana erdemindendir
O! Sende bilirsin o hep senindir
Sen görmesen gene o seni görür

Elleri mahkumdur belki gelemez
Gözleri var senden başka göremez
Bir gönlü ki senden başka sevemez
O senin sevgin ile yaşar övünür

Sen de kopamazsın onun aşkından
Okşamaz ellerin! Başka saçından
Uzaktan fark etmez yada yakından
O senin kanında hep döner durur
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O Gitti

O GİTTİ

Çekip yelkenleri göklere doğru.
Demiri liman’dan aldı da gitti.
Unutarak bizde tüm yarınları.
Ümitlerim vardı yıktı da gitti.

Bir o vardı yalnız koca limanda.
Gidemem demiş’di çoğu zamanda.
Nereye gittimse hep sol yanımda.
Bir gece habersiz çekti de gitti.

Bir mendil bırakmış yanı başıma.
Bir kaç satır yazıp asmış karşıma.
Henüz doyamadım bu genç yaşıma.
O beni hicran! a saldı da gitti.

O gitti dostlarım şimdi yalnızım.
Sevgi,Aşk dan yana nede bahtsızım.
Bir gün parlamadı gökte yıldızım.
O! ceylan ki sekip serab’ a gitti.

Sabah uyanınca koştum liman’a.
Bakındım sağıma vede soluma.
Dayanmamış benim el sallamama.
Toplamış herşeyi! Aldıda gitti.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O KADAR Mı YABANCILAŞTIK AŞKIM?

Şaşkınım bilmiyorum neleri desem
Kimlere! Bu derdimi açıp söylesem
Kaybolurum seni her gün görmesem
Belki de yar o gözlerin halimi bilmez

Ben yalandan korkardım hem iftiradan
Büyük nefret ederdim nifak sokandan
Hayır, gelmez diyorlar nankör olandan
Sen bunları nasıl bana diyebilirsin

Yüreğimde yaşarken aşkın
Bir anım geçmezse sensiz
Neredesin nasılsın diye düşünürken seni
Sen bana nasıl rahatsız ediyorum dersin?

Benliğimin her zerresinde işlemiş iken sevgin
Seni bir an çıkaramıyorsam aklımdan
Ve seni özlemekle geçiyor iken her an
Bana sen bunları nasıl diyebilirsin

Bu kadar mı olduk aşkım?
Bu kadar mı oldu özlemin?
Bu kadımı yabancılaştık dersin
Bunları bana sen nasıl söylersin?

Yüreğime giremezken başka bir aşk
Gözlerim bakamıyorken bir başkasına
Ve seni ben seviyorken taparcasına
Nasıl dersin sen bunları bana

Bende her zaman açıktır kapılar sana
Bilirsin bilmez isen de tekrar anla
Sana seslenişlerim meğer gitmiş boşuna
Diyebiliyorsan bana sen bunları!
Ben artık bakamam yukarı!
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O Küsmüş mü Acaba

O Küsmüş Mü Acaba

Bu gün dağlar hüzün, hazin bakarlar
Birer, birer ağlaşıyor ağaçlar
Sanki bende, ağarır oldu saçlar
Sevdiğimden, haber alamaz oldum

Küsmüş bana göndermez selamını
Sorsalar da söylemezmiş adımı
O kör etti aşkımı muradımı
Bir başıma kaldım derbeder oldum

Ne çok sevdim bilemedim demeyi
Uğruna ben terk etmiştim her şeyi
O öğretti bana mutlu gülmeyi
Yalnız kaldım, garip kuşlara döndüm

Yeminliydim asla sevemem dedim
Aşk a ise tövbe, etmiştim yemin
Sevdalara son demiştim, gülmedim
Meğer ettim, gene kendimde buldum

Yeşerir mi yüce dağlar bahara
İçim kasvet acı dolu bu ara
Son vermiştim, oysa bütün aşklara
Görünce de kendimi onda buldum

Naz mı bilmem nedir bana ettiği
Kimselere vermedim bu sevgiyi
Uğruna ben harcamıştım her şeyi
Öğrenseydim belki kendim bulurdum
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O Limanda Bekle Beni

O LİMANDA  BEKLE

Varamadım engel oldu fırtına.
Kırıldı tüm yelkenleri Gemimin.
Olanlar da oldu kara bahtıma.
Sözümde duramadım sevgilim.

Sen orda bekler iken ben yandım.
Gene de kaderime aldandım.
Çıkacak bir çare bulamadım.
Kahrımdan yıkıldım ben sevgilim.

Sanma ki bir sen oldun bekleyen.
Yalnızlık beni yaktı bir tanem.
O liman her zamandır gelinen.
Bu sefer gelemedim sevgilim.

Martılar uğramadılar bana.
Bir haber edemedim ben sana.
Yalnızlık yetti de bu canıma.
Engeli aşamadım sevgilim.

Bilirim beklenenler zor gelir.
Sabırlar sabredeni bitirir.
Bu hasret kavuşunca tükenir.
Kısmetse kavuşuruz sevgilim.

Almina olur benim durağım.
Almina benim tek barınağım.
Almina benim canda ortağım.
Bekle sen Almina da sevgilim.
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O sen değilsin

O SEN DEĞİLSİN

Sen değilsin  peçe içinde duran.
İçindeki NUR yakar yıkar onları.
Kahve Rengi gözler hep der ileri.
O kara için de  sen olamazsın.

Gerçek saklanamaz  her yerde aynı.
Zorlanan dayanmaz aşar Rayını.
İstemez zulüm ün taht sarayını.
Aslan yüreğinle dayanmazsın.

Niceleri vardır çıkmaz sesleri.
Korkarlar kesilir o nefesleri.
Kader diyerek de çeker bezleri.
Sen büyük insansın katlanamazsın.

Hepimiz tanrıdan gelmişsek eğer.
Hayatı yaşayıp doymaya değer.
İnsanı yaşatır o efsaneler.
Gerçek yapan insan kandıramazsın.

Kutlarım yürekten aydın bedeni.
Yürek’ de bedende saklıdır emi.
Yiğit olan!  yazar alır kalemi.
Ne kadar zorlasan saklanamaz sın.

Ola ki zamanı değildir şimdi.
Güzel duyguları haykıran kimdi.
Bir gün yıkılacak tabunun fendi.
Önder bayrağınla sen olacaksın.
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Oğluma

Akmasın istemem yaş gözlerinden!
Gördükçe yanıyorum kahrımdan bilsen!
Eritiyorsun beni sen yudum yudum!
Canımın içisin sen, biricik oğlum!

Ne olursun sil  akmasın  gözyaşın
Üzülme hiç ne olur yorma küçük başını
Bulaştırma gözyaşıyla  ay gibi gül yüzünü
Gülmek yakışır sana üzülme sakın oğlum

Felek vurdu sillesini gözyaşıyla çoğaltma
Mutlu ol ne olursun gözlerini ağlatma.
Bana güzel şeyler söyle kötü bir şey anlama
Sana tüm varlığım feda, yeter ki gül oğlum

İsyan ettim tanrıya, sitem ettim kadere
Güldürmedi beni mutlu günümde bile
Mutlu bir anım olmaz bundan sonra nafile
Yaram çok derindedir, ne olur kanatma oğlum.

Feleğe sitem ettim, dedi Allah’ın emri
En iyi günlerimde şen edip güldürmedi
Sıcak bir dost aradım,  düşmanda görünmedi
Kader güldürmediyse bari sen güldür oğlum.
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OĞUL SORAR Cevap Baba

Herkesin var katı yatı
Sarayları saltanatı
Çiftliklerde Yarış Atı
Sende neden yoktur? BABA

Bir gezi bir yarış oto
İtalya'dan gelir botu
Havyar dır yediği otu
Bunlar nereden olmuş? BABA

Ben bilmedim yalan dolan
Hep gittim Hakkın yolundan
Helal yedirdim çalmadan
Alın teri döktüm! Oğlum

Yetim hakkını kayırım
Bütün doğrulukta varım
İnsanlarda yok ayırım
Benim şiarım bu yavrum

Devlet Malı Kutsal dedim
Vatana Hizmet eyledim
HEP YERİNDİM GÜCENMEDİM
Helal çok tatlıdır Yavrum

Sağlığımdır zenginliğim
Fakirlik ise rezilliği m
Bir ŞEREFTİR Edindiğim
O sana mirastır OĞLUM
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Okuyamadım

OKUYAMADIM

Dün gece oturup bana yazmışsın.
Son satırlarını okuyamadım.
Resmini atmışsın zarfın içine.
Görünce gözüme inanamadım.

Sararmış solmuşsun yok eski halin.
Mah yüzün nerede nerde gözlerin.
İpekli saçların hepten yok olmuş.
Durup’ta ayakta hiç bakamadım.

Bir hüzün kapladı bütün yanımı.
Zavallı yüreğim maziyi andı.
Nerde dedi senin eski sevgilin.
Adın yazılmasa tanıyamazdı.

Bırakıp kendimi attım yerlere.
Lanetler yağdırdım şansa kadere.
Güldürmedi olsun beni bir kere.
Oysaki ben senden ayrılamazdım.
                          20 /11/2009
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Olmaz Mı

OLMAZ MI

Çıkarıp atalım yürek ten kini.
Severek insana baksak olmaz mı.
El lele vererek yere düşeni.
Birlikte kaldırsak güzel olmazmı.

Olmaz mı seversek can diye canı.
O nun da kırmızı damarda kanı.
Dernek kurup koruyorsak hayvanı.
İnsanı korursak aceb olmaz mı.

Yaşamak değil mi ortak derdimiz.
Kendine kötüyüm! diyen hangimiz?
Oysaki zulüm ü yapan da biziz.
Kendimize gelsek artık olmaz mı.

Ne geçer ki ele can ı yakınca.
Günah derler ezilirse karınca.
En güzel yaratık İNSAN kanım ca.
İNSAN lığa hizmet HAK  a olmaz mı.
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Olmaz Mı Almira

OLMAZ MI ALMİRA

Bu gün Al-mina’ da kurdum masamı
Demlerim kendimce! Dedim kafamı
Olmasın! Al-Mira! Yıktı, dünyamı
Bu gün benim günüm desem olmaz mı?

Al-mina Kıyıda! Akdeniz ucu
Bir dalgalar vardır en batısında!
Çevlik Akdeniz’ in bir kıyısında
Hatay Samandağ da desem olmaz mı?

Getirdi garsonlar içki mezemi
Yanında sıcaklar sonra gelmez mi?
Bütün gözler bana bakıp süzmez mi?
Bir başıma gelip içsem olmaz mı?

Al-mira gelmedi unuttu beni
İstemiyor artık onu sevmemi
O böyle istesin acep elde mi?
Sevmemek mümkün mü? Desek olmaz mı?

Olmaz mı?  Al-mira desek adını!
Kırdın yetmiyor mu kol kanadımı!
Almadım âlemden ben muradımı!
İçsem bu gecede sarhoş olmam mı?

Bu gece senle ben yalnız kalamam
İçkim bir köşede onsuz, olamam!
Al-Mira ben sensiz hiç yaşayamam!
Biraz insafa gelsen! Acep olmaz mı?

Deniz çok dalgalı yok bir yakamoz
Bak Al_mira bu can senziz yaşamaz
Yarı oldu gece! kimse uğramaz
Bir başıma kaldım sensiz olmaz mı?

Çekildi el ayak bir dalga sesi
Sanki durmuş hayat çıkmaz nefesi
İçim haykırıyor sen neredesin
Tutsam şu yüreği yaksam olmaz mı!
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Olmaz Sevgilim

OLMAZ SEVGİLİM

Ela gözlerinle bakma derinden
Vurdun beni aşkın en derininden
Kendimi alamam artık ben senden
Ben bildiğin insanlardan değilim

Sevdiyse bu yürek can diye sever
Sanmaki bu sevgi aşk gibi geçer
Sevgiler yürekte ebed’e gider
Doğrular dan başka yoktur meğilim

Siyah saçlarını salma beline
Uzat ellerini tut ellerime
Bakma sakınola elin diline
Elden bize hayır gelmez sevgilim

Deme sırlarını kendinden başka
Sevmeden düşmesen sevdaya aşka
Aşklar kavuşmaz sa seven mutlaka
Erer muradına gönül sevgilim

Kendini yıkılmış kale sanmışsın
Değmez ki bu hayat çok aldanmışsın
Bir bakarsın yapa yalnız kalmışsın
Yalnız yaşanmaz ki canım sevgilim

Küsme bu hayata geçiyor zaman
Hata olmuş senin şu ana durman
Gereken sendeki mazi! unutman
Vefasızlar asla! olmaz sevgilim
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Olmuyor

SABRI ÇOK EYLEDİK !
BİTMEK BİLMEDİ !
KARANLIKLAR!
UZAR GİDER GİTTİKÇE!
 UZAR! BİTMİYOR Kİ!
 EDEPSİZLİK!
BİTMİYOR Kİ!
 UTANMAZLIK-LAR!.
ÇATMA' YIPDA KAŞINI!
 NE EDERSİN Kİ?
DÜNYA SİMSİYAHSA GÜLEMEZSİN Kİ!
SABRIN SONU SELAMET DEDİK!
BU SON ÇOK GECİKTİ GÖRMEYİZ BELKİ.
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ONA ELVEDA DEDiM

Elveda diyerek ayrıldım ondan
Yollarımız ayrı kaderde yazmış
Ayrıldım da çıkaramam gönülden
Yüreğimde sinen aşkı çıkmazmış

Gözlerim günahkar sevgiyle bakar
Gönlümle bir olmuş siğnemi yakar
Gökten taş düşürse göçen bulutlar
Pamuk gibi düşer acı yapmazmış

O vardır ki gene her düşüncemde
Yoğrulmuş bedenim her zerresine
Hasretimden nefesimi kessem de
Yüreğim aşkıyla hep çarpar imiş

Bir ömür harcadım heba olsa da
Zararı yok gene aşkım kazanmış
Veda ettim ona ben bu dünya da
Ruhumuz mahşerde bir olacakmış
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ONLAR KOPMUŞTUR mUTLAKA BU HAYATTAN

Soysuz bir kurşun idi sana atılan
Ya da bir soysuzdur onu atan
Kahpece  vurulur mu insan
Yıkıldın otanamaz yaran
Hayat söndü umutlardan
Oysa neler beklemiştin hayattan
Bu muydu insanlığa sunulan
Kahrolsun o kara düşünceler
Şimdilerde göz yaşı akar ardından
Nadide bir çiçektin belkide
Bir saray kurmuştun kalplerde
Her şey bitti ayrıldın bu hayattan
Kahrolsunlar ne beklenir ki onlardan
Örümcek ağları sarmış ise kafaları
Görmezler insanlıktan yükselen çığlıkları
Ne geçti ellerine diye bir sorsan
Umursamazlar çünkü onlar da kopmuş!
Hayattan yaşamlardan ve de tüm insanlardan
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ONLAR OLMAYACAKMlS HANCI

Zaman gecmis hanci vakit erken der iken
Herkes dönmüş geri bizler giderken
Sen sura bir yatak bize sererken
Masaya şişeyle kadehle yaklaş

içelim unutup simdi dertleri
Hoş gör be Hancı boş geçenleri
O geçenler gider asla dönemez geri
Koy şişe kadehleri sen az geri bas

icki icenlerden korkma be hanci
Ayran içenden kork onlar yalancı
içerler susarlar planlar yaparlar
Sen onlara gitme bizlere yaklaş

Masanın üstü toz sen anımı yaz
Uzak durma hancı az daha yaklaş
Kardeş kardeşlere açmışlar savaş
Kurşunlamak yetmez hançer keser bas

Bunlara denir mi Hancı! söyle Müslüman?
Yalan hancı yalan dinleri yalan
Her biri samandan yürütür yılan
Gel sen bize Hancı az daha yaklaş

Yaklaş gel bizlere anlat derdini
Söyle hancı söyle kim üzdü seni
Onlar giymeyecek beyaz kefeni
Baki kalacaklar kesmek icin BAS
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ONUNLA GEÇEN ZAMaNIM YETER

Gözümden ırasın! Gönlümden asla!
Yüreğim çarpacak! Aşk ihtirasla
Yetinir dururum hüzünle yasla!
Bana çektirdiği acılar yeter!

Aklımdan çıkmıyor onun sözleri
Hep sendeyim derken gülen gözleri
Yüreğimden kopamaz aşkının izleri
Onunla bir mazim var o bana yeter

Sözüm söz der idi senden kopamam
Gözlerim kör olur başka bakamam
Seni yaktım yeter başka yakamam
Bende yaşayan o yüreği yeter

İnanmam o gitmez izler uzaktan
O zevk alır beni yakıp yıkmaktan
O hep beni ister durur Allah-tan
Beni canlandıran duası yeter

Sen benim canımsın kanımsın derdi
Beni yüreğinden candan severdi
Sen bendesin bende sendeyim derdi
Onunla geçen o hayatım yeter

Yeter bana ondan kalan hatıram
Sözüm vardı ona başka bakamam
O olmazsa eğer ben yaşayamam
Yeter bana onun verdiği yeter
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ORALAR  da KALMıŞ YETİM

Var git yar yoluna sen bende bittin
En muhtaç günümde bırakıp gittin
Bir umar ummuştum beni terk ettin
Kanayan yaramı artık sen bilemezsin

Değişti ahvalim bitti mecalim
En güzel anımda terk ettin zalim
Sana dön demeye varmıyor dilim
Dönmen çare değil beni kaybettin

Ben tanımaz oldum bendeki seni
Bilsen ateşlere bıraktın beni
önceden isterdim geri dönmeni
Ne yazık sen beni çoktan mahvettin

Şimdilerde gülmek yakışmaz bana
Kahreder dururum geçen zamana
Attın sözlerimi elden yabana
Beni el dilinde perişan ettin

Dönme neye yarar artık tükendim
Yıkıldı sol yanım kalmadı bendim
Sandım ki Kaderi ben hep yenerim
Sayende kendime El oldum gittim

Beni bilmiyorum arkalardaydım
Sanmam yaşamaya kalmadı payım
Hani sen demiştin >>Ben hep oradayım<<
Ne yazık oralar kalmış hep YETİM
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ORTADA KALMAK Mı TÖVBELER OLSUN

Budur bahtım! Hep ortalarda kaldı
Hep yerinde durdu kıpırdamadı
Ne göz yaşı döküp ağladı gözlerim
Ne de kurudu! Her deminde ıslandı

Ortancayım yükseklere bakmadım
Bir gün olsun sevinçleri tatmadım
Çocukluğum unutulmuş sırada
Büyük aldı kaldım ortada küçük ağladı aldı

Beş'inciyim İnci değil! Sırada
Benden sonra dört küçük var onlarda
Bana sıra gelmez! Büyük küçükten
Yeni'm olmaz! Eski yağdı hep bana kaldı!

Büyükler büyüdü! Büyük pay aldı!
Bana geldi sıra eller boş kaldı!
Yokluklarla geçti ömrün yarısı
Hep küçükler aldı baba parası

Derken kaldık mı biz Orta direkte
O bel verdi dostum bu Memlekette
Tüm gençliğim heba oldu gurbette
Yad ellere gitmiş! Gönlün sevdası

Sevdiğimi alamadım! Geç kaldım
Ortalıkta durdum kendime yandım
Mutlu bir hayatı bulup! Tadmadım
Bundan kanar bende aşkın yarası

Ortada dur derdi Güvenli! Babam
Babamı kırmamak oldu tek çabam
Düşman oldu yanım dostum akrabam
Bu da! Ortanca olmanın acı belası

Durma! Derim dostum çık ortalardan
Uzak yaşa! Dostundan akraban dan
Ortanca olup da! Pişmanlığı bulmadan
Tez çık dostum hayır gelmez onlardan
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Otuzsekiz Yıl Geçti Aradan

OTUZSEKİZ YIL GEÇTİ ARADAN

Dar ağacında üç fidan
Dün’müş gibi hatırlanan
Deniz Gezmiş
Yusuf Aslan
Hüseyyin İnan
Onlar kalbimizdedir her zaman
Nasıl unutur ki onları,yoldaş olan
Onlar deyil miydi ilk meşaleyi yakan
Karanlıklar içinde bizleri aydınlatan
Utan ey kara günlerin faili utan!
Sen olacaksın cehennem narında yanan
Göz yaşlarım kan gibi akar hıncımdan
Henüz dün gibiymiş yapılan katliam
Bir utanç duvarıymış gibi yapılan!
Sizleri unutmayacağız hiçbir zaman
Göklerde yazılıdır isminiz semadan
Yıldızlarla danseder ışır uzaklardan
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseiyyin İnan
Sizleri unutmaz yollarınızı aşındıran
Henüz dün gibiymiş darağacında duran
Bir kasvet sararbeni bilmem ne yapsam
Yanar tenim titrer bedenim kanımdır çağlayan
Darağacında üç fidan
Sizleri unutmayacağız
Hiç ama
Hiçbir,
Zaman
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Oysa

Bir sen vardın içime sinen
Benliğimi sarmıştı sevgin
Her şeyimle sana adanmıştım
Oysa sen bunu hiç hissetmedin

Ne içindi sana olan tutkum
Sensiz yapamayışım neden
Düşünmedin mi sende olan benliğimi?
Oysa bir hiç için silip atmışsın beni

Geç anladım yanıldığımı sana
Pişman oldum desem acıma bana
Söyleyecem seni tanrı katına
O benim sende olan hakkımı alsın

Pek zor olmayacak unutmak seni
Bir pabuç gibinin fırlatıp attım
Ne sanmış sanki söyle sende kendi
Ben o defterimi çoktan kapattım

Oysa insan insan olmaya yaşar
İyilik yapmaya  çırpınır koşar
Rıza sen gibisini anında boşar
Oysa geç anladım yanılttın beni
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Oysa Aşka Tövbeliydim

OYSA AŞKA TÖVBELİYDİM

Ne duvarlar ördüm aşkla aramda
Sen! Üstünden yıldız gibi belirdin
Yapışmış gibiydin iki yakamda!
Seni gördüğümde bil ki delirdim

Aldın şu aklımı kalmadı başta
Eriyordum sana her bir bakışta
Bana neler oldu bu geçen yaşta
Sanki on sekizlik Âşık biriydim

Duramaz oldum da erittin beni
Eskiyi unuttum başladım yeni
Hep beklerdim bana bakıp gülmeni
San başkasını! Ben severiydim

Unuttum mazide geçen aşkları
Unuttum çektiğim ıstırapları
Unuttum bir daha demem bunları
Unutmasam eğer ben gelir miydim?

Âşık oldum sana güzel yüzüne
Âşık oldum senin güzel sözüne
Âşık oldum sakın bakıp üzülme
Âşık oldum beni sen Bilir miydin?

Yıktın duvarları dağıldı taşlar
Kurudu gözümden akan o yaşlar
Seninle yeniden hayatım başlar
Sen bana bir bahar gibi belirdin
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OYSA BeN SENİ YAKARDIM

Bu gece! Ay, yok semada
Göçmüş! Bütün Yıldızlar'da
Karanlıklar var dört yanda
Gökte kara bulutlarda

Sen yoksun ya!
Sen bir Tanem
Umut Ümit bilmez siğnem
Sokakta sönmüş lambalar
Kaldım yalnız buralarda

Her bir yanım zindan oldu
Halim kalmadı yoruldum
Rüzgar kesildi yok boğuldum
Bir başıma buralarda

Kendimi yerlerde buldum
Durup düşündüm Kahroldum
Neden yoksun buralarda?
Bende sen gibi yoruldum

Maziyi gömdüm demişsin
Nede güzel söylemişsin!
Geçen kocaman yılları
Bir anda silivermişsin!

Gömmüşsün de!
Mezar kazıp
Üstüne adımı yazıp
Yazık olmuş sana yazık
Yorgunluktan tükenmişsin

Elbette çok yorulmuşsun!

Bana deseydin kıymazdım
Sana aşkımı yazmazdım
Ben sana bunu yapmazdım
Gerçek beni bilmemişsin!

Sevgi bende çok kutsaldır
Unutturmayan Asıl'dır
Aşkım her gece ağlatır
Bunlarıda bilmemişsin

Ben ki! Sen gibi olmazdım

Gömdüğün mezar yeşerir
Toprağa Tanrım Can verir
Bir bakarsın tekrar gelir
Seni yalnız bırakmazdım

Oysa! Ben yakardım seni
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Suya atıp küllerini
Silerdim tüm her şeyini
Seni bir daha yormazdım

Veda ederdim ben aşka
Hiç olmasın senden başka
Kaybettim derdim savaşta
Başkada bakıp sevmezdim
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OYSA BiZiM AŞKLA İŞiMiZ YOK

OYSA BİZİM AŞKLA İŞİMİZ YOK

Sustuk susturulduk sanki dilsiziz!
Konuşmak bizlere ne garip gibi!
Yapılır yapılan! Biz seyrederiz
Sanki biz değiliz Vatan sahibi!

Yıkılacak düzen kurmak isterler
Temelsiz yapılar çöker bilmezler
Etraflarına da bakıp görmezler
Geride olanlar hiç yokmuş gibi

Zulüm ’ün sonrası hüsranla biter
Çürümüşlüklere atılmaz neşter
İleri der bize Ata’lar CD’ler
Okur ders alınmaz bir cahil gibi

Oysa nedir bizim Aşkla işimiz
Çıldırmamak için hep dertleşiriz
Bizlerde tanımaz olduk kendimiz
Maziyi unuttuk hiç yokmuş gibi

Bizler kahramanlar torunlarıyız
Ne zorluklar çekmiş Atalarımız
Kolay kurulmadı bu vatanımız
Var mı tüm Dünyada bu Tarih gibi

Bırak oynasınlar diyor Kuran da
Kendileri zarar görür sonunda
Zafer ezilenin doğar ufkunda
Boğulur her zalim Firavun gibi
                                        Tahsin Emek
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Öğren

Mutluluk dileyene
Bir çiçek ver yeter
Onunda bulamazsan
Gülücük göster

Azla yetinmeyenler
Her deminde çok ister
O azıda bulunmaz
Pişmanlık ona yeter

Az çoğun kardeşidir..
Beyaz siyahın
Çirkinlikler olmasa
Olmazdı değeri güzel’liklerin.

Büyük küçüğü gösterir
Yokluk bolluğu
Çift ayaklı hayvanlar fark ettirir bize
Bu insanlığı.
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ÖğReNMeNiN YAŞı OLMAZ

ÖĞRENMENİN YAŞI OLMAZ

Yaşım henüz!
On beş yetmiş!
Benliğimi arıyorum!
Kimisi der zaman geçmiş
Bilenlere soruyorum!
Bilmediğim çok şey varmış
Bilen var mı hep ararım!
Okuyup anlam yazarım!
Problemi yapar çözerim
Tatlı acıtmaz sözlerim
Demek için bakıyorum!
Sırayı sorar dizerim
Bazen de bakar izlerim
Apaçık bakar gözlerim
Görmezlere bakıyorum!
Bana öğretmek istersen!
Önce bilmeni dilerim
Sen bilmezsen!
Behey sersem!
Ben seni nasıl dinlerim!
Ukalalık varmaz bana
Harcama vaktin yabana
Kimler öğretmedi sana!
Bir öğren de!
Bir gel derim!
Öğrenmenin yaşı olmaz
Boş çuvallar hiç dik durmaz
Kıldığın boşadır namaz!
Namazı öğren gel derim!
Namaz kılan etmez fena!
Sığmaz fitne hiçbir dine
Zulüm etme kardeşine
İslam’ı bil de gel derim!
              Tahsin Emek

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öksüz Aşk

ÖKSÜZ AŞK

Gelipte gidersin kapım çalmadan
Ellerine de dert görmesin derim
Sen hep böylece gidersen eğer
Çağırdığın gibi hızlı giderim

Deme kimselere sır kalsın bizde
Bizimde ufak bir sırrımız olsun
Anlatırsın belki daha ilerde
Seninle denecek aşkımız olsun

Yaz bunları atma sakın kenara
Giderim belki de kalmam bahara
Gözüm alışkındır kanlı yaşlara
Bu da senden bana hatıra olsun

Bakma hep böyledir benim kaderim
Çoğu ağlasam da bazı gülerim
Sen gibi terk eder tüm sevdiklerim
Alışmadım sanma öksüz aşklara

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ÖLSEM DE BiR KALSAMDA

Sararan yapraklar durmuyor dalda
Buradayım gitmem diyenler nerede
Bir söz vermiş idin o giden baharda
Söz durdu yerinde söz veren nerede

Sözüm söz demiştin ne için caydın
Benim için güneş geceler Aydın
Geleceksin diye zamanı saydım
Yanılttın beni sen bu son seferde

Bendeki o senden haber sormazsın
Bilirim ben gibi sen hep yalnızsın
Bırak kalpte yaram yanıp sızlasın
Dilemem dermanı çünkü o sende

İçimdeki tutku durmadan sorar
Gözlerim her yerde hep seni arar
Yetmiyor anlatmama mısra kıtalar
Şiirim yalnızdır bak her seferde

Nasıl kıyar kalbin sevdalım bana
Sevda kapkaradır gel anlat sana
Yokluğun cehennem bil bu canıma
Olsam da ey zalim ben Cennetlerde

Cennet nedir sensiz neye yarar ki
Çiçekler dolsa da hep diken sanki
Ben sensiz yaşasam gene ölmem ki
Ölüm yoklar gider beni her seferinde
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ÖRTÜNSEN DE SENİ BEN SEVMEZMiYiM

Örtmüşsün! Saçını, başını neden?
Daha dün açıktı gördüm onu ben!
Neler geçer bilemem senin kalbinden
Örtsen de çıkmazsın benim gönlümden

Soldurma kendini çiçek misali!
Hangi çiçek açar olmazsa dalı?
Benim gönlüm sana karasevdalı
Bu günler geçiyor yazık ömürden

Örtsen de yüzünü ben sevmez miyim?
Neler örttüğünü ben bilmez miyim?
Sen gelmezsen sana ben gelmez miyim?
Bilebilsen seni ne çok sevdim ben!

Sensiz bana dardır şu koca âlem
Ayrılığı yazmaz kitap ne kalem
Ben aşığım sana deli değil’ em
Sen sevmesen eğer ben sevmez miyim?

Bilmem neler gezer aklında senin
Dünyayı gösterir sana gözlerin
Tanrı istemese olmaz bedenin
Sen bilmezsen eğer ben bilmez miyim?

Bilmez miyim seni ben bilmez miyim?
Uğruna canımı ben vermez miyim?
Darlara düşersen ben gelmez miyim?
Bir bakışın yeter canım sevdiğim!
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ÖTEKİ SENSİN BeLKİ

Asırlardır varım ben!
Henüz sen var olmadan!
Ben İslamda doğmuşum!
Sen daha inanmadan!

Ehli-Beyt' tir benim Atam!
Onundur İnen KUR-AN
Bendim ona İnanan
Sen farkına varmadan

Ben değilim! Öteki!
O sensin sor öğren ki
Sana kulak asmam ben!
Korur beni Yaradan

Asırlardır Dinimi
Kendim İcra ederim
Resul'un torunları onlardır yetimlerim
Sorar haksızlıklar elbet bir gün yaradan

Sen ki bir çığırt-kansın
Korkundan haykırır-sın
Haksızsın biliyorsun
Ondan korkar kaçarsın

Sonun hüsran olacak
Elbet için yanacak
yaptığın haksızlıklar
Bir gün seni YAKACAK
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Öyle  Zorki

Sen bilmezsin seni ne çok sevdiğimi
Sorsan da anlatamam
İfadesi öyle zor, öyle zor ki
Senin yanındayken konuşamam

Gözlerimin içine saklamak isterim
Sakınırım seni her şeyden kıskanırım
Bir seni düşünsün isterim beynimi
İstemem gözlerimin başkasına bakmasını

İncitecekse ellerim eline değsin istemem
Esmesin rüzgar dağıtacaksa ipek saçlarını
Yakacaksa tenini güneşi doğsun istemem
Ölmeyi istemem bana dökeceksen gözyaşlarını

Sen bilmezsin ne çok severim seni
Anlatsam da istemem dinlemeni
Henüz hazır değilsen eğer
Derdimle istemem senin yorulmanı

Demirden bir kafesteymiş gibi sanki yüreğim
Sıkıldıkça daralıyor içim
Sebepsiz yere yaş döküyor gözlerim
Ağladıkça sanki tutuluyor dillerim
Düğümlenir boğazım nefes alamam
Çözülür bağı dermansız kalır dizlerim
Bir uçuruma sürüklenir gibi oluyorum çoğu an
Korkuyorum ya tutamazsa ellerim
Buymuş benim alın yazım
Buymuş benim kaderim
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ÖYLECE BAKINCA GÖZLERiN

Öyle masum ki gözlerin
Öyle saf ki öle derin
Canlar yakar o bakışın
Kalbimdir hep senin yerin

Yüreklerin aynasıdır
Diye demişler gözlere
Bendeki kalp aynısıdır
Dalıp baksan derinlere

Orada kendin görürsün
Sevgileri büyütürsün
Kem gözler uzakta dursun
Yaklaşmasın hiç bir kere

Ferah saçıyor içime
Sevinç dolar hep gönlüme
Ne olur sen hiç üzülme
Yakışmaz yaş o gözlere

Parıldıyor Yakut gibi
Tanrıdır gözün sahibi
O hürdür her yere bakar
Nazardan korusun bin kere

Ne olur ırama benden
Hayatı bulmuşum senden
Esirgeme ne olur benden
Alıştım sana bir kere
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ÖZLEDİĞİM MeLEK YÜZLÜM NERESİNDE

Yanan yüreğime körükle gelme
Yeter zulmün Aşkım ne olur yerme
Seni seven kalbi Günahtır ezme
Bu hayat zindandır sensiz sevgilim

Bir tatlı sözüne İhtiyacım var
Acı deme bana siğnemi yakar
Kötü söz demezdi güzel dudaklar
Baldan tatlı onlar etme sevgilim

Sebebim olursun sende yanarsın
Kaybolursam eğer sende bulmazsın
Bilirim ki sende bana kıymazsın
Ettiğin cefalar yeter sevgilim

Canımdan parçasın yarıdan çoksun
Her yerde ararım hep yok olursun
Bir gelir de bana bin yok olursun
Yapma bana yeter acı sevgilim

Özlediğim melek yüzlüm neresindesin
Kaderin çıkmazı bilinmez-desin
Yetmedi mi sana bilemez misin
Öldürmeye kastın mı var sevgilim?
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Özledim seni ben

Gözlerim görmeyi özledi seni.
Neredesin yüreğim CANIM bir TANEM.
Bilirsin ben sensiz asla edemem.
Sensiz olan her yer bana CEHENNEM.

Uzatma demiştim gel aralarda.
Sensiz bahar olmaz hiç buralarda.
Kalınmaz bilirsin sensiz diyarda.
Zincirlerinden başka beni tutamaz.

Bilirim edersin bana bu nazı.
Nasıl geçti bilmem sensiz o yaz.’ı.
Çoğu geçti hayatın kalanı az’ı.
Bilirsin yerini kimse tutamaz.

Tutamaz dedimse D eneyemedim,
Senden başkasına gönül vermedim.
Çok sevildim ama ben sevemedim.
Bu gönlümde senden başka BARINMAZ
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Papuç bırakmam

Duygumdan çok büyük bir gururum var.
Çiğnetmem kimseye ölene ke-adar.
Direnemez bana çete zorbalar.
Beni koruyacak ULU TANRIM var.

Yalana dolana papuç bırakmam.
Namaert olanları yanıma katmam.
Doğruluktan asla dışarı çıkmam.
Haksızlara karşı büyük hıncım var.

Ucuz politika sahte dostlular.
Benle yürüyemez.bir adım kadar.
Ahımı alırım sahtekarlardan.
Hak yolundan çıkmam büyük andım var.

Bana hiç yanaşmaz bukelemunlar.
Onları tanırım yer bulamazlar.
İnsan olsun kişi o yeter bana.
İnsanlığa bitmez büyük saygım var.
.
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Pembe hayaller

Gel bu kezde birazda gerçek olalım
Aşkın meşkin şimdi zamanı değil
Çaresiz dertlere derman bulalım
Hayale dalmanın zamanı değil

Sıkıntılar dörtbir yandan basıyor
Gidenin yerine bir şey gelmiyor
Küçük esnaf artık can çekişiyor
Sayıları çoktur onlara eğil

Gün gelir dayanmaz çığırdan çıkar
Sıkıntıya düşen her şeyi yapar
Bilmez misin BALIK BAŞINDAN kokar
Hariçten gazelin zamanı değil

Biraz silkelenip etrafa baksan
Hastaya bir ümit ışığı yaksan
Tavana değilde tabana baksan
Yaşam çekilecek durumda değil

Sıkacak ne kemer ne uçkur kaldı
Kulaklar yalandan doldu tıkandı
Çekirge iyiki birden sıçradı
Siyaset yapmanın zamanı değil
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Rahat  Yat Babam

BABAM A

Vade geldi göçüp gittin buradan.
Mekanını cennet yapsın yaradan.
Ha gurbetten gittin ha bu sıladan.
Kaderde ne varsa çekilir babam.

Sen gidince değerini bildiler.
Ağıtlar yaktılar diller döktüler.
Bir çırpıda olanları sildiler.
Değerlendin ölüm gelince babam.

Sağlığında konuşmayıp küsenler.
Saflara girdiler utanmadılar.
Bin hayrete düştü bakıp görenler.
Bunları görmeni dilerdim babam.

Kimileri türbelere vardılar.
Kara kedi olup ara bozdular.
Kimleri rahat edip bir oh çektiler.
Tanrım alır hakkın rahat yat babam.

Yaradan dan gelen başımın tacı.
Zalimlerin bulunamaz ilacı.
Tanrı’nın rahmeti bulur muhtacı.
Hakkın vasıl olur nur la yat babam.

Konuşanlar haklı yapar kendini.
Konuş mayım diye susturdun beni.
Çiğnediler hak hukuk’un bendini.
HAK yerini bulur rahat yat babam.
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RAHİM SENSİN RAHMaN SENSİN ALLAH'IM

Taşa toprağa Can veren Yaradan
Sensin Rahim sen! En yüce Rahman
Sana gelir İnsan her doğru yoldan
Girmezse beynine O İblis şeytan

Sen misafir ettin bizi Aleme
Sen öğrettin yazı yazan Kaleme
Seninle başlar her söz,kelime
Sensin Kainatı bize ARZ EDEN

Bizi korur senle güzel Melekler
Sana bakar yerde açan çiçekler
Her mazlum el açar bir medet bekler
Her yerde sen varsın bizi koruyan

Baki kalan sensin bizler Faniyiz
Bu hayatta kuluz sana hepimiz
Bazen günah işler aflar dileriz
Gaffarsın sen affedersin ALLAH'IM

Affetmezsin kulun kulda hakkını
Olsa bir uzağı yada yakını
Sen verirsin Rahmetini Rızkını
Sen Var edensin sensin koruyan

Kimi kulların var unutur hakkı
Yalan dolan ile çevirir çarkı
Vampir kan emenden olamaz farkı
Sen onları gören sensin dağlayan

Ne firavun geldi ne de Nemrutlar
Ne kafirler geldi karşı çıktılar
İbrahim Resul'u ateşlere attılar
Sensin Hami olan sensin koruyan

Tanrım hala okur bilmeyenler var
Dünya kendilerine kalır sananlar
Yetim Hakkı yiyen ne çok vampir var
Cezaları sende Yüce ALLAH'IM
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Ramadan-ı Şerif Hyırlı Olsun

RAMADAN-I ŞERİF HAYIRLI OLSUN

Onbir ay-ın Sultanı Ramadan-I Şerif-sin
Tanrım hidayetleri, Senin-le bize versin
Yüreklere merhamet dillere şefkat gelsin
Dileğim Ramadan ‘da herkes herkesi sevsin

Huzur versin ALLAH-ım bu yüce Vatanıma
Yakışmıyor çekişmek, asla İslam Dinime
Cephede ölen ŞEHİT, ateş şaçar Kanıma
Dilerim Ramadan-da bu Katliam-da bitsin

Kendine gelsin derim; Müslüman’ım her diyen
Hepimiz Değilmiyiz, Topraktan olan beden
Ne k&#515; r-eder bilmemki birbiriyle çekişen
Dilerim Ramadan-da herkes kendine gelsin

Din kardeşi derizde, yerden yere yereriz
Bir sürü yalan söyler, sonra Oruç tutarız
Kazanmak için bazen, başka-sın karalarız
Allah Bu Ramadan-da doğruluğu göstersin

Kişinin haklarını korur yüce ALLAH-ım
Beyler durum! sizlerde, doğru yollara bakın
ATAM’dan emanettir, Cumhuriyet'i bırakın!
ALLAH bu Ramadan-da hidayeti bahşetsin

Müslüman-ız deriz de, mangalda kül komayız
Oysa çekişirken biz,  bunu hatırlamayız
Sizler geçicisiniz biz her zaman burdayız
ALLAH bu Ramadan-da Halkı sizden kurtarsın

BİZİM SONLARIMIZI ALLAH HAYIRLI ETSİN
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RUHUNUZ ŞAD OLSUN  ŞEHiTLERiMiZ

RUHUNUZ ŞAD OLSUN  ŞEHİTLERİMİZ

Uzak diyarlarda canlardan uzak!
Can verdi yiğidim canım şehidim
Yaban eller neden bizlere uğrak!
Al kızıl bayrakla geldi Şehidim!

Yaban topraklarda döküldü kanı
Hasret kaldı ona! Ata vatanı
Sızlar kemikleri yerde yatanı!
İçerime Ateş düştü Şehidim

Kara haber tez yayıldı vatanda
Şehitler ölmez ki Tanrı katında
Senin yerin her an bu sol yanımda
Seni yaşıyorum her an Şehidim

Mekanını cennet eyledi Tanrım
Rahmet etsin diye hep yalvarırım
Senin hediyendir bu yavrularım
Sen bizde yaşarsın canım Şehidim

Hasan Hüseyin’in yoldaşı oldun!
Şehit mertebesi Şanını aldın!
Uzak diyarlarda Canını verdin
O Canın Canımda yaşar şehidim

Gururluyum başım gökte seninle
Şehidim her zaman yaşar benimle
Ay Yıldızlı bayrak Ak kefeninle!
Alnımda adın var yaşar Şehidim
                                  TAHSİN EMEK
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S E n İ   U n U t a c a Ğı M

S E N İ  U N U T A C A Ğ I M

Bir an bile unutmadı yüreğim.
Sendin benim iki gözün bebeğim
Olmadı yalanım hepsi gerçeğim.
Madem ki sen unuttun ey sevdiceğim.
Bende seni! sen  gibi unutacağım.

Nice anlar hatırına ezildim.
Yerden yere sürüklendim üzüldüm.
Olmadık yerlerden düşman sezildim.
En sonunda sende bana kasıldın.
Yetti artık bende unutacağım.

Istemezdim sonumuz bitsin böyle.
Mutlumusun yaptıklarınla söyle.
Senin için düştüm el  deki dile.
Sen  isen beni aramadın nafile.
Bundan sonra bende unutacağım.

Beni anlamanı dilerdim keşke.
Son vermeden bunca sevgiyle aşka.
Sana olan aşkım her şeyden başka.
Sanmaki dediğim  masum bir şaka.
bitti artık seni unutacağım.
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SABRIN SoNU SELAMET KALIR DEĞİŞMEZ ELBET

Kalmaz elbet böyle dağılacaklar!
Ya da yağmur olup'da yağacaklar
Onlar arada bir yükselip çıkar!
Karartır dünyayı kara bulutlar

Uzun sürmez ömürleri kısadır!
Gün Güneş doğunca kalmaz dağılır
Yerlerini masmavi gökyüzü alır
Karartma içini uzun kalmazlar!

Bir bakarsın rüzgar alır götürür
Güneş doğar yakar siler süpürür
Döner devran her şey süt liman olur
Eserleri kalmaz buharlaşırlar

Kısa olur ömürleri! Bir zulüm gibi
Sürmez devirleri bir hain gibi
Kalmaz hükümleri bir rüzgar gibi
Durulur Gök yüzü hepsi kaybolur

Yeter ki Ümidin yansın içinde
Işıklar hep yansın o yüreğinde
Hak yolu Taht kursun aydın gönlünde
Kötü günler mutlak bir gün yıkılır

Hangisi sürmüş ki kalmaz kara gün
Doğacak Ufukta beklenen Düğün
Sol yanına güven onunla Övün
Sabrın sonu elbet SELAMET KALIR
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SAKıN BeNi UNuTMA

SAKIN BENİ UNUTMA!

Ağarıp saçların apak olanda
Beni hayalinden sakın unutma
Gözlerin bakıp da ben yok olanda
Hatırandan silip beni unutma

Esince sabahın seher yelleri
Kokunca bahçenin gonca gülleri
Güneş ısıtınca kuytu yerleri
Yanında ben varım sakın unutma

Giderim belki de kalmam bedende
Bakıp da sen beni hayal görende
Seherin yelleri ılgıt esende
Canınla ben varım bunu unutma

Koklarsan uzaktan mis KÜ amberi
Duymasan kokusun gonca güllerin
Garipten bir duygu sararsa seni
Ben varım canında sakın unutma

Doyamadan sana gitmişsem eğer
Bağışla elimde değil bu sefer
Solmasın ne olur bahçende güller
Hep açsın koynunda beni unutma

Unutma sen beni ben hep sendeyim
Sen vardın hayatta tek sevdiceğim
Yalanım olmadı sende gerçeğim
Bu fani hayatta beni UNUTMA!

                   TAHSİN EMEK
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Sakın gelme yeni yıl gelme

SEN GELMEDEN ESKİYİ ÖZLETTİLER!
HAVA SUYA HER ŞEYE ZAM EKTİLER!
MASUM GİBİ BİR GÖZ YAŞI DÖKTÜLER!
SEN DUR HELE YENİ YIL ! HENÜZ GELME!

SENİ KARŞILAYACAK YOK! GÜLEN YÜZÜMÜZ!
YOKLUKLARLA GEÇTİ HAYATIMIZ ÖMRÜMÜZ!
ANLADIĞIN ACILARLA DOLU İÇİMİZ GÖNLÜMÜZ!
GELME SAKIN BİZE YENİ! ZAMLARLA GELME!

MUTFAĞIMIZ YOKLUKLARLA DOLUYOR!
BİTENLERİN YERİNE HİÇ GELMİYOR!
BAŞTAKİLER HİÇ YUKARI BAKMIYOR!
SAKIN GELME BİZE ONLARLA GELME!

EVE MAHKUM OLDUN ÇARŞI BİLMEYİZ!
PAZAR YERİ GEZMEYE DE GİTMEYİZ!
SOĞAN EKMEK BULURSA ANCAK YERİZ!
BİZE SAKIN ESKİLERLE HİÇ GELME!

SENDE BİZİ YENİ DİYE ALDATMA!
ESKİLERE BOYA ATARAK SATMA!
AHIMIZ-A BİN BİR AH DAHA KATMA!
MAKUS BAHTIMIZA GELME YENİ YIL!

GELECEKSEN AT ÜSTÜNDEKİ TÜM ESKİLERİ!
YETER DEYİP KIZARSIN TÜM YÜZLERİ!
VARSA SENDE GÖSTER BİZE MUTLU GÜNLERİ!
ESKİLERİ ATMADAN SAKIN! SAKIN GELME YENİ YIL!

ALDANIP TA  BİZİ DE ALDATTILAR!
HAKİMİMİZ OLDU HOCA KADILAR!
NEYE TAPAR NELERE İNANIRLAR?
BİLEMEDİK BİLEREK GEL YENİ YIL.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SAKIN İNaNMA

İftiradır aşkım sakın inanma
Sana kim söylerse kanıp aldanma
Ben seni can bilmişim kendi canıma
Benim senden başka tazem olamaz
Bu kalp hep senindir sensiz duramaz
Senin aşkın bana şiir yazdıran
Mecnun gibi diyar, diyar gezdiren
Ferhat gibi bana dağlar deldiren
Kerem gibi sana köle ettiren
Yusuf gibi bu hayatı sevdiren
Senin aşkın beni bana getiren
Ne olur ellere bakıp da kanma
Sen beni duy başkasına inanma
Ne severim seni iyi bilirsin
Sen goncalar şahı eşsiz sevgisin
Aldanma her söze erir gidersin
Sensiz bu hayatı yaşarım sanma
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Samanadağ    Her Gelen Gideni Aratırmış! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Her gelen gideni neden aratır
Neden aydınlığı boğar karartır
Olmadık dertleri bulur yaratır
Ne kara talihin varmış Samandağ!

Kimseler sormuyor neden! Babanı?
Ağlatırlar her deminde Ananı!
Gizliden sokarlar! Saman yılanı!
Süm-anın da! Saman olmuş Samandağ

Kayserli boyayı sürerler sana!
İnanırsın her atılan yalana!
Özlerine baksan benzer yılana!
Sömürürler seni güzel Samandağ

Seni severlermiş halkını asla!
Vurgunlar vurdular eski mirasla
İşçiyi sattılar beşe takasla
O işçi halkından gelmiş Samandağ

Yaban ellerinde şirket kuruldu!
İhalede büyük vurgun vuruldu!
Yerlilere iş yok! Kanun bu oldu
İnsanın dışarda kaldı Samandağ

İş bileni getirdiler başlara!
Dosyasına baksan karadan kara!
Emin ad yakışır hırsızlıklara!
İtibar onlara kalmış Samandağ

Susalım biz onlarındır bu devran
Taşıma su ile dönmez değirmen
Torba deyip kendi miskin görünen
Gidenden beterdir anla Samandağ

Gidenler bu halde evliya kalır!
Eskiye itibar her an Anılır!
Üste yapılanlar hemen görünür!
Asıl hizmet yeraltıdır Samandağ

Yeter mi güçleri yollar açmaya!
Yer altı kazıyıp kanal yapmaya!
Yeter mi güçleri halkı sevmeye!
Yaban eller yeğmiş bizden Samandağ

                                      TAHSİN EMEK
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SANA ALıŞMıŞTıM BEN BELKiDE SEViYORDUM

Seni gördüğüm günden kaybettim ben kendimi
Kimselere demedim anlatmadım derdimi
Yitirdim bir gecede varlığım benliğimi
Mazimi hatırladım içim kan ağlıyordu

Bana anımsatmıştın yılların öncesini
Hissettirdin bana sen ilk aşkın sevgisini
Almıştım çok önceden terk edilme dersini
Seninle bilmem neden içim hep titriyordu

Doğru hissetmiş içim boşa ağarmaz saçım
Yıllar var ki sevgiye aşklara da muhtacım
Sen geldin karşıma olacakken sırdaşım
Nedendir o gözlerin benden hep kaçıyordu

Sende terk edecektin meğer hissetmiş kalbim
Boş ver be arkadaşım yeter kendime kendim
İlk aşktan başkasını oysa ben de sevmedim
Gönlüm olsun demişti bir ümit arıyordu

Ah benim deli gönlüm neler açtı başıma
Oysa sen gibileri çıkmamıştı karşıma
Seni gördü de gözüm dönmüştüm geç yaşıma
Sevinmiştim ne desem her yanım gülüyordu

Sonunda sende gittin oysa sevmeyecektim
Benim acılarımı uyandırdın mahvettin
Umulmadık bir anda sende beni terk ettin
Oysa sana alıştım ben seni çok seviyordum

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sana Aşığım Ben Biliyormusun?

Geçerken her akşam kapım önünden!
Sana aşık oldum biliyor musun?
Bakarken sana ben o penceremden!
Sana gönlümü verdim görüyor musun?

Salınırken saçın belin üstünde!
Adım atışlarını sevdim biliyor musun?
Başın dik göz yerde! Hep yürürken de!
Sana canım verdim duyuyor musun?

Değişmez saatin vaktin aynı hep!
Şaşmaz bakışların ne tatlı ne sert!
Sözlerin acıtmaz! Dürüst ve de mert!
Onları çok sevdim! Anlıyor musun?

Sana aşık oldum Ama nafile!
Kırılıp düşsem de getirmem dile!
Gerçekler yüzünde olamaz hile!
Demekten korkarım Biliyor musun?

Biliyor musun ben aşığım sana!
Çok güzel hayatı tanıttın bana!
Benzemezsin asla! İnsan oğluna!
Kanatsız MELEK’SİN! Sen biliyor musun?
TAHSİN Tahsin Emek....
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SANA AYRI BİR CEHENNEM KURDuM UNUTMA

Ben Tanrı-nım ey insan unutma beni
Her şeyinle ben yarattım seni
Bilirim ben nefsinin kalbinin
Bilirim ben senin niyetlerini

Senden önce bilirim nedir isteyin
Benden habersiz olmaz dileğin
Ben seni yarattım İzler seni!
Nereye gidersen meleğim

Kul hakkıyla gelme demişim sana
Uyma sakın demiş idim şeytana
Teslim et demiştim umutlarını
Ben şah damarından yakınım sana

İnkar ettin sağlığınsa sağlamlığında
Şımardın eline yetkiyi her aldığında
Çalıp çırptın Dünya malını o benim
Alamazsın zerresini demiştim sana

Zulmü etme demiştim yarattığım kula
Güvenme dedim sana ne paraya ne pula
Sana haram olur demiştim her cennetim
Yetim hakkı yedin! Oysa yeme demiştim sana

Sen bir kulsun herkes gibi unutma
Ganimetler verdim dağıtman için sen yutma
Alırım demiştim her kuluma verdiğin acıyı
Cehennemi gösteririm demiştim yaşarken sana

İslamdır benim dinim onu yazar dört Kitap
Hiç birinde yoksun sen Nasıl verirsin hesap
Yalan dolan olmuş senin yolun ve Dinin
Hani Hıyanet etmemeye vermiştin yemin
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SaNa BaKTıM SenDeN HaBerSiZ

SANA BAKTIM SENDEN HABERSİZ

Yüzünde sitem var acı bakarsın
Yaşadığın hayat kısadır değmez
Bakışınla benim içim yakarsın
Nedendir bu yüzün azıcık gülmez

Kimlere nelere kahır çekersin
Düşündüğün belki halini sormaz
Sende benim gibi çekenlerdensin
Benden başka kimse halini bilmez

Oysaki tatlıdır gülse o yüzün
Elinde! İstersen biter bu hüzün
Vardır her gecesi elbet gündüzün
Bütün günler asla hep iyi geçmez!

Sana baktım senden gizli habersiz
Oturmuşsun masa başında sessiz!
Bir sen misin aşk, sevgi de kimsesiz
Sanmayasın seni kimseler görmez!

İçim burkuldu bak görünce seni
Bir ok delip geçti sanki kalbimi
Anlatsam sana ben kendi derdimi
Bir ömür geçer de dertlerim bitmez

Bense boşamışım tüm sorunları
Havalemi yaptım ulu yukarı!
Verir elbet Tanrı hak cezaları
Bu hayat bir günde gelip te geçmez
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SANA GÜLMEK YaKIŞIYOR

Gülmek yakışıyor sana!
Gül! Her zaman ne olur
Gülünce güzel gözlerin!
Güzellikleri saçıyor!

İçerim ferahla dolar
Kederlerim kaybolurlar
Şakıyın-ca  bal dillerin
Bana umutlar veriyor

Bahar olur hazanların
Sinem olur yazarların
Neşe dolar dört bir yanım
Mutluluk vaadi ediyor

Günlerim aydınlık dolar
Yıkılır bütün korkular
Kutsanır tüm bayramlar
Ruhum hep kutsanıyor

Sana Semalar gülümser
Seni melekler benimser
Senden doğar güzellikler
Seninle her şey gülüyor

Sen hep gül yakışır sana
Sen mekansın bu canıma
Sen girmişsin şu kalbime
Seni hiç bırakmam diyor
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SANA KIYaN ELLER YANSIN REYHANLI

Karanlık emeller o kirli eller
Kardeş Reyhanlı’dan neler isterler
Hatay’ın yüreği sende hep titrer
Sana uzanan tüm eller kırılsın

Reyhanlı sen bizim kardeşimizsin
Kardeşlik timsali gözbebeğimizsin
Sana kötü gözle bakan gözler görmesin
Sana uzanan tüm eller kırılsın

Masum yavruların tüm insanların
Kalbimde hissettim tüm yaraların
Dilerim aydınlık olur yarının
Sana çirkinliği yapanlar yansın

Sende yaşar kardeş bacılarımız
Sen her zaman bizim başta tacımız
Sende huzur yoksa bizde olmayız
Sana kıyan eller kökten kırılsın

Gerçekler saklandı Türk milletinden
Kurtuluşu yakın bu illetinden
Bunlar hak yiyenler dul ve yetimden
Sana kıyan eller kökten kırılsın

Kırılsın kökünden derman bulmasın
Sana kıyanlar yaşamda huzur bulmasın
Reyhanlı sen bizim kardeşimizsin
Sana kıyan kendi kendini yaksın

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SANA KIYAN ELLER YaNSIN UĞUR MUMCU

SANA KIYAN ELLER YANSIN UĞUR MUMCU

Hain eller pusu kurdu vurdular
Cumhuriyet Adamına kıydılar
Geri itmez bizi hain yobazlar
Bulunmadı katillerin UĞUR'um

Vatanın gururu bir gözdesiydi
Halkının yanında Halkın sesiydi
Hainler Katletti Suçu ne idi
Katillerin bulunmadı UĞUR'um

Kemalist'ti diye çekemediler
Gerçekleri yazdı diye vurdular
Vatanın içinde yaşar Hainler
Hainleri bulamadık UĞURUM

Mumcu denir idi onun şanına
Aydınlık tutmuştu yarınlarına
Vatanın çiçekti her baharına
Vampirlerin bulunmadı UĞUR'um

Kara bir faşizm götürdü seni
Topraklara sığmaz idi bedenin
Semalardan indi beyaz kefenin
Kıyan yezit bulunmadı UĞUR'um

Bulunmadı sana kıyan katiller
Vatan yıkmak ister çirkin emeller
Cumhuriyet bizde ilke bilmezler
İlelebet yaşar ey UĞUR MUMCU'M
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SANA ÖZGÜRLÜĞÜM KADAR TuTKUNUM

Tarifi zor anlatmayı bilemem!
İçimdeki coşkuyu tarif edemem!
Düğümlenir boğazımda söyleyemem!
Seni ben kendimden çok ama çok seviyorum.

İçerimde kaynar aşkın taparcasına!
Denizlerde fırtınalar koparırcasına!
Anlatamam bu duygumu ben sana!
Seni senden daha fazla! Çok ama; çok seviyorum

Ne gariptir ummazdım ben hep öylesini!
Zaman geldi gösterdi bak bana dersini!
Canım iste veririm ben! Tümden hepsini!
Seni Candan daha öte; Çok ama seviyorum

Seviyorum! Haykırasım geliyor hep yüce dağlara!
Seviyorum! Haykırasım geliyor hep uçan kuşlara!
Haykırasım geliyor hep! Denizlerde kopan o fırtınalara!
Seviyorum seni seviyorum! Her şeyden çok seviyorum...

ŞUNU BİL Kİ SENİ ÖZGÜRLÜK KADAR ÇOK SEVİYORUM!
HİÇ DÜŞÜNME! BEN NE SENDEN NE DE ONDAN VAZGEÇEMİYORUM.
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Sana Söylüyorum Beni Unutma

HAYAL'İNDEN SİLİNİP! BİTERSE'M EĞER !
DÜŞLERİNDE GÖRÜP BENİ UNUTMA!
KAHROLASI KADER ALIRSA BİR GÜN!
HATIRAN'DAN BENİ SAKIN UNUTMA!

KALMASA YAŞAMDA TUTUNACAK DAL!
ÇALKALANIP DURSA OLDUĞUN AHVAL!
ÜSTÜN BAŞIN YIRTIK OLSA ÇUL ÇUVAL!
KALBİNDEKİ NUR'U SAKIN UNUTMA!

TÜKENSE DE GÜCÜN BİTSE MECALİN!
BÜKEMEZ KİMSELER NE BEL NE ELİN!
UNUTMA HEP KORUR SENİ HAYALİM!
KALBİNDEKİ BENİ BİR AN UNUTMA!

SANA CAN VERECEK ANMAK ADIMI!
ANDIKÇA ALIRSIN HAYAT TADINI!
İÇİNDEKİ SEVGİ VE AŞKLARINI!
ANDIKÇA PARILDAR GÖZÜN UNUTMA!

İNADIN HEP OLSUN YILMA BİR ZAMAN!
HEP GÜÇLÜ OLURSUN HEP SEN KAZANAN!
ZAMAN ÇOK DEĞİŞTİ FARK ETTİĞİN AN!
ELBETTE YIKARSIN BENDİ UNUTMA!

UNUTMA BENİ SEN BEN HEP SENDEYİM.
RUHUMUN EŞİSİN SENİ BEDENİM.
BEN SENİ YAŞARIM SENSİN HER ŞEYİM!
SENİ SEVDİĞİMİ BİR AN UNUTMA.

Tahsin Tahsin Emek
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Sana UĞURLAR OLSUN

Sana UĞURLAR OLSUN

Bu halime bakıp üzülme sakın
Var ise kaderin gözü kör olsun
Sen bu yüreğimi kırıp ta gittin
Unutursun beni canın sağ olsun

Alışmışım darbelere yaram çok
Bir tek kıran sen değilsin ne yazık
Kaderimde varmış benim yalnızlık
Bu seferde onun dediği olsun

Boşa gitti harcadığım her çabam
Ölmezdi sevdiğim Annem ne Babam
Yaşamadım insan gibi sıradan
Gönlünü ferah tut hep rahat olsun

Nice ekin ektim yeşermediler
Sevdiklerim beni hiç sevmediler
Dost bildiğim hep arkamdan güldüler
Sende suç yok bırak hep bende olsun

Verdiğin sözleri unut ben gibi
Bir sen vardın bu kalbimin sahibi
Masamda şişenin göründü dibi
Hep yerine içtim keyfin var olsun

Sen üzülme yeter neşen bol olsun
Dileğim tanrıdan mesut olursun
Sana kötü bakan gözler kör olsun
Bir dileğim çekme sende ben gibi
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SANA VURAN ELLER KöKTEN KIRILSIN

Sana vuran eller yansın kurusun
Vuracak güçleri kökten yok olsun
Sen ki bir Ana’sın Sen bir Kadınsın
Sen olmazsan hayat olmaz değil mi?

Sen bize eş oldun bütün zorlukta
Sen bize ışıksın her karanlıkta
Sen hep destek oldun varlık yoklukta
Ruhun bir parçası Sensin değil mi?

Sen çekersin ahı hissettirmeden
Dertleri çeken sen ahı çeken sen
Başarı ardında duran gene sen
Erkeğin sol yanı sensin değil mi?

Cefakârsın vefakârsın her demde
Dertleri gizlersin büyük sinende
Kula kulluk eden sensin gene de
Senin Hakkın söyle hiç ödenir mi?

Sen olmasan olmaz hayatın tadı
Sen ki uçan kuşun solda kanadı
Fedakârsın yaşatmaktır maksadın
Yaşamın çiçeği sensin değil mi?

Sana kötü gözle bakan kör olsun
Hakkın ödenemez! Nasıl vurulsun?
Odağısın sen şerefin namusun
Sen canda eşitsin hak bu değil mi?
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Sana yazdım

Senden ilham aldım yazınca bunu
Seninde payın var güzeli şiirde
Seninle başladım sensin tek konu
Sen olmasan durmam bil bu şehirde

Denemek istedimse başlayamadım
Unutmak istedimse alışamadım
Sanma senden ayrı iken yaşarım
Hep fırtına koptu şu yüreğimde

Ellerim titredi benzim sarardı
Kendimi kaybettim dünyam karardı
Bana senden başka çare kalmadı
Büyülendim kaldım ben bu SİHİRDE

Gelirsem yanına bakacak mısın
Geçmem için ışık yakacak mısın
Seller gibi akıp coşacak mısın
Payidar olu musun akan nehirde

Gelde şu kervanı yolundan etme
Seviyorum  seni beni kahretme
Gelen giden olumuş birde sen etme
Kırma simidimi gel bu sefer de
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SanCaĞımıZ İsLaM Kalkanım KuRaN  MuHaMMeD Ali DiR Bizi KoruYaN

SANCAĞIMIZ İSLAM KALKANIM KURAN
MUHAMMED ALİ DİR BİZİ KORUYAN

Ehlibeyt im mazlum zalim olamaz
Zulmü gören asla zulüm yapamaz
Doğruluktan doğru yoldan çıkamaz
Muhammed’im derdi bunu ya Ali

Asırlardır çıkmaz sesleri masum
Yezit rahat durmaz etrafı sussun
Salar ikide bir fitne ordusun
Hüseyin’e böyle kıydılar Ali

Yalan yere kılar oldular namaz
Mihrak odakları körükler durmaz
Kimileri maşa olur anlamaz
İslam nedir bakıp bilmezler Ali

Bir zamanlar vasiyete kıydılar
Kuran Ehlibeyte zulüm yaptılar
Kimileri uyup savaş açtılar
Haklarından geldi kılıcın Ali

Yaban eller hüküm sürer İslam’a
Kıydırır oldular Müslim olan İmam’a
Gene tuz basarım olan yarama
Haklarından hakkım gelsin ya Ali

Kin güdenin olmaz İslam’da yeri
Bize asla uymaz zalim dinleri
Kuran kitabımız der hep ileri
Gericilik olmaz bizde ya Ali
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Sanırım Zamanı Geldi

SANIRIM ZAMANI GELDİ

Kanadı Cûruh’um incindi Ruhum
Yüreğim! Seni ben ne çok yormuşum
Olmayacak aşka başım koymuşum
Artık tövbe etme zamanı geldi

Gönülden sevmiştim o vefasızı
Bana bıraktığı acı ve sızı
O paraya sattı bu aşkımızı
Onu unutmanın zamanı geldi

Hep buradayım derdi avuttu beni
Seviyorum dedi uyuttu beni
Gitti uzaklara unuttu beni
Onu kaybetmenin zamanı geldi

Hep sendeyim derdi aldı benliğim
Bir o vardı benim gerçek sevdiğim
Onun yollarında geçti gençliğim
Gerçeği görmenin zamanı geldi

Hep allar giyerdi gelince bana
Her gelişte! Can Katardı canıma
Uzaklaştı benden girdi kanıma
Hesabı sormanın zamanı geldi

Zamanı geldi de kıyamıyorum
Onu içerimden atamıyorum
Zaman geçince de kahroluyorum
Sanırım göçmenin zamanı geldi
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Sanki herkesi aynıdır Sanarsın

SANKİ HERKES AYNIDIR SANARSIN

Evde kalırsın
Sakide herkesi evde sanarsın
Kahvehaneye gidersin
Herkesi orada zannedersin
Düğüne varırsın
Herkesi mutlu adedersin
Hastahanede genede
Herkesi hasta bilirsin
Mezarlığa çıkarsın
Oraya şeytan girmez diye
Birdaha kimseyi kırmayacam dersin
Ama indikten sonra
Unutursun
Çünkü
Şeytanı da unutursun
Insanlığını unutturmaya çalışır
Farketmezsin
Gün gelir insan olduğunu bile unutursun
Can dostuna bile kıyarsın
Eee haydi ben sana nasıl dost derim
Allah beni vede ben gibileri
Kötülerlerden
Vede kötülüklerden korusun
Şeytana dersen bana yaklaşmaz
Çünkü o ALLAH ın kullarını sevmez
Doğruluğu haklılığı dürüstlüğü onamaz
Adem babamızı Havva anamızı  sevmediği gibi
En doğrusumu inançlı ol kendinedir inancın
Başkasına karışma kendine bak
Kalbine haset fesat katma
Doğruluktan çıkma
Insanları aldatma
Kendin için inan
Şekilde olma
Müslüman
Hiç kimseye
Inanç örtülü gelmez
Kendine iğneyi başkasına çuvaldız misali
Yalınız örtünmekle kazanılmaz iman
Herkesin inancu kendine her koyun kendi bacağından
herkesin günahı sevabı kendine ey insan
Yürekte olmalı o duygular
Her zaman ve her yerde
Insanı sevmeli İNSAN
Ömür boyu oruçlu ol
Harama bakma
Mazlum hakkı yeme
Yetimi koru
Malına sahip çık
Allah ın zikrini unutma
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Unutursan bilir o
Yaradan yanındadır
Her zaman
Kendin kendine inan
Başkaları bilmesin
Tanrın ile arana
Başkaları girmesin
Kalbini kimseler bilemez
ALLAH-tan kendin dile o elçi istemez
Allah_la aranada
Hiç kimseler giremez
Mü_min isen
Herkesi mü_mün bilirsin
Herkeste yolunu bilir
Kimseleri hor görme
O içini gösterir
Güzelllikler
Her zaman münasiptir
Iyi sözde kötü sözde
Maal esef sahibine aittir
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Sanma alıştım

Sen gidince küstüm kağıt kaleme
Bir daha elime almam sanmıştım
Sensiz geçen günüm sanki bir sene
Acı tatlı geçer sanma alıştım

Dilimden düşmüyor her lafta adın
Sanki benimlesin her şeyde tadın
Sen yok iken ayna'lara bakmadım
Sen gibi bana da uzak kalmışım

Hazan oldu içim olsam baharda
Buz gibi kesildim olsam da yazda
her şeyi kaybettim aşkta kumarda
Senin yokluğuna alışamadım.

Uykulara düşman oldu gözlerim
Oturup yatakta resmin izlerim
Odamı doldurur güzel sözlerin
Senden ayrılığı zor sanmamıştım
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Satılık

Satılık  bu hayat her şeyi ile.
Havadaki esen yeller satılık.
Tüm bağlar bahçeler ağaçalrıyla.
Ak kızılcık güller gene satılık.

Satılık göklerde ne varsa duran.
Satılık adı var yok olan şeytan.
Satılık var olan yokta yok olan.
Din diye insan da olmaz satılık.

Temiz vicdanlara biçilmez değer.
Vicdan olmaz ise insanlık neyler.
Kötü! İnsan olur değilki kader.
Kadere denemez insan satılık.

Akçe gelir gider durmaz ki elde.
Toplansa sığmazdı kocaman belde.
Ele geçirilen akçeler nerde.
Buralarda bütün her şey satılık.

Söz verenler sözlerini unutur.
Gelen herkes gidenleri aratır.
İlk darbeyi dostlarına fırlatır.
Gizli kalan vicdanları satılık.
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Sayılı Gün Geçer Annem

SAYILI GÜN GEÇER ANNEM

Bana çok dar geldi sıla toprağı.
Ekmek bulamadım orada annem.
İstermiydim! oysa gurbet ocağı.
Her günüm hasretle geçiyor annem.

Özledim o hırçın esen Poyrazı.
O yakan güneşi özledim annem.
Orda bulamadım azdan da azı.
Sefil olmamaya gittim bil annem.

Hasret kaldım ovasına dağına.
Ağaçta salınan iğde dalına.
Benden selam olsun samandağı’ma.
Kısmet te var ise dönerim annem.

Ne mutlu ki size Cennet'tesiniz.
Akşam oluncada hep evdesiniz.
Sizlerle çarpıyor bizim kalbimiz.
Duaları eksik eyleme annem.

Kaderde var imiş yaban el bize.
Ne hacet kalır ki ağı' la söze.
Katarım gecemi ben her gündüze.
Ekmeğim buradaymış canım'sın annem.

Vatana hasretlik sanma ki biter.
Her günüm özlemle hasretle geçer.
Kısmette ayrılık! bu günler geçer.
Dönmeye sözüm var! gelecem annem.

Her sabah olunca anarım sizi.
Anımsarım güzel sözlerinizi.
Özledim ırmağı coşan denizi.
Umudumda güneş doğacak annem.
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Sayın    Vali

Sen bize gelince her yer süslenir
Yollar süpürülür, sular serpilir.
Yollarda çiçekler güller ekilir
Ne olursunvali her gün bize gel

Bir düzene girer trafik akışı
Değişir beldemde insan bakışı
Böyle güzel şeyler bize yakışır
Yakışır ey vali hergün bize gel

Caddelerde bir çöp bir kağıt kalmaz
O günün dışında bir şey yapılmaz
Sen gelmezsen bizi kimseler sormaz
Bu şirin beldeme ne olur her gün gel

Bize gelki solan yüzümüz gülsün
Damarlarda duran kanımız aksın
Yetkililer bize insan gibi baksın
Bizi güldürmeye her gün gel

Çukarlarla doldu caddelerimiz
Çöpten tozdan teştan yandı canımız
Sen olmazsan yaman bizim halimiz
Bunları görmeye sende bize gel
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SEBEBiM VAR

Gecelerin bitmeyecek bir hali var.
Kapkaradır gökler görünmez ki sokaklar.
Sardı yine bitmeyen yalnızlıklar.
Henüz geldi kış ilk bahar a daha çok var.

Gece uzun Aralıktır ara vermez.
Gün kısacık zamanı yok güneş görmez.
Gel demeye niyetim yok dilim varmaz.
Gözlerimin yalnızlığa özlemi var!

Yüreğimin üzerine dokun ama korkma sakın.
Çığlıkları duyacaksın sana yakın.
Oradaki aşk pınarları salkım salkım.
Çoşar ama göremezsin sebebi var.

Sebebi sen! Açtığın o derin yara.
Kanar ama! Her an değil arasıra.
Sende suç yok! Sebebi ben bahtı kara.
Demez idim! Efkar bastı bu aralar.
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Seçim otobüsü

SEÇİM OTBÜSÜ

Gezip dolaşırsın cadde sokakta.
Yaktığın yakıtın lastiğin bizden.
Bağırıp durursun cırtlak sesinle.
Rahatsız edrsin bizeri neden.

Neler verdi bize bahsettiklerin.
Çukurlar açtılar yollarda derin.
Ekmeğini kesti çok kimselerin.
Fayda göremedik ÇAY dan denizden.

Yazarında yazmaz oldu yazıyı.
Bir çırpıda silip attı maziyi.
Söndü balonları bulmaz taziği.
Bir haber sormadı hallerimizden.

Asi bile akmaz oldu DURGUN'LA.
Onun uğraşları borsa vurgunla.
Gezmez oldu karaçayla koyunla.
Kurtlar kaptı aldı kuzuyu bizden.

Yavaş eyle ŞOFÖR burdan geçerken.
Daha zamanın çok vakit çok erken.
Görüşmeyiz kesin burtdan giderken.
Kimselere selam alma bizlerden.
01 07 2007
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Seçime doğru

SEÇİME DOĞRU

Çıkıyoruz meydanlara.
Ak'ı göstermeye kara.
Doyurmaya yalanlarla
Gene size geliyoruz.

Beş yılda bir geliriz biz.
Devlet malı bize deniz.
Oyları alır gideriz.
VAAD'larla geliyoruz.

Bin atarız biri tutmaz.
İnanmayan alır yutmaz.
Olmaz bizim gibi kurnaz.
Kandırmaya geliyoruz.

Yaptığımız teminattır.
Birkaç işçi daha attır.
Çalışmayana günahtır.
Doyurmaya geliyoruz.

Bizimdir belde toprağı.
Başka kimse örmez ağı.
Kim demiş satmayız dağı.
Aha meydan geliyoruz.

Ne güzel halk kuzu kuzu.
Mecburdur seçecek bizi.
Yoksa kış ederiz yazı.
İlk sırada geliyoruz.

Köylüm bilmez kalmış cahil.
Bulunurmu böyle vekil.
Sizleri etmeye sefil.
Köprülerle geliyoruz.

Ya rebbena sen hep bana.
Ne luzum var başkasına.
Sol gösyerip sağ yanına.
Kondurmaya GELİYORUZ
22 06 2007
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Sen  Nereden Bileceksin***************************

NERDEN BİLECEKSİN

Hayallere dalıp gitsem bu gece
Yanıma alıp ta, kaçırsam seni
Olmadan kimseler! Bizler sadece
Sineme seni sararsam, ne bileceksin!

İpek saçlarını, öpüp koklasam
Loş bir yerde durup ışık yakmasam
Hasretle bağrıma seni bağlasam
Seninle kalırsam ne bileceksin!

Fısıldasam sana olan aşkımı
Dinlesen yürekten can atışımı
Göğsüme dayasan dertsiz başını
Derdimi paylaşsam ne bileceksin

Ne bileceksin ki sen gerçekten uzak
Hayalinle kaldım benliğim tutsak
Aşkının çilesini beraber yazsak
Kahramanım sensin! Nereden bileceksin?
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Sen allah-tan daha iyi mi? bilirsin ey gafil!

SEN KİMSİN Kİ? SORGULARSIN DİNİM’İ!
YOKSA ÜLKE SORUNLARIN BİTTİ Mİ?
SATTIN GİTTİN DÜŞÜNMEDİN YETİM’İ!
İLK MÜSLÜMAN EHLİBEYTTİR! DEĞİL Mİ?

BEN ONLARIN NURU İLE COŞARIM.
KURAN OKUR! BİLMEZLERE ŞAŞARIM
BEN İSLAMI FAHR-EN BİLİR YAŞARIM!
EHLİ BEYTİN YOLU BUDUR DEĞİL Mİ?

ALLAH BENİ BİR ALEVİ YARATTI!
OL DİYEREK BENİ MÜSLÜMAN YAPTI!
EHLİBEYTİN NURU İLE DONATTI!
ALLAH MI BİLİR DOĞRUYU! SEN Mİ?

NE BİLİRSİN İSLAM DENEN DİNİMDEN!
KURAN DÜŞMEZ O BENİM SAĞ ELİMDEN.
YALAN YANLIŞ ATARSINIZ DİNLEMEM!
YÜCE ALLAH BİLİR BENİM KALBİMİ.

FETVALAR EDERSİN HARAM GÜNAHTAN!
HİÇ Mİ KORKMUYORSUN YÜCE ALLAH-TAN?
BİR DEĞİL Mİ ? KAİNATI YARATAN!
FATİHADA BUNU YAZAR DEĞİL Mİ?

OKUR DA GEÇERSİN KUTSAL KİTABI!
EHLİBEYT DEĞİL Mİ? RESULÜN BABI?
İKİ EMANETİ VARDI ULU RESULÜN!
İHANET EDENLER DENSİN SEN! DEĞİL Mİ?
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SEN BANA HAZANI Al SANA ANNEM

Gözüm gördü kalbim sev dedi bana..
İndi derinine kalbimin Annem..
Ondan başkasına bakıp görmedim
Ne olur Hazan ı al bana annem..

Taze bir çiçektir mis gibi kokar
Bakışı canımın içini yakar..
Sanmam anne bundan başkası yakar.
Sen bana hazanı alsana annem..

Gözlerinde hayat buldum derinden..
Vurdu Annem  beni orta yerinden
Başkasıyla asla mutlu olmam  ben..
Sen bana Hazan ı Al sana Annem...

Al bana hazanı olsun gelinin..
Hayırını görsün öpsün elini..
Canımla öderim ben bedelini..
Ne olur hazan ı Al bana Annem
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Sen Bendesin Ki ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

SEN   BENDESİN Kİ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Sen çok başka bir şeysin aşkım.
Sende bilmediğim şeyler o kadar çok ki.
Sen öyle mağrur öyle şirin tatlısın,iyisin ki.
Sen o kadar uzakta ve o kadar yakınsın ki.
Sen hep arasan beni adımı söylesen hep.
Sen hep yanımda olsan hiç bir yere gitmesen.
Sana doya doya baksam dökebilsem içimi.! ! ! ! ! ! ! ! !
Sen bana o kadar uzakta ve o kadar yakınsın ki.
Kalbimin çırpınışlarını duyarsın anlarsın sanki.
Sen bende bir bensin sensiz yapamam bil ki.
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Sen Beni Bilemessin Ki

Sen Beni Bilemessin Ki

Sen beni gördüğün gibi bilirsin
İçimdeki yangını bilemessin ki
Sen gülen gözüme bakar görürsün
Ağlayan kalbimi göremessin ki

Gülerim içerim kan ağlasada
Gülerim Yaz’ımı Kış bağlasada
Kıramam kimseyi hep kırsalarda
Sen benim ruhumu çözemessin ki

Bakma ben gülerim içim ağlasa
Yüzümü ekşitmem içim yansada
İçime gömerim mutsuzlukları
Sen benim içimi istemessin ki

Yıllardır çekerim bitmez bu çilem
Kaderde yazmamış bana ne gülem
Felekten yediğim binlerce sillem
Sen görsen birini alamassın ki

Hep böyle yaşarım hüzne alıştım
Hayatı ben böyle tanımamıştım
Gün geldi acıyla dertle sıkıştım
Sen benim derdimi çekemessin ki

Bırak bu hicranla yalnız kalayım
Seni bana neden ortak alayım
Bir bilsen ben nasıl büyük belayım
Sen benim yanımda duramassın ki

İçimde kavga var sonu gelmiyor
Dertler filizlenir bitmek bilmiyor
Biri biter derken bini geliyor
Sen bunu bilipte duramassın ki

Geçti koca ömrüm gülmedi yüzüm
Şaşırdım olmadı gecem gündüzüm
Hep çıkmazda kaldım olmadı düzüm
Sen benim derdimi çekemessin ki
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Sen Beni Bilirsin Bilmez Gelirsin

Dinmişken içimde aşkın ateşi!
Arada bir gelir yakar gidersin!
Senden başka yoktur gönlümün eşi!
Sınamaya gelir deli edersin!

Sen bilirsin oysa bende yerini!
Sever miyim senden başka birini?
Seven bilir aşkım seven kalbini!
Sen uzaktan bakar hep seyredersin.

Olmadı olamaz gönlümde başka.
Ben başımı koydum bitmeyen aşka.
Her şeyde gerçeğim olmamaz şaka!
Bu aşkımla alaya eder gibisin.

Yanıyorsa eğer ben gibi kalbin?
Yoksa benden başka Aşk ile derdin.
Yalan değil gerçek ise o sevgin.
Sabahlara kalmaz! Çeker gelirsin.

Kapım açık sana zamanı olmaz.
Yetsin bu ayrılık yürek dayanmaz.
Gözlerim başka bir Adem e bakamaz.
Bilirsin bunları! Bilmezden gelirsin!

Adını andıkça ilk heyecanım.
Çıkacak sanırım bedenden canım.
Kız ben sana deli gibi hayranım.
Aslında sen beni! Çok iyi bilirsin
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SEN BeNİ GöRSEN YANARSIN

Bakma sen durduğuma!
Tadım yok bu aralar
Alıştım yokluğuna
Yazılmış bu sayfalar
Gene güneş sabah doğup
Ufkum-daysa akşam batar
Gecelerim bitmez gibi
Kabuslar beni kovalar
Belli ki sen çok rahatsın
Canın çekince uğrarsın
Bakarsın cansız resmime
İçindekini sayarsın
Rahatlarsın için döküp
Belki de resmimi öpüp
Hayattan bir nebze kopup
Beni hayalde sararsın
Bir de sorsan ben Garibe
Gençliğimi sundum hibe
Şansı sorsan vurmuş dibe
Halimi görsen Yanarsın
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SEN BENİ HiÇ SEVMESEN DE SEVECEĞİM

Seni neden sevdim! Biliyor musun?
Oturup da bir köşede! Soruyor musun?
Sana olan aşkımı anlatmıştım ben!
Arada bir olsa da anıyor musun?

Ben seni kendim için kendime sevdim
Bendeki her şeyimi önüne serdim
Benim kalbim senin dedim bir sana verdim
Ben seni hep kendime kendime sevdim

Damarımdaki kanımda coşar kaynarsın
Yüreğimde alev alev durur yanarsın
Sen benim her anında varsın yaşarsın
Ben seni her şeyinle canımla sevdim

Vefanı sevdim ben senin hiç tükenmeyen
Cefanı sevdim ben senin aşkından gelen
Kaçmanı sevdim ben senin hiç tükenmeyen
Kıskanmanı sevdim senin hep seni sevdim

İnanamam gidemezsin sen yüreğimden
Gitsen bile vazgeçemem senin sevginden
Dur diyemem! Bende vakit geç yada erken
Bende zaman kaydı olmaz! Bir seni sevdim

Seviyorum seveceğim hiç gelmesen de
Seni seven şu kalbimi bırakıp gitsen de
Seviyorum seni aşkım sen sevmesen de
Ben seni sen bilmeden uzaktan sevdim
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SEN BENİ KENDİME DüŞMAN EYLEDİN

Bıraktığın ellerim yerinde durur!
Sarılmadı senden başka birine
Ayrılık acısı yakar kavurur
Çare olunamaz sessizliğime

Şakıma-z dillerim başka sevdalar
Durgun su gibiyim ben bu aralar
Geçit vermez gitsem karşı ki Dağlar
Tüm Yollar kapalı gitmeler ime

Kader midir bilsem bu ayrılıklar
Gene sarar durur şu karanlıklar
Bir ümit beslerim gündüze çıkar
Oysa hasretim ben sevmelerine

Kendim için bak demiştin kendine
Meğer sözde kaldı aldandım yine
Dayanamam bilsen ben hasretine
Bir değil de her gün bu Canım çıkar

Ne desem de ben neleri söylesem?
Çare ise gidip daha dönmesem!
Ecelim gelirse durup ölmesem
İhanet ederim kendim kendime

Kurudu ellerim dillerim suskun
Halimi sorarsan kendimden bıkkın
Sen bana en güzel şeyleri yaptın
Düşman eyledinn sen beni KENDİME
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SEN BENiM ATAM'SIN BAŞÖĞRETMENİM

SEN BENİM ATAM'SIN BAŞÖĞRETMENİM

Yirmi dört Kasımda bağlandı yolum
Engellerim vardı ben gelemedim
Sana şiir yazdım söyleyemedim
Sen beni bağışla Can Öğretmenim

Barikat kurdular bomba attılar
Tomalar'la kirli sular sıktılar
Bombalarla kurşunlarla vurdular
Gözlerim görmedi bil Öğretmenim

Bir isteğim vardı Ağaç korumak
İnsanca dolaşıp Hayatı tadmak
Önüme çektiler çelik Barikat
Onu aşamadım Ben Öğretmenim

Resmini taşıdım çekemediler
Bayrağını Astım istemediler
Seni benim kadar sevemediler
Yolumu kestiler Ey Öğretmenim

Bura hastahane bura mezarlık
Burası her şeyden büyük yalnızlık
Bana yapılanlar bir insafsızlık
Din bunu emretmez de Öğretmenim

Sen Öğrettin bana hep dik durmayı
Her zaman Hak ile Doğru bulmayı
Sen bahşettin bana Vatan Dünyayı
Sen Büyük Atatürk  BAŞÖĞRETMENİM

                            Tahsin EMEK
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Sen benim canımsım

SEN BENİM CANIMSIN

Özlerim seni! ,güneş her doğduğunda
Rüzgarlar yaprağa her vurduğunda
Her nefes alıp, hayatı soluduğumda
Özlerim seni ben,canımsın canım.

Havadaki kuşlar çift’er uçarlar
Buluta aldırmaz kanat açarlar
Göç eder her yerde yuva kurarlar
Senle yaşamayı özledim,canımsın canım

İbibikler malum her sabah öter
Bize sabahları! , günü müjdeler
Sanma deli gönlüm senden vazgeçer
Sen benim canımsın,canımsın canım.

Varsın gün biterken olsun akşamlar
Geceler bitmesin dursun sabahlar
İsterse hep hazan sürsün,Sonbahar
Senden vaz geçemem canımsın canım

İsterse de kader silsin izleri
Dökülsün isterse kan ecel teri
Ayıramaz! tüm kainat bizleri
Damarda kanımsın canımsın canım.

Herşeyin ilacı derler zamana
Atma sözlerimi sakın yabana
Tüm Dünya bir yana, sende bir yana
Sen benim canımsın,canımsın canım
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SEN BENİM KARŞIMA ÇıKMAYACAKTIN

Aşk sevgiye küsmüş iken yüreğim
Rüzgarlara kapılmışken benliğim
Güzelliğe küsmüş iken gözlerim
Sen benim karşıma çıkmayacaktın

Ellerim uzanıp saramaz iken
Bastığım tüm yollar olmuşken diken
Bedenim ayazdan çok soğuk derken
Sen omuzlarıma dokunmayacaktın

Esmeyecek'tin seher yeli gibi sen
Sevdirmeyecektin bana yeniden
Destur dilemeden kırık kalbimden
Sen benim karşıma çıkmayacaktın

Oysa tövbeliydim daha sevmeye
Bin yemin etmiştim daha gülmeye
Veda etmiş iken hayat,her  şeye
Uyuyan gönlümü! Uyandırmayacak-tın

Çıkmayacak tın bir Gül gibi karşıma
Sarmayacak tın güzelliğin başıma
Seni gördüm girdim bin bir yaşıma
Sen benim halime acıyacak-tın

Tövbeleri yıktım oldum günahkar
Elde değil sevmem desem ne çıkar
Gene sardı beni Umutsuz AŞKLAR
Sen o gün bana öylece bakmayacaktın
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Sen Benimsin

Sen benim her şeyimsin.
Sevincimsin neşemsin.
Ben SENSİZ yapamam ki!
Yaşama SEBEBİMSİN.

Sen benim tek umudum.
Ben seninle yoğruldum.
Ben sana ilk bakışta!
Can evimden vuruldum.

Irayıp gitme ele.
Bana çektirme çile.
Sana gönlümün verdim.
Düşürme beni dile.

Ben seni yaşıyorum.
Ben sana koşuyorum.
Sen benim umidimsin.
Aşk tek sensin diyorum.
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SEN BENSİZ KaLMAZSIN BİL BENDE SENSİZ

Gecenin sabahı gibisin bana
Ben sensiz olamam yar sende bensiz
Bir tatlı gülüşün bedel cihana
Hiç bir Can yaşamaz inan bedensiz

Ben sende can buldum oldun bedenim
Uzanmaz bir başka yöne ellerim
Sen nerde olursan sana dönerim
Ben sensiz yapamam Can sende bensiz

Sen güneşim ayım hayat verensin
Sen benim cannetim tek sevincimsin
Sen benim ruhumun bir ikizisin
Sensiz yaşayamam Can sende bensiz

Her anım seninle yaşarım bıkmam
Sen yoksan odamda ışığı yakmam
Kendime sensiz bir zaman bırakmam
Her şeyim senindir sual sebepsiz

Ben sana adanmış kutsal bir adak
İçmişim aşkını yar bardak bardak
Sen yoksan boş durur bendeki kucak
Yaşamın bir tadı yar olmaz sensiz

İnanmam uzakta mutluluğuna
Dayanmaz yüreğin yar yokluğuma
Uzaklardan seslen yar sen hep bana
Ben seni duyarım kalsan da sessiz
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SEN BIRAKIP DA BENİ NaSIL GİDERSİN

Bırakıp ta beni sen nerelere gidersin
Sensiz yapamam ben iyi bilirsin
Huzurum olamaz ki duymasam sesin
Sen benim Dünyam-sın nasıl edersin

Sevgin ile yaşarken yorgun yüreğim
Görmese kör olur bil ki gözlerim
Ben sensiz ne yaparım neler ederim
Bırakıp ta beni sen nasıl gidersin

Kesilir kaynağı akan suların
Yeşermez otları asla Dağların
Oturur köşemde bakar yanarım
Sen beni bırakıp nasıl gidersin

Gece doğmaz ne ay ne de yıldızlar
Yazın ortasında Kış olur kopar
Saatler gün olur Aylar da Yıllar
Yakıp bu sinemi nasıl edersin

Bağlanır tüm yollar çıkmazlar dolar
Sarar dört yanımı tüm yalnızlıklar
Islatmaz tenimi yağan yağmurlar
Beni bırakıp da sen gider misin?

Nereye gidersin bırakıp beni
Bilirsin bendeki bitmeyen seni
Hançerle durma vur yak bedenimi
Bırakıp beni sen gidecek misin
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Sen Bildin Mi Hiç?

SEN BİLDİN Mİ HİÇ?

Bir Tanrıya Tapınırız görmeden onu!
Seni görmeden sevdim büyütme bunu.
Aşk her zaman gelişir farklı durumu!
Sen bana ne dersin? Tapınayım mı?

Kimi Yaprak oldun kimi çiçeksin..
Bana kalan seni hep hayal bilmeyeceksin.
Senin bu yaptığın bana! Sen zulmedensin .
Ben senin aşkından çıldırayım mı?

Aldın şu aklımı kalmadı başta.
İhtiyar eyledin henüz genç yaşta.
Hep çektirdin bana her davranışta.
Ben seni görmeden Tapınayım Mı?

Alay edersin de çekinmeden hiç.
Aşkımıza ad konmadı düşündün mü hiç
Ben seni çok sevdim sen baktın mı hiç.
Ben seni görmedim sen gördün mü ?...
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Sen Bilirsin

HANİ VAR YA SESSİZLİK!
SUSKUNLUK!
O BENDE ŞİMDİ SARMIŞ!
YÜREĞİMİ DARMADAĞIN!
BENLİĞİM SOLMUŞ!
HASRET RÜZGARLARI ESER İÇERİMDE!
SEN GİTTİN AMA....
BEKLE BEN GİDERİMDE
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SeN BiLiYoR MusuN

Sana adamıştım tüm benliğimi
Değerim bilmedin duyuyor musun?
Emanet etmiştim şu yüreğimi
Kırıp geçtin onu biliyor musun?

Sensiz geçen güne ben gün demezdim
Sen olmadan neşelenip gülmezdim
Sensiz yapamazdım çıkıp gezmezdim
Sen beni bitirdin anlıyor musun?

Tadı olmaz idi baharın yazın
Kara bir zindandı her geçen kışım
Sensiz kahrolurdum yalnız kalmışım
Sensiz yaşamazdım biliyor musun?

Sanki asır geçti unuttum seni
Bilemedin anlamadın sevmemi
Senden alamazdım bu gözlerimi
Seni tanımazlar bilmiyor musun?

Adını anmaz ki artık bu dilim
Uzanmaz ki artık sana ellerim
İçerimde kalmadı ki bir yerin
Ben seni unuttum biliyor musun?

Biliyor musun sen bana ne ettin
En kötü günümde bırakıp gittin
Hayata küstürdün bıraktın yetim
Yaşarken öldürdün! Sen biliyormusun
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SEN BoRÇLUSUN

Sen borçlusun! ! ! !
Gözlerinde borçlu! ŞU gözlerime!
Yüreğinde borçlu! Benim şu yüreğime
Seni kendim için sevdim! Diyen dilime
Diyetini ödeyip de gitseydin
Kendini sevseydin dedim!

Sen mecbursun! Yüreğinde mecbur yüreğime
Ellerinde mecbur! Benim bu ellerime
Sıcaklığın gitmez! Benim avuçlarımdan
Sen gitmezsin uzaklara! Kıyma gel kendi kendine

İnsaf et gel!
kıyma benim sevdiğim sana
Senin canın borçlu! Benim seven canıma
Benim kanım borçlu! Senin damar kanına
Kanım kaynamış kanına sorsan kendine

Gelip uzaktan bakarsın! Arayamaz sın
Seven kalbimi sıkarsın gelip sarmaz sın
Fırtınalar kopuyorken! Durduramazsın
Kükrüyor-sun! Çakıyorsun şimşekler gibi

Ama neden söyle bana sen!
Söyle neden yağmasın?
Yakınında  ben varmışım!
Dönüp baksan kendine! ! ! ! !
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Sen Böyle Değildin

SEN BÖYLE DEĞİLDİN

Yok, eski hallerin solmuş gibisin
Nerde Mah. Cemalin hani gülüşün
Kalmamış sevgiye aşkla bakışın
Bana garip geldi! Eski sen hani?

Yüzün gül açardı görünce beni
Sen gelirdin beklemezdin gelmemi
Fethetmiştin benim gönül kalemi!
Bu sen değilsin! O eskin hani

Gülüşün içime neşe saçardı
Gönül kapın açık kalmazdı ardı
Neden böyle rengin soldu sarardı
İçin buruk gibi! Kim kırdı seni?

Ela gözlerinin feri kalmamış
Saçların dağınık hiç taranmamış
Hayata küsmüşsün bu hiç olmamış
Ceylan gibi seken hallerin hani

Selamsız sabahsız geçmezdin asla
Yoğrulmuş gibisin hüzünle yasla
Düşecek gibisin göğsüme yaslan
Sinemde yerin var unutmaz seni

Kim küstürdü seni güzel hayattan
Unutmuş gibisin sen beni çoktan
Ben sana doymadım sevgiden aşktan
Sen böyle değildin! O eskin haniiiiiii?
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SEN BU KALBİ KIRDIN GÜZELiM

Bende yürek sevgiliyi konuşur
Hep onunla olur onla sevişir
Damardaki kanım sevgiyi taşır
Yüreğim kaybolmaz sende güzelim

Girmesi zor çıkamazsın demiştim
Girdiğinde onu  sana vermiştim
Gözlerimden bir yol bulup girmiştin
Geriye dönüşler yoktur güzelim!

İlk aşkı sevgiyi sende öğrendi
Senden başkasına yer veremedi
Senin aşkın sevgin onun işiydi
Bu yürek bir defa sever güzelim

Sözlerini saklar unutmaz asla
Seni çok sevmişti aşk ihtirasla
Senden başka olmaz netsin kıyasla
Verdiği sözleri bilir güzelim

İhaneti bilmez asildir kanı
Sakınır üzemez asla bir canı
O sana tapmıştı sendin sultanı
Bırakıp giden sen yapma güzelim

Ah güzelim nazın yakar sinemi
Gitmezdin yürekten sevseydin beni
Ne kadar bekledi dönüp gelmeni
Sen onu çok kırdın yıktın güzelimmm
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SeN DÖNER MİSİN

SEN DÖNERMİSİN

Göçmen kuşlar dönmediler yuvalarına
Özlediğim seslerini duyamaz oldum
Ümidim yok artık yarınlarıma
Kalbimin sahibi Maral’dan oldum

Arada gelir idi gitti temelli
Gülmez oldu yüzüm gitti gideli
Bu sevdaya alışmıştım düştüm düşeli
O gitti de bu diyarda bende kayboldum

Saatim gün geçmez her şeyim yarım
Bilmedim ben bu dertten nasıl çıkarım
Param parça oldu Sinem nasıl yaşarım
Bu diyarda yalnız kaldım sarardım soldum

Taşlara yazsam derdimi erir tükenir
Gönül bahçem gözyaşımdan solar küflenir
Bilemedim nerden dertler hep bana gelir
Kendimi de kaybetmişim sönmüş umdum

Desem derdimi dağlara yanar kavrulur
Toprağa akan gözyaşım coşar sel olur
Bilemedim kimler bana bir çare bulur
O yâri görmektir benim isteğim arzum

Dizlerimde yoktur mecal takat kalmadı
Çok yalvardım gitme diye çare olmadı
Kırdı bende acımadan her kolu kanadı
Bir gül gibi kaldım susuz sarardım soldum
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SEN GİDEMEZSİN ALMiRA

Öyledir aşk su-satır söyletir
Hayalleri süsletir sevgilinin
Bırakmaz yarına sevişmeleri
Varsın geçsin zaman dönmesin geri

Sen git istersen ALMİRA! ! ! ! ! ! !
Hayalin var bende alamadığın
Benliğimde benliğin yaşar
Koparamazsın çağırırsın o bana koşar

Ben seni gecelerde anarım yatağımda
O zaman kimseler yok senden başka yanımda
Sen git ALMİRA Uzaklara daha da git
Unutma ki hayalin var pırıl çıplak kucağımda

Uyanmam sabahlara dek dersem de uyumam! ! !
Hayalin var oldukça kucağımda dokunmam
Diken olur yastık bana; Ateş yorgan
Duramam yerimde ALMİRA ama kalkmam

Varsın yansın umurumda mı zaman
Çok bende o dediğin kaldıramam
Sen Salaş meyhanede yudumlarken rakını
Şerefe deyi hasretle içiyorum tükenmeyen aşkını

Bakma bana çıldırmadım aklım bende henüz
Yıkıldı tüm saraylar ovam kaldım düzden düz
Fark etmiyor gene bana sevdiğim! hep aynı
Yaşadığım gece de bir her gündüz
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SeN GÜLeRSeN BeN HeP GÜLeRİM

SEN GÜLERSEN BEN HEP GÜLERİM

Gül! Yakışır Sana ben hep Gül derim
Gülyüz’üne gülmek! Güzellik senin!
Güller gibi açmış o gamzelerin
Gül! Sen güldükçe bende gülerim

Soldurmasın seni kara geceler
Şaşırtmasın sakın zor bilmeceler
Sen hep gül ki solsun o karanlıklar
Gül ki o gülmeni ben hep isterim

Ay gibi açılır güldükçe yüzün!
Sen güldükçe kalmaz çevrende hüzün
Gül ki aydın olsun gecen gündüzün
Gülmek yakışıyor! Sen  hep gül dilerim

Işıklar saçıyor yüzün gülünce
Ulaşılmaz sensiz gönlüm sevince
İçim huzur dolar inceden ince
Sen hep gül değil mi gülsün gözlerin

Her gülüş bir bahar gibidir bana
Kırlar yeşillenir bakarlar sana
Dağlar engel durmaz senin yoluna
Suları dindirir gülüşün senin

Ben ezelden beri gülmeyi bilmem!
Demediler bana sevinip gülmem!
Ağlarsam gözyaşım gülüp silemem!
Sen bana gelirsen ben hep gülerim!
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Sen Hep Bendesin

SEN HEP BENDESİN

Kıyamam ki sana Sen bende bensin
Sen benim gönlümü Mutlu edensin
Bırak eli sevgilim Ne derse desin
Ben seninim sevgilim Sen de benimsin

• O güzel gözlerine asla doyamam!
• Sen yanımda olmazsan asla yapamam
• Bilirsin ki kalbimin ilacı sensin!
• Sen olmasan bu diyarda asla duramam

Acı eser sensiz canım seher yelleri!
Yeşermez bahçemin sensiz gonca gülleri
Tanrım bile ayırmaz canım bil sevenleri
Senden ayrı kalırsam ben bil yaşayamam

Yaşayamam sensiz canım ben bu alemde
Sam yelleri eser durur gönül bahçemde
Bir haberin yeter bana sen gelmeyende
Senden haber alamasam rahat olamam

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SEN HEP GüL MERVE

Koca kayalardan kopan Akik ’sin
Çakıl değil sanki zümrüt Yakut’sun
Derin denizlerden çıkan İncisin
Sen benim başımın tacısın Merve

Saçlarının rengi gözlerinden mi?
O incecik belin bedeninden mi?
Sen ne çok nazlısın seveninden mi?
Seni nazlandırmak borcumdur Merve

Kıyamam tenine değsin ellerim
Hep gözümde kalsın güzel gözlerin
Bir bilsen seni ben ne çok severim
Sen benim canımın içisin Merve

Bir inci ki parlar sıra dişlerin
Baldan daha tatlı şirin dillerin
Ben seni canımdan daha severim
Aşkımın doruğu bir sensin Merve

Ne güzel gülüyor yüzün ay sanki
Gözlerin sinemi deler inan ki
Ben yanayım sen gül hep gül yeter ki
Gülmek yakışıyor sen hep gül merve

Merve sen bendesin benden içeri
Benim görmez ama görür gözlerin
Bir bakıver gözlerimden içeri
Kendini görürsün canımda Merve
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Sen Hep İçimdesin Annem

Depreşti gene duygularım içim sızladı
Seni andım gene bu sabah Annem
Bir başıma kaldım kimse bakmadı
Sen gibi kimse yar olamaz Annem

Her acımda yanımdaydın her kederimde
Mübarek eller  uzandı her seferinde
Herkesin İmdadına vardın sen hepsininde
Sen gidince bozkır oldu her taraf Annem

Seninle yeşermişti bağlar bahçeler
Gönlün gibi açardı renk renk çiçekler
Seni üzenlerin hepsi! Hep çekecekler
Oysa sen af etmiştin hepsini Annem

Tanrım görür kim içi kime yanıyor
Bana sorsan bu yüreğim senle coşuyor
Annem senin gibi kimse sevmiyor
En büyük kutsal sevgiler sende imiş Annem

Gerçekleri derdin çok dobra kalbin
Üstesinden gelir idin her büyük derdin
Annem sen bizleri ne çok severdin
Senin gibi bizi kimse sevemez Annem

Rahmet ile uyu yerin Cennettir elbet
Kalmaz Annem! Bu dünya da kimse müebbet
Gönlün boldu hala böyle kalmışsın elbet
Yüce Tanrım sana Rahmet eylemiş ANNEM
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SEN HEP KaÇTIN BENDEN SEVGİLİM

Ben sevmeyi böyle bilirim! Aşkım
Dilimdedir içindeki yüreğimin!
Saklamam sevgimi esirgemem!
Sevgiyi yansıtır sevdiğime gözlerim!

Yücedir gönlüm elimde değil!
Beni sevenleri kayırır severim
Sevgi kutsaldır bende karşılığı!
Her sevdiğimden illa da isterim

Sevgi Kalpten doğar!
Gözlerde belirir büyür
Alabildiğince uzaklara
Sonsuzlara kadar alır götürür!

Sevgi Aşkın kardeşidir ayrılmaz!
Sevgisiz asla hiç bir aşk olmaz!
Sevgi tadı tuzudur hayat denen yaşamın
Gerçek sevgiyi Tadamayanlarla tartışılmaz

Ben sevgiyi aşkı sende öğrendim
Senin aşkın sevgin ile yoğruldu benliğim
Bir seni gördü gözlerim hissetti kalbim
Oysa sen hasret kaldığım yüzünü bile göstermedin!

Uzaklarda kaldın yıllar yılı sormadın
Aşkın ile yanar iken yüreğim hiç bakmadın
Saklandın bir mücrim gibi seven şu yüreğimden
Sen beni değil aslında seni seven seni sevmedin!
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Sen Herşeyimdesin

SEN HERŞEYİMDESİN

Bir sen varsın gönlümde!
Yok başkası olamadı ömrümce.
Yer vermedim kimseye yüreğimde.
Bir sen varsın hep kalırsın böylece.

Şıp sevdi değilim! Arayamam bir başkanı.
Ömrüm geçti bil artık!Tanı beni ne olur tanı.
Hep sen oldun bu gönlümün SULTANI.
Sensin ömrüm varım yoğum her gün her gece.

Seninle başlar günüm seninle biter.
Uyku tutmaz! Seni düşünerek geçer.
Andıkça seni canlanırım her sefer.
İlki sensin sonu da sen her hece.

Uzaktasın bedende canda içim!
Bakma gençtir aşkım benim!Aksa saçım.
Seni söyler ağzım dilim içim dışım .
Yaşarım ben bendeki seni böylece
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SEN HERYERDE YAŞARMıŞıN ÖZGÜRLÜK

SEN HERYERDE YAŞARMIŞIN ÖZGÜRLÜK

Yazılmamış kitap mesnet sayıldı
Parmaklık ardına kondun özgürlük
Doğan güneşlere karşı durulmaz
Sen her yerde yaşarmışın özgürlük

Kara çarşaflara sarsalar seni
Budur söylerlerse senin kefenin
Olmasın deseler senin gülenin
Gene yaşarmışın söyle özgürlük

Koku sızar her an saklanması zor
Her mızrak çuvalı delermiş derler
Yaşadığın yerler hep seni özler
Özlemlerde yaşarmışın özgürlük

Milletten irade alsan tıkılsan
Kara zindanlarda durup sıkılsan
Seni sever gene akil her insan
Sen sevgide yaşarmışın özgürlük

Yalandan dolandan kılınsa namaz
Bilirsin ki iman kalplerde durmaz
Yalan rüsvan bizler için yaramaz
Doğrularda yaşarmışın özgürlük

Vatanın toprağı kutsaldır sana
Her vatan insanı vardır özgürlük
Özgürlükler hükmü tanrıdan Can’a
Canlar özgür olmalıdır Özgürlük

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SEN HiÇ AŞIK OLDUN MU?

Oldu mu hiç gecelerin hiç yatamadığın
Yüreğinin sesinden dönüp uyuyamadığın
Sabaları dört gözle oturup beklediğin
Ya da sana bir soru sen hiç âşık oldun mu?

Başın yastıkta olup hayallere daldığın
Kış aylarında olsa baharlarda gezdiğin
Sen ki bir insan olup kuşlar gibi uçtuğun
Ya da sana bir soru Mecnunu düşündün mü?

Varsın gelsin ölümler ya da bitmez seneler
Dedin mi hiç o eller ne de derlerse desin
Hiç dedin mi aşk ile tükenir bütün derler
Ya da sana bir soru aşk için ölünür mü?

Sevip de bir karşılık olsun beklemediğin
Sevgili dediğine canın feda ettiğin
O üzülmesin diye sen yanıp üzüldüğün
Ya da sana bir soru sen hiç aşkı tattın mı?

Hiç oldu mu geceyi gündüzle bir sandığın
Hiç oldu mu acıyı tatlıyı bilmediğin
Hiç oldu mu hayatı durup da unuttuğun
Ya da sana bir soru sen aşk ile yandın mı?

Oldu mu seni yakan aşkım deyip sevdiğin
Oldu mu hayatını ona feda ettiğin
Oldu mu doğru söyle yıllardır beklediğin
Canım deyip gelmeyen bir sevgilin oldu mu?

Ya da sana son soru sen hiç AŞKI buldun mu?
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Sen Hiç Sevmedin

Sessiz çığlıkları atarken kalbim
Aşkından yanarken sen neredeydin
Gece gündüz yollarını durdum bekledim
Gelmedin vefasız sen hiç gelmedin

Sabahları güneş doğmaz bahtıma
Eza verir gece oldu canıma
Yokluklar dert sardı dörtbir yanıma
Sense bir dönmeyi hiç bilemedin

Ay küstü doğmuyor uyandığımda
Yıldızlar yas tutmuş durmaz yanımda
Bir başıma kaldım bu hicranımda
Karşılıksız sevdim sen hiç sevmedin
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SeN NiYe GeLdİN

Aylar yıllar geçti selam vermedin
Aramadın halim nasıl sormadın
Senden arkadaşlık dostluk istedim
Bunca zaman sonra ne yüzle geldin

Hep benden bekledin tatlı kelâmı
Hep benden beklerdin seni sormamı
Her zaman ben verdim sana selamı
Hep ben sevdim seni sen se sevmedin

Tek kanatla uçmaz bilirsin kuşlar
Tek kürekle yürümez ki kayıklar
Tek kefeyle olmaz asla tartılar
Tek kaldın sanırım ondan mı geldin

Bunca zaman geçti yaşadım sensiz
Sende yaşamışsın şüphesiz bensiz
Deme bana kaldın aşkta çaresiz
Bendeki çareyle, sende tükendin

Eksik olsun verme selam merhaba
Yıllar var harcadım olmadık çaba
Sen bunları katmamıştın hesaba
Zaman çok geç oldu bak sen geç geldin

Seni unuttum ben sen niye geldin
Aşkıma karşılık verip sevmedin
Bana hep el oldun yakın görmedin
Sen bende yok sun ki ne yüzle geldin
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Sen Olmasan Olmaz

SEN OLMASAN OLMAZ

Salaş bir meyhanenin köşesinde
Arıyorum dünyamı
Masada bir şişe şarap, meze de olmasın
Umurum damı
Karşımda duvar, resimler
Konuşmasalar da olmaz mı?
Senin resmini koydum! Masadaki yerine
Duramaz’ mı?
Sussun onlar ben konuşurum kendimle
Yetmez mi?
Sen yoksan eğer resmin! Benimle
Dertleşemez mi?
Bencil değilim ben çaresizlikler beni
Bağlamaz mı?
Saki açık getirmedi şişeyi!
Kadeh’ler de, açılmaz mı?
Sen yoksun ya karşımda kimseler!
Bana bakamaz mı?
Uzaktan biri gözetlemiş
Benim yalnız masamı
Resmine bakıp yudumladım
Kadehteki şarabımı
Gözlerinde buldum aşkı! sende
Sende buldum sevdamı
Saçlarında süslenmiş gördüm
Karanlıklarımı
Sende unuturum canım
Dertlerimi ahlarımı
Şimdi sen ne alemdesin bilmem!
Ama ben!
Ama ben senin hayalinle
Oturmuş içiyorum
Son damlası kalana dek
Şişedeki şarabımı
Acaba sen yoksan yaşanır mı?
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SEN OLMAYACAK-TıN

Kırılan kalbimin! yoktur ilacı
Kırmadan onu sen! Düşünecektin
Kırdığın İnsandır! Bil kardeş bacı
Nedir diye sebep! Bir soracaktın

Hatasız kul olmaz! Demiş ya şair
Senin bu yaptığın bilmedim nedir?
Belkide atılan bana! Çamur-dur
Bilmeden gerçeği kaçmayacak tın

Atılan çamuru gerçek sanmışsın
Demek ki beni sen Tanımamışsın
Ne yazık boşuna bende kalmışsın
Sen beni bilmeden yapmayacaktın

Yıktın yüreğimde olan yerini
Ulaşılmaz yerdi! Koydum sevgini
Oysa bir çırpına sildin sen beni
Herkes vursa beni vurmayacak tın

Ne çok güvenmiştim oysa sana ben
Yer etmiştin bende senindi sinem
Korkarım kendime zor olur gelmem
Tertemiz Dünyamı yıkmayacak tın

Yıkmayacak tın beni! Dayanağımdı
Sana olan sevgim! Tek kıvancım-dı
Sen unutturur dun bana! Olan acımı
Önceleri ilacım! Sen olmayacaktın
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SeN oLmaYınca  YanımDa

sen olmayınca yanımda

Sen yok iken diken olur yastığım
Sana değil Kader’edir küstüğüm
Sana yetmez ise senden çektiğim
Sal gönlümü geri gelsin sevdiğim

Belli ki sen müsterihsin ben değil
Her geçen gün ıstıraptır bunu bil
Biraz olsun seven gönlüme eğil
Gönül kırmak hoş olmuyor sevdiğim

Yetmiyor mu seyrek seyrek baktığın
Kimse değil! Bu canımdır yaktığın
Nedendir yar bırakıp ta kaçtığın
Bilebilsem sebebini sevdiğim

Nazmıdır yar bilmedim derdini
Kaçaklarda hep saklarsın kendini
Unuttun mu verdiğin sözlerini
Hani bende kalacaktın sevdiğim

Sevdiğim dedim de kopmadım senden
Gönlüm geçti gördüğüm her güzelden
Ben söylerim sense hep ayrı telden
Böyle bir aşk nasıl yaşar sevdiğim

Buralara sonbaharlar geç gelir
Kışın bile bizlere bahar olur
Gün gelirde aşklar biter kaybolur
Benim sevgim asla bitmez sevdiğim

Hasretin acısı düşerken içe
Bunca yaşanmışlığı sayarsın hiçe
Zamansız ayrılık gidiyor güce
Sevgi kolay kolay ölmez sevgilim...Orhan ERDOĞAN
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SeN VarKen Ne GereK Var DüşManA

SEN VARKEN NE GEREK VAR DÜŞMANA

Senin gibi dost varken
Ne lüzum var düşmana
Yıktın ümit dünyamı
Savurdun dört bir yana

Parçalandı bu gönlüm
Hazanda geçti ömrüm
Istıraptır her günüm
Rastlaşmışım ben sana

Sevmeyi sende buldum
Aşk’ı sende kaybettim
Sonunda sen bıraktın
Beni her şeyden yetim

Korkar oldum sevmekten
Âşık olmak mı asla
Sayende tüm yaşantım
Geçer hicranla yasla

Gel de diyemem sana
Neler çektirdin bana
Savurdun rüzgârlara
Acı çektirdin bana

Senin gibi dost varken
Lüzum olmaz düşmana
Yıktın gönül tahtımı
Savurdun bu cihana
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Sen varsın

Gün olur düğünün derneğin olur.
Düğünün şen olsun günün şen olsun.
Bendeki bu sevgin sanma kaybolur.
Unuturum sanma aklında kalsın.

Gün olur bahçende çiçekler açar.
Bahçen yeşil olsun çiçeğin coşsun.
Bendeki o kuşlar bülbüller coşar.
Sakınırım sanma hep sana koşsun.

Gün olur anarsın, ararsın beni.
Arayıp sorarsan kuşlarla olsun.
Bir kabe olursun bulurum seni.
Yeter ki kalbinde eserim kalsın.

Bir yerin var şu asil yüreğimde
Süslemişim onu her nefesimde.
Yaşadığım anın her kere'sinde.
Günümde, gecemde gene sen varsın..
.
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SEN vE DE SEN

Çok başka bir şeysin sen
Öyle çok ki sende bilmediklerim
Sen öyle yakıcı öylesine tatlı ve mağrur
Bana o kadar yakın ve de o kadar uzaksın ki
Hep konuşsam kendim kendime söylesem hep adını
Ya da hep kalsan yanımda gitmesen hiç bir zaman
Doyasıya baksam sana döke bilsem içimi
Bir sen anlarsın belkide dertlerimi
Bana o kadar yakın ve uzaksın ki
Uzatsam elimi ulaşamam belki
Ama öylesine içimdesin ki
Çıkarıp da bakamam ki
Korkarım bir daha girmezsin diye
Ben sana kıyamam ki
Ben sensiz yapamam ki
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Sen yok iken

Sen yokken yanımda

Bir boşlukta sanırım kendimi.
Bir esinti alır götürür sanki beni.
Senden başkasını bakıp göremem ki.
Sen yok iken yanımda ben olmam ki.

Fark etmez kimseleri sensiz gözlerim.
Bir tad almaz damağım duymaz hislerim.
Omzumdan aşağı sarkar işe yaramaz ellerim.
Sen yok iken yanımda kalmam bende biterim.

Fark edilir başkaları teselli vermek ister.
Etki etmez duyamam ki! boşa edilir sözler.
Seni arar başka görmez her zaman arar izler.
Sen yok iken seni arar başka görmez gözlerim.

Esen yeller getirmiyor artık kokunu bana.
Uçan kuşlar ıradılar varmıyorlar yanıma.
Yeter artık dön gel bana kıymadan şu canıma.
Sen yok iken şu alemde kalıp yaşayamam ki! .
                                    Canım sevgilime
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Sen Yoksan Eğer

SEN YOKSAN EĞER

Neylerim ki sana denmeyen sözü
Ne edeyim seni görmeyen gözü
Ne eylerim sensiz gece gündüzü
Neyleyim hayatı sen yoksan eğer

Pınarlar çağlamaz esmezki rüzgar
Kurur dağlar ötmez ağaçta kuşlar
Senden sonra her an bilki Sonbahar
Akan sular durur sen yoksan eğer

Gerçekler saklanır salınır yalan
Geçmeyi bilmez ki sensiz o zaman
Gülmez inan yüzüm içimse yanan
Kaybolur giderim sen yoksan eğer

Çare bulunamaz bendeki derde
Deli derler bana durduğum yerde
Kavuşmak yalandır bize mahşerde
Ölümü neyleyim sen yoksan eğer

Bir düşün ki bir kuş kırık kanadı
Bir düşün ki aşık bulmaz muradı
Bir düşün ki yoksa hayatın tadı
Bir düşün ki yoksun sen yoksan eğer

Neye yarar elim tutmasa elin
Neye yarar sana demese dilim
Neye yarar söyle canım sevgilim
Bu kalb sen yok iken çarparsa eğer
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Sen Yoksun

SEN YOKSUN

Gece sukuneti vardı havada
Yıldızlar geziniyordu semada
Yakamozlar parıldıyordu dalgada
Bir eksiklk vardı her şeyde, sen yoksun

Ay ışığı aydınlatmış her yanı
Balıkçılar dizmişidi kayıklarını
Seher yeli kıpırdatıyordu saçlarımı
Yanım bomboş kalmış idi! sen yoksun

Herkes çift’ti bir ben kaldım yalınız
Uzaklarda söyleniyordu, bizim şarkımız
Tüm dillere mesal olmuş, konuşulur aşkımız
Hatıralar canlandılar birer birer, ama sen yoksun

Sen yoksunda! ben varmıyım bilmedim
Geleceksin diye ne çok bekledim
Kaç defada sabır diye istedim
O da bana gelmediki! sen yoksun
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Sence Sevmek Nedir

SENCE SEVMEK NEDİR

Gözlerim uykuyu nedir bilmedi
Gelmeni bekledim sabahlara dek
Gelmedin vefasız yüzüm gülmedi
Gönlündeki aşk ne! nedir bu sevmek?

Sen sevmeyi nasıl anlar bilirsin ?
Sanırım bu aşkta çok acemisin!
Sevgi yüreklerde yer etmek demek
Sen böyle gidersen hiç sevemezsin

Seven her anı’nı der sevdiğine
Seven bağlı kalır sevgilisine
Seven uzak kalmaz can diyenine
Sevmeyi sanırım daha bilmezsin!

Sevmek lafla olmaz yürekte olur
Sevmek kul olmaktır aşkla yoğrulur
Sevmek kutsal çünkü Tanrı’dan olur
Sevmek daha nedir henüz bilmezsin

Seviyorum deyip kayıplardasın
Kuru laflar ile kandıramazsın
Şu boş yüreğimi dolduramazsın
Bütün damarlara girmezmi? sevmek

Sana kırılmadım kırılama da……?
Sevdim seni sense! yoksun farkında
Sence sevmek nedir hangi anlamda
Senden dinleyelim nedirki sevmek
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Sence ümit

SENCE NEDİR

ÜMİT

ümit yürekten dilemek.
Sabır sevgiyle beklemek.
Tanrıdan dilek dilemek.
Umutla beslenir ümit.

İkiside birer kardeş.
Yok olmaz onlara bir eş.
Olarla doğar her güneş.
Bir başkadır canda ümit.

Karamsarlık asık surat.
Ne Kibirlilik nede hoyrat.
Ümitsiz geçilmez sırat.
Solgunlarda olmaz ümit.

Herkese yakışmaz bu ad.
Saygısızlar bilemez ad.
Sondan görme almaz murad.
Ümitsizde olmaz ümit.
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Sende  Vur

SENDE VUR

Alışmış bedenim durma sende vur.
Vura vura olmuş her yerim mos mor.
Ne bir merhem ister nede bir doktor.
Yaram derindedir otanması  zor.

Gelen vurmuş giden olmuş ya pişman.
Sonradan kendine oluyor düşman.
Sıra sende şimdi vursan karışmam.
Altından kalkar mı kendine de sor.

Neler görmedim ki koca ömürde.
Güvenler tükenmiş yeni devirde.
İlk değilsin son olmazsın belki de.
Alışmışım buna hadi sende vur.

Asalet belli olur yapıanlar la.
Çevrene bir bakın yaptıklarınla.
Kazımak istersin tırnaklarınla.
Bir işi yapmadan git ehline sor.

Bir damla su ile yüzme be evlat.
Hiç kimse boş yere çekmiyor halat.
Sen o Hikayeni çocuğa anlat.
Dönüp bak arkandan nasıl gülüyor.

Etrafını saran sanma ki haydan.
Bulunmaz yanında olmazsa faydan.
Kendine gel ok çıkmadan bu yaydan.
Sonunda bakarsın hüsran oluyor.
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Sende kıy şu bana

Sen de Kıy Şu BANA!

Bakma güler yüzüm Olsa! Hüzünden.
Yaş gelmez yansam da! asla gözümden.
Benim çektiğimi göstermez yüzüm!
Dışa veremedim! Asalet imden.

Cehaleti çektim! Koca bir ömür.
Bekledim soysuzdan! İnsanlık gelir.
Meğer konuşmazsam! Haklıdır sanır.
Üste çıkmak ister! Her seferinde.

Ya sabır diyerek bekledim durdum.
Tutup şu başımı taşlara vurdum.
Kumları tutup da suyla yoğurdu.
Tutmaz ki efendim asalet ister.

Yapmadan bin düşün! Demişti Atam.
Cahildim meğer ki o sözü tutsam.
Şimdiki bu aklım olsaydı bende!
CEHENNEME gider! O yerden geçmem.

Gene tuz basarım kalpte yarama.
Ey zalim uzak kal! Sende arama.
Ey RABBİM sabırla beni sınama.
Verdiğin Nimet bu sanmam ki biter.
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Sende Ruh Olsa idi Bunu Yapmazdın

SENDE RUH OLSAYDI BUNU YAPMAZDIN

Sen gelince dururdu! Hayat ne varsa
Hep sana bakardım, sana tapardım!
Seninle uzun zamanım geçerdi kısa!
Sen varken solunum bile yapmazdım

Yıktın sarayımı, gönül tahtımı
Vefasız! Mahvettin gülen bahtımı
Zindana çevirdin! Tüm hayatımı
Bunları ben senden! Asla ummazdım

Beni benden aldın, yakıp yıktın ya!
Dar olsun dilerim, sana da dünya!
Kahrol diye! Yalvarırım tanrıya
Bunu düşmanıma bile yapmazdım!

Seni unutacağım anmam adını!
Yok, ettin insana tüm inancımı!
Yüreğime dert ettin bütün acımı!
Sende ruh olsaydı böyle olmazdın

Unutacağım seni! Atıp içimden
Sileceğim adını, tüm benliğimden
Ne anlarsın bilmem! Aşktan, sevgiden
Kalbin olsa idi! Beni yakmazdın!

Acıyorum! Şimdi senle, geçen zamana
Neleri vaat ettin; Ne yaptın bana
Kimleri alırsan al, git var yanına
Seni bilse idim dönüp bakmazdım
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Sende Seviyormusun

SENDE SEVİYORMUSUN

Dün gece gözümü, tutmadı uyku
Sabahlara kadar, seni bekledim
Sen benim canımsın, o nasıl tutku
Geleceksin diye, yolun gözledim

Gün ağardı! Tan vaktine yaklaştı
Güneş şafağından, ayrılacaktı
Gözlerim son bir kez, resmine baktı
Bitkin düştüm! Ama gene bekledim

Sabah yedisinde, görünür oldun
Bir selam vermeden, geçip kayboldun
Oysa senle, dertleşmekti umudum
Belki de gelirdin! Sen bilse idin!

Gidişini seyreyledim! Acı yla!
Yıkılmıştı gönlüm, tahtı Taç’ıyla!
Konuşmadın kardeş, nede Bacıyla!
Aynalara bakıp, kendim izledim!

Kaybolmuştun gözden! Irayıp gittin
Ardında bilmesin! Neler terk ettin
Benim yandığımı, bilmeyecektin
Bir an geldi! Kendi kendim bilmedim

Bilmedim! Kaybettim kendim kendimi
Kimlere açsam ben, bitmez derdimi
Sana olan tutkum yalnız bende mi?
Sende var mı sevgim, bilmek istedim
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Sende Unutmadın

Sendeki beni sordum sol göğsünde duruyor
Aşkın bendeki senle yakarak kavuruyor
Olmuyor ey sevgili sensiz  hayat olmuyor
Her nereye bakarsam bendeki sen soluyor
İçerimde tahtın var gece gündüz yaşarsın
Sen bende durur benliğimi aşarsın
Bakma sen gelemedin sendeki bende varsın
Bendeki aşkın seni durmadan saydırıyor
Sanır sın ki deliyim  yön bulmaz serseriyim
Seni bildim bileli sevginin esiriyim
Azad etme ne olur ben hep sende kalayım
Küçük bir yavru gibi hep boynunu sarayım
Sen olmasan ne eder olsa köşküm Sarayım
Naz et ne olur bana hep sana yalvarayım
Sesin yeter mi bana Can katarsın canıma
Alıp seni giderim kata bilsem yanıma
Bende hatıran bitmez damarımda kaynar-sın
Ben nasıl unutmadım sende Unutamazsın
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SENDEKİ BEN SENDEN KoPMAZ SEVDİĞİM

Sendeki ben senin kopamaz senden!
Nasıl ki tırnak ayrılmzasa et'inden
Sana olan aşkım bütün kalbimden
O sendeki ben senin bilsen güzelim

Seninle yoğrulmuş canım bedenim
Seni arar durur her an gözlerim
Seni söyler asla bıkmaz dillerim
Sendeki ben sana tapar sevgilim

Sana aşık oldum kendimi buldum
Yıllar varki seni hep bende gördüm
Senin aşkın ile hayata döndüm
Sendeki ben bende senin herşeyim

Namazım niyazım senin adındır
Sen başkasın bende dörtbir yanımdır
Seninle hazanım kışım bahardır
Cennet varsa o da için sevdiğim

Esirgeme benden talı sözünü
Sesin yeter görmesemde yüzünü
Gecem bana kalsın al gündüzümü
Canım sende kalsın canım sevgilim

Teselli vermiyor artık mey'lerim
Sensizlik kadermiş bense neylerim
Sakın kırmayasın seni sözlerim
Dert benim neşeler senin gözlerim
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SENDEKi BENLİĞİMİ VERECEKMİSİN

Yoluna bakmaktan yoruldu gözüm
Duymadın sesimi boşuna sözüm
Zehir oldu bana gecem gündüzüm
Benim hallerimi ne bileceksin

Koca mevsim geçti yıllar ardından
Dallar çıplak kaldı yapraklarından
Bir farkım kalmadı bu ağaçlardan
Kışın yağmur olup yağacakmısın

Yüreğimde yara kanar otanmaz
Kabul olmaz duam kıldığım namaz
Yıkıldı bedenim artık dik durmaz
Koluma girmeye gelecekmisin

Ben sana yanarım sana bakarım
Mazimi dağlara koyup yakarım
Ederim duyulmaz haykırışlarım
Sesimi uzaktan duyacakmısın

Kapanmadan yollar sökmeden şafak
Ne olur bir gece gelsen kavuşsak
Ayrılıkları bizden atıp kaldırsak
Bağrımı bağrına basacakmısın

Yeter deyip ayrılığa hicrana
Versen ellerini avuclarıma
Dayayıp yanağın yanaklarıma
Sendeki benliğimi verecekmisin

Yüreğime bakıp dinleyecekmisin
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Senden Aldıklarım

SENDEN ALDIKLARIM

Ben senden öğrendim aşkı
Yüreğime de sensin öğreten
Gönlüm sarhoş senin aşkından
Nasıl geçerim ben böyle meylerden
Yaralı yüreğime sunduğun merhem
Çıkamaz asla hiçbir hekimden
Beni otayan sen beni bana veren
Hayat aldım o mavi gözlerinden
Geceleri aydınlığım yüzün
Şenlendi gönlüm aşkından
Yüreğim dans eder oldu
Sana olan sevgimden
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Senden Başka Bilmesin Bunu!

SENDEN BAŞKA BİLMESİN BUNU

Sebebi demeden çekip gitmişsin.
Yıllardan sonra ben yeni öğrendim.
Başkası yüzünden terki! Seçmişsin.
O sır ne idi can? Ben bilmek istedim.

Oysa ben seni çok candan sevmiştim.
Sana ilk aşkımsın diye demiştim.
Sen beni unutup gide bilmişsin.
Şimdi mutlu musun bilmek isterim.

Adını unutmak kolay mı sandın?
Bir ömür geçti bak hiç aramadın!
Ben seni kalbimden hiç çıkarmadım !
Sen hiç andın mı? Bileyim dedim.

Yaşarsın içimde çıkaramam ki!
Maziyi ben asla unutamam ki.
Seni görmek için can atar bil ki!
Gözlerim senindir demek istedim.

Adın dilimde hep çevremde çoksun.
Bakınırım bazen yanımda yoksun.
Bir tek temennim var Mutlu olursun.
Aşkım hep senindir bil sen istedim.........

Yazamam adını hiç bilmesinler.
O da seni bıraktı diye desinler
Sana olan sevgim Aşkım yücedir.
İstemem kimseler öğrenmesinler.
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SenDen BaşKa Bir Aşka DüşMek İsTeMeM

Senden değerli değil benim yüreğim
Aldın onu! Ben senden geri istemem
Sana bakar doyamaz seven gözlerim
Senden başka birine baksın istemem

Yıllar var ki onlara ne güzel baktın
Olsun! Kimi güldürdün kimi ağlattın
Son darbeyi sen bana vurmayacaktın
Mazime bakar iken! Yanmak istemem

Aramıza kedi mi zaman mı girdi
Ayıran güçlü sebep acaba neydi
Yoksa da başka biri ben gibi sevdi
Seni benden çok sevsin kimse istemem

Kim sana benim gibi bakar usanmaz
Kim seni benim kadar sever uslanmaz
Söyle kim be hey zalim aşkından korkmaz
Yaksın o aşkın beni sönmek istemem

Sana kandım sanmışsın oysa sevmiştim
Severek ben aşkına gönül vermiştim
Senden hiç kopmamaya yemin etmiştim
Ettiğim yeminimden caymak istemem

İstemem hayatıma zehirim katmak
İstemem seven kalbi üzerek yakmak
İstemem şu gönlümü kırgın bırakmak
İstemem başka aşka düşmek istemem
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SeNdeN GeçeMeM AslA

SENDEN GEÇEMEM ASLA

Tüm gece oturup seni düşündüm
Sabahları ettim uyuyamadım
Gün doğdu güneşe doğru yürüdüm
Sana geliyordum ulaşamadım

Yollarıma diken taşlar koymuşlar
Gelmeyeyim diye yokuş yapmışlar
Görmeyeyim seni duvar örmüşler
Haykırdım ismini duyuramadım

Bilirim unutmaz sana verdiğim
Sendeki yüreğim benimsediğim
Sende gözlerimi bakıp gördüğüm
O güzel kalbinden ayrılamadım

Hep sendeyim diyen tatlı sözlerin
Yakut gibi parlak kara gözlerin
Hayallerde kaldın seni özlerim
Kalbime başka bir sevgi katmadım

Unutamaz seni beynimde idem
Sensiz bu diyarda ben neler edem
Bir tek haber bana yetiyor senden
Canım çıktı gitti ben kopamadım

Seni unutamam geçemem senden
Ölüm olsa bil sen ayrılmam senden
Seni sevdim başka sevemem senden
Ben senin sevginden hiç doyamadım
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Senden Güzeli Olamaz Eyyyyyyy İstiklal Marşım

SENDEN GÜZELİ OLAMAZ EYYYYYYY İSTİKLAL MARŞIM

MİLLETİMİN GURURU
TÜRK OLANIN GÖZ NURU
SORULAMAZ BİR SORU
HAKKINDA GÜZEL MARŞIM!

SESLENİŞİN YÜREĞE
SEN DEĞERSİN HER ŞEYE
YALAN DEĞİL GERÇEĞE
KALPLERDE GÜZEL MARŞIM!

HİSSEDERİM KANIMDA
İSTİKLAL HER YANIMDA
O SÖYLENİŞ TARZINDA
YÜCESİN GÜZEL MARŞIM.

ATAMDAN YADİGARSIN
SEN SORGUSUZ KUTSALSIN
DAHA GÜZEL OLAMAZSIN
ŞAHESER KUTSAL MARŞIM

HİSSEDERİM YÜREKTE
İLK ÖĞRENDİM MEKTEPTE
YER ETMİŞSİN TÜRK KALPTE
KUTSALSIN YÜCE MARŞIM.

UYAN EY TÜRK GENÇLİĞİ
SEN BİLİRSİN GERÇEĞİ
BU VATANIN YER ARŞI
DÜNYADA TEKTİR İSTİKLAL MARŞI!
Tahsin EMEK (Tahsin emek)
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Senden Hak'ka Sığınırım

SENDEN HAK’KA SIĞINIRIM

Ey vefasız söyle: Nedir bu cefa?
Söz verip te duramadın bir defa
Gene sarılmışsın kara çarşafa
Benden gizlenirsin Tanrım görmez mi?

Tutmuyor dediğin bir diğerini
Kendine de söyle o sözlerini
Bükmeden kaçarsın o dizlerini
Benden kaçarsın da tanrım tutmaz mı?

Hani bir görürdün tüm insanları
Bir kerecik olsun baksan yukarı
Yazılır hesaba yapılanları!
Ben hesap sormasam Tanrım sormaz mı?

Darlıktan gelmişsin sen bu feraha
Tanrım dener seni hiç aldanma ha!
Sakın inanç ile gelme bir daha
Senin ne olduğun Tanrım bilmez mi?

Bana değil edilenler! Kendine
Çare bulamasın bir gün derdine
Alır seni Tanrım Cehennemine
Cennette olanı Tanrım bilmez mi?

Sözü yazdım kâğıtlara okunur
Kimi mustariptir ona dokunur
Herkes Tanrı diye ona tutunur
Allah Hak edeni korur bilmez mi?
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SeNDeN KoPaMaM AkDeniZ

SeNDeN KOPAMAM AKDENİZ

Bıraktım şu gönlümü masmavi sularına
Ümit kalmadı bende bakmak için yarına
Kalbimi de vereyim  çılgın dalgalarına
Bedenim sana kalsın götür onu AKDENİZ

Tadamadım sevgiyi her ne kadar sevdiysem
Gören sanıyor beni ya bir deli ya sersem
Hatıra kalsın aşkım bırakır da gidersem
Martılar konuşsunlar bu aşkımı AKDENİZ

Ne eziyetler ettim! kıyındaki kumlara
Her zaman hazandaydım kavuşmadım bahara
Ay doğunca doymazdım sende yakamozlara
Hakkını ödeyemem al canımı AKDENİZ

Anar mısın bir kere varmıştım ALMİNAYA
Sohbet ederken senle rastladık Almira’ya
Onu tanıyınca ben yeni geldim Dünya’ya
Tek tanığımız sendin şimdi konuş AKDENİZ

Sende başladı aşkım ama sende bitmedi
O vefasızlık yaptı! söz verdi de gelmedi
Benim divane gönlüm ondan vazgeçemedi
Bu yaralı kalbimi sen bilirsin AKDENİZ

Akdeniz rüzgârına alışmışım kopamam
Dünyaları verseler ben senden ayrılamam
Benim sevgim kutsaldır başkasına bakamam
Aşkımı sen bilirsin anlat ona AKDENİZ
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Senden Kurtulacağım

SENDEN KURTULACAĞIM

İçimden atarak tüm dertlerimi
Adını bir daha, anmayacağım
Alacam duvardan, resimlerini
Seni sonsuza dek, unutacağım!

Gönülle anlaştım artık barıştım!
Sevgi ile aşktan çok uzaklaştım!
Sensiz ömür geçti, artık alıştım!
Anmadan adını, yaşayacağım!

Sevgini içimden, boşalttı kalbim
Görmeyeli gözüm kayboldu rengin
Bulmadı yüreğim senin bir dengin
Seni hayatımdan, çıkaracağım!

Huzura erecek, yorgun bedenim
Olmasın ne çıkar bir tek sevenim
Can dostlarım olsun gelen gidenim
Sevgi denen dertten kurtulacağım
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Sendin ALMİRA

O SENDİN ALMİRA

İrem bahçesinde dolanıyordum.
Sekerek dans eden bir ahu gördüm.
Çekip başım ona doğru yürüdüm.
Kaybolarak birden delirtti beni.

Sordum ahvalimden bana güldüler.
Senin bu gördüğün serap dediler.
Ne kadar dedimse aldırmadılar.
Ferhat la mecnuna saydılar beni.

Kanmadım onlara nöbet bekledim.
Oralardan çıkıp ayrılamadım.
Bir daha ben onu görmek istedim.
Aklını yitirmiş sandılar beni.

Görünmez yerlere kurdum çadırı.
Terk eyledim tahtı sıcak yuvamı.
Görmeğe değecek o ceylanımı.
Varsınlar bir deli bilsinler beni.

Bir seher vaktinde dolunay vardı.
Etrafı bir gerdan gibi süslü’ydü.
Benim ceylanımın yüzü göründü.
Dolun Ay yanından seyreder beni.

Geçmişti aradan uzun bir zaman.
Saç sakal karışmış üst Darmadağan
Seyretmiş olacak! ki o anlaşılan.
Uyandırdı derin uykudan beni.

O ahu bir peri ben tanır idim.
Yaklaştı yanıma kendime geldim.
Kalkmadım ayağa kalmadı halim.
Serap değil gerçek sendin ALMİRA.

Bilir hallerimi izlemiş beni.
Kim öğretti dedi böyle sevmeni.
Aşkın o göklerden indirdi beni.
O bir melek KRAL'ın kızı ALMİRA.

Konuşurken birden döndü Ceylana.
Son bir kez yüzünü çevirdi bana.
Uzaklaştı içim döndü yangına.
O benim demişti benim ALMİRA.

O anda bitmişti benim nöbetim.
ALMİRA  gitti de ben kaldım yetim.
Yıllar geçti ona hala hasretim.
Yüreğim de yaşar durur ALMİRA.
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SeN-İ

Esen Yel sensin
Doğan güneş!
Gene de
Şarkılarda
Çalan müzik
Ve de geçen zaman,
Kısacası yaşadığım her an
Seni andırıyor bana
Ağaçlarda sallanan yaprak
Üzerine bastığım toprak
Yemek yerken çatal kaşık
Bıçak ve de tabak
Seni hatırlatıyor bana SENİ!
Hep sen varsın şarkılarda
Sessiz esen Rüzgarda bile
Uyur iken tatlı Rüyamda
Seni görüyorum
Hep seni
Seni anarak bulurum
Karanlıkta yolumu
En kötü anımda bile mutluluğumsun
Çünkü!
Hep seni düşünüyorum
Sen olursun Nur'um
Sen oluyorsun aydınlığım
Gene de seni görüyorum seni
Çünkü yalnız seni seviyorum! ! ! ! ! ! !

25 11 1980 Yazar bu şiirimin altında
Hatıra defterlerimi her açtığımda
Seni unutmadım unutamam da
Hep sen yaşarsın bende yaşayacaksın da
Seni!
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SENi ARAMAYA ÇIKSAM YOLLARA

Çıkıp ta yollara arasam seni
Baksam nerelere nerelerdesin?
Belkide engellersin seni görmemi
Görsem de çağırsam belki gelmezsin

Kim bilir nerede mekanın yerin
Nerelere dalmış mahzun gözlerin
Nerededir uğraşın nerede senin
Baktığım yerleri belki görmezsin

Belki de loş bir köşe bulmuşsun kendin
Anlatır durursun duvara derdin
Mutlaka çeliktir yıkılmaz bendin
Oysa ki sen kendin görmez bilmezsin

Belkide bir salaş meyhane yerin
Dağılmıştır masan boş içkilerin
Yalnızsın başına oturmuş kendin
Konuşur durursun hiç dinlenemezsin

Belki anıları bir bir yaşarsın
Beni de hatırlar bana koşarsın
Beni ararsın da belki bulmazsın
Oysa ben hep sendeyim beni görmezsin

Sorsam seni cadde ve sokaklara
Demezler yerini tembihlemiş-sin
Gökteki yıldızlar ay bile saklar
Söylemezler seni sen istemezsin
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Seni bekliyorum

SENİ BEKLİYORUM

Sen gidince bahar gelmek bilmiyor
Ağaçlarda yaprak çiçek açmıyor
Her taraf kapkara tadı olmuyor
Hüküm dağa taşa HÜZÜN sürüyor

Kuşlar uzaklardan bakıp da geçer
Terkedilmiş şehir! Gibi caddeler
Her yana AĞ örmüş o örümcekler
Yaşamanın tadı tuzu olmuyor

Yağmur bile yağmaz rüzgarda esmez
Yarasalar susmaz sesini kesmez
Ekilen ekinler bitmez yeşermez
Hayat yokmuş gibi her şey kuruyor

Gülmez insanımın asıktır yüzü
Seçemez akşamı bilmez gündüzü
Ah çeker her zaman olmaz “oh” sözü
Geçen tüm anları kabus oluyor

Gel artık yeşersin bahçemde güller
Hasret kaldı san öten bülbüller.
Kendine gelsin de görsün sefiller
Yerin bomboş kaldı seni bekliyor

26.05.2050
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Seni Bir Anlasam! ! ! ! ! ! ! ! ! !

SENİ BİR ANLASAM! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Hesap sorarsın da ey Can sevgili
Dilerim hesabı sana da sorsan
Habersiz bıraktın bunca zamanlar
Ben gibi bin de bir bakıp arasan

Ne kolay geliyor sormak hesabı
Eğilip gönlüme halini sorsan!
Başka aşkı asla kabul etmez ki!
İnsafa gelip te ona inansan!

Yüreğim sendedir demiştim sana
Tüm Âlem bir yana sen de bir yana
Değişmem demiştim seni Cihana
Benim gerçeğimi göre bilseydin!

Sensiz geçen günde ne çok aradım
Yoksun diye kendime de bakmadım!
Alamam kendimi sensin maksadım!
Yerim yüreğinde var mı? Bilseydim!

Kaçıp gidiyorsun meçhul yerlere
Sende af dilemek olmaz bir kere
Bakıp gidermişsin Kara Gözlere!
O gözler; çok özler, seni bilseydin!
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SENi BuLDuM YA!

SENİ BULDUM YA

Sar beni!
Sarmala!
Bas o bağrına
Geçmeden bu gün!
Belki!
Varamam yarına
Yüreğini!
Hissetmek istiyorum!
Şu kanayan bağrımda
Sıcaklığını özledim!
Avuçlarımda
Gözlerindeki!
Deryalara dalayım
Ve çıkamayayım bir daha
Korkmam ondan!
Fırtınalar kopsa da
Alsalar beni!
Dünyanın bir ucundan
Bulunamayan diğer ucuna
Gam yemem ölsem de!
Artık! Seni
Seni buldum ya!
       Tahsin Emek

Tahsin Emek
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Seni düşünüyorum seni

SENİ DÜŞÜNÜYORUM

O kadar zor geçiyordu ki günler.
Gecelerimin sessizliğinde.
Hafif hafif kıpırdıyor ağaçlardaki yapraklar.
Bir ölümün hissini verir sanki.
O anda bir şarkı geçiyordu içimden

Sıla hasreti bir zindan gibidir sanki.
Her Yatağa uzandığımda.
Seni düşünüyorum bir tek seni.
Burnumda tüter hasretini solurum.
Hep seni arıyorum ne olur artık anla beni.

Ve uzaktan geçen Tren in siren sesi.
Ölüm haberimi verir gibidir sanki.
Ve o duygu sarar beni.
O kadar acı geçiyordu ki zaman.
Her anım bir asır sanki.

Dilimden alınamazdı hoş kelimeler.
Ah bir bilsen içimden neler geçer.
Ancak o zaman anlardın beni.
Karanlık alıp gidiyordu sanki.
Dönmemek üzere birdaha geri.

Herkesi suçluyor bir günah keçisi arar gibi.
Seni kimler uzaklaştırdı benden.
Bu gurbet bu hasret neden.
Kimler yaktı çıramızı henüz yeşermeden.
Mah cemalinde kimler üzdü zeytin gözlerini.
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Seni farklı sanmıştım

Her şeyin bedeli bir ederi var
Sende aşk ne eder ne gereği var
Boşa akmaz sular, esmez bu rüzgar
Sen kendine yet de yeter sultanım

Bu yürek ne derin yaralar almış
Senin ki çok tatlı geldi sultanım
Varsın hiç olmasın sigara param
Sen varsın o bana yeter sultanım

Dilin baldan tatlı geliyor bana
Acı sözler sana hiç yakışmaz ki
Gözlerinden çıkan billur ışıklar
Karanlık dünyamın ışığı bil ki

Sensin beni benden daha içerden
Okumayı bilen, çözen tek insan
Seninle cehennem deseler bana
Çekip de gelirim hiç düşünmeden
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Seni gördüm

Neler gördüm şu kısacık ömürde
Simsiyah Kara’ya Ak diyen gördüm.
Ömür boyu okumuş ders almamış
Ne çok diplomalı cahiller gördüm.

Yokuşlara su yolunu sürerler
Acınarak hallerine gülerler
Başkasını hep tepeden görürler
Nede çok şımarık kişiler gördüm.

Kul olduğun birden bire unutur
Ormanlarda bir aslan gibi kesilir!
Hayvan desen gururuna  dokunur
Ne çok kendin bilmez insanlar gördüm.

Uğraşırsan başın girer belaya
Çok güvenir o süslü diplomaya
Yüzü benzer havadaki kargaya
Nice cebi dolu fakirler gördüm.

Eşi dostu çarşaflara bürünür
Ortalıkta çokta dindar görünür.
Saman altı nice sular yürütür
Nede Allah bilmez insanlar gördüm.

Sadede gel çarşaf saklamaz seni
Tanrı bilir kafanda düşünceni
Kalp kötüyse arıtmaz ki su seni
Senin gibi nice nice dinsizler gördüm.
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Seni Görünce

SENİ GÖRÜNCE

Senin öyle bir duruşun var ya!
Çözülemez asla bir sır gibisin!
Umurunda değil sanki bu dünya
Kitabını yazmış candan birisin!

Sağlam duruşunun farkında mısın?
Bakışın candandır biliyor musun?
Seni her seveni seviyor musun?
Yüreklerde yaşar, bir Aşk gibisin!

Seni çözemedim bu bir kaç bakış!
Seni yüreğime etmişim nakış!
Olmuyor güzelim senden bir kaçış
Gündüz serap, gece rüya gibisin!

Ne yapsam ne etsem gidemem senden
Aldın bu kalbimi kopardın benden
Arsız gönlüm bilmem ne ister senden
Okunması gerek! Kitap gibisin

Hayranım sana ben! Her duruşuna
Bu gönlüm arsızda! Sevmez boşuna
Sevdim seni güzel! Gitsin hoşuna
Sen bende tutkunluk yapan birisin!

Sana içimdeki sırları yazdım
Bu sırrı içimde bırakamazdım
Bil ki senden önce ben bir yalnızdım
Beni Aşka çeken nedenlerdensin!
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SeNİ HeP SeVECeĞiM

SENİ HEP SEVECEĞİM

Ben seni küçükken sevdim
Dağınık saçlarınla
Gönlümü gönlüne verdim
Tatlı bakışlarınla
Hep seni düşündüm ben
Baharınla Kışınla
Ben seni her zaman sevdim
Öfkenle hışmınla
Nazınla sevdim seni ben
Can alıcı bakışınla
Sevdim evet sevdim!
Ama!
Hep ölene dek seveceğim
Sen gelmesen de!
Belki de!
Sevmesen de!
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Seni Hep Seveceğim Uzak Kalsanda

SENİ HEP SEVECEĞİM UZAK KALSAN DA

Severek bağlanır hayata insan.
Sevmeden hayatı yaşayamaz ki.
Sevgidir bizlere her şey yaptıran.
Sevmeden hiç bir şey yapılamaz ki.

Sevmek fedakarlık karşılıksızdır.
Sevenler her zaman sevilemez ki.
Sevgiye karşılık gören gönüller.
Sevgiliyi asla unutmazlar ki.

Aşkların özünde bir sevgi yatar.
Sevmeden yürekte Aşk olamaz ki.
Aşık olan sevgi’liden ne bekler.
Karşılık olmazsa aşk olamaz ki.

Sevilen her şeye sevgili denir.
Aşklar çift kişilik! üçlü olmaz ki.
Sevgi ile Aşk ı karıştıranlar.
Bu hayat ta asla mutlu olmaz ki.

Seven gönül koca gül bahçesidir.
Aşk ise içinde açan çiçektir.
Koparsa o çiçek olduğu yerden.
Sevgi bahçeleri tükenemez ki.

Sana bir yer verdim gönül bahçemde.
Sevgi denen duygum aktı yoluna.
Evet sevdim seni hep sevecem de.
Seni sevdiğimi ASLA UNUTMA.
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Seni Nasıl Bulurum Ki?

Belki çok geçmişim yanından!
Çok bakmışım belkide tanımadan!
Bilmem açık mı başın? Takar mısın Türban.
Nasıl tanırım seni bilmem yılların ardından.

Sarı mı saçların kumral ya da siyah?
Örtmüş isen eğer sana günah bana günah.
Geçip gidersin sokağımdan belki her sabah.
Nasıl bilmem ki ben! Seni nasıl tanıya cam?

Kahve mi gözlerinin rengi siyah ya da mavi?
Tenin beyaz siyah ya da gri mi?
Sesin cezbe eder mi beni duyduğumda.?
Yürüyüp gidersen eğer olur muyum farkında?

Açıksa yüzün eğer bilmem ! Güleç mi?
Sevgi ile bakar mı gözlerin anlatır mı seni?
Belin incecik mi boyun nasıl bilmem yani.
Nasıl demedin ki! Ben nasıl bulacağım seni?
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Seni Özledim

Bir fırtına kopar
Gider gönlümde
Elimde değil ki
Özledim seni.

Ne sağımda olur
Ne de solumda
Canımın içinde
Özledim seni.

Sen bahar gibisin
Her an güzelsin
Gönlümün goncası
Özledim seni.

Değişmezsin bende
Dursa da dünya
Her nefesimde-sin
Özledim seni.

Senin için
Yalvarırım tanrıya.
Canımın goncası
Özledim seni.

Ben özledim seni!
Seni bilemem
Görmediğim göze
Karar veremem

Çağırsan da artık
Koşup gelemem
Asır geçti ama !
Özledim seni
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SENi SEVMEK BANA GÖREV AŞKIM

Tutup parmakların arasında kara kalemi
Gene şiir dersin budur gündemi
Sen bilirsin ancak benim derdimi
Bana bu sitemin acaba nedir

Ben uğrarım sana sen uğramazsın
Yazdığım şiire yorum yapmazsın
Sonradan gelip de bana çatarsın
Bilirsin kıramam severim seni

Tek bir gündemim var sensin meleğim
Ben sensiz hayatı söyle neyleyim
Sensin benim ilkim ve tek gerçeğim
Sitemlerim sana çok sevgimdendir

Uğruyorsun belki bir hırsız gibi
Görünmez gözüme bir yıldız gibi
Sensin aşkım benim kalbin sahibi
Nasıl kırarsın? Senin olan kalbimi

Seviyorum! Sensiz yapamıyorum
Geleceksin diye hep bekliyorum
Senin hayalinle ben yaşıyorum
Seni arar görsen! Sen gözlerimi

Ah Al mira bende yaşar benliğin
Olmadı olamaz başka sevdiğim
Seni sevmek ile geçti gençliğim
Bir bilsen ben ne çok severim seni
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SENİ SEVMeK KADAR ÖZLEMEK VAR almirA

Bir duygu sarar dört yanımı
Ürperirim!
Ellerim tutmak ister ellerini
Gözlerim görmek ister gözlerini
Duymak isterim o çınlayan sesini
Bedenim sıcaklığı hissetmek ister
Yüreğim o anda seni ister
 Seni!
Bil sen aşkım!
Ben seni özlemişim seni
Bunu senden başkasına
Duymamış bedenim
Ne ellerim ne de gözlerim
Seni sevmek ne güzeldir Bir tanem
Sana özlemim özeldir aşkım! ! ! !
Özeldir ama bilsen çok
Ama çok güzeldir
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Seni Son bir Defa bir Görebilsem

SON BİR DEFA GÖREBİLSEM

Gözlerime bakarmışsın her gece!
Birde yüreğime bakmayı bilsen!
Seni sevdi zalim! Seni sadece
Ona bir karşılık vermeyi bilsen!

İnanmıştım senin tüm sözlerine
Sevgi ile bakan, o gözlerine
Çare buldum sandım bu dertlerime
Bağlanmıştım sana bir görebilsen

Unutmak istedim olmadı asla!
Sana hasret gönlüm gam ile yasla
Kopmayı istedim, hep ihtirasla
Gidemedim zalim bir göre bilsen

İnanmıştım sana, hala ordayım!
Bir tek çarem sensin* nasıl yapayım?
Hani söz vermiştin! Hep buradayım
Bu garip halimi, bir görebilsen

Nedir bu yaptığın naz mı cefa mı?
Bana çektirdiğin sence reva mı?
Gurbet görüyorum sensiz sılamı!
Bana ettiğini bir bilebilsen!

Özledim vefasız seni! Özledim
Senin gibi kimseleri sevmedim!
Benim bu dünyamdan neler istedin
Seni son bir defa bir göre bilsem!
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SENi UNTMANIN iMKANı YOK

SENİ UNTMANIN İMKANI YOK

Sanmayasın candan ıraksın bende
Hep sol yanımdasın sen bilmesinde
Aklım fikrim senin şuh gözlerinde
Seni unutmadım hep içimdesin!

Sevdalandım sana sevdamsın benim
Adını andıkça sızlar her yerim
Beni benden alır güzel gözlerin
Seni unutamam hep kalbimdesin

Aya bakarsam sen sele gene de
Yıldızlar adını yazar göğümde
Aşkı yaşattım ben senin sayende
Seni unutmam ki hep gönlümdesin

Seni seviyorum sen içimdesin
O tatlı yüzünle hep kalbimdesin
Sakın üzülme sen tatlım bilesin
Seni unutmak zor sen hep bendesin
                                  tahsin emek
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Senin Gibi Dost Varken

SENİN GİBİ DOST VARKEN

Senin gibi dost varken düşmana gerek varmı.
Söylermisin seninle aşkımız bu kadar mı.
Yakıp yıkmışsın senle geçen anılarımı
Söyle bana sen varken düşmana gerek varmı?

Bana hayatım derdin hep yanında isterdin
Senden başka Kimseye şu kalbimi vermedim
Söz de sende bu beni canın kadar severdin
Şimdi neler değişti sende aşk bu kadar mı?

Yıkıldı gönül tahtım viran oldu dağıldı.
Söylermisin vefasız kahr’edecek ne vardı
Eridi gözüm Nur’u benzim soldu sarardı
Meraklandım bu sefer sende insanlık var mı

Kimler zehir kattılar dermisin hayatıma.
Sebep neler oldu da son verdin yaşantıma
Bir şikayetim olur bak o da yüce TANRIMA
Bu alemde sen gibi acaba mahluk varmı.

Para pul Adam etmez bilesin derim sana.
Herşey gelir de geçer insan kalır insana.
Sen Adem’den mi geldin inanamam ben sana.
İnsan olan insana böylesini yapar mı?

Sevin bir birinizi diye söyler Dört Kitap.
Sen hangisiyle acaba oluyorsun muhatap.
Gece gündüz düşüncen başa örmeğe çorap.
Biraz da aynaya bak orada insan varmı?
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SENİN GİBİ HİÇ KiMSELER GİREMEZ YÜREĞİME

''Senden canımın yanacağından hep korktum!
 İşte buydu korktuğum
Senin nefesin değerse nefesime,,,
Dokunursa ellerim o güzel yüzüne,,,
Kaybolursam bakınca o kara gözlerinde,
Tenim tenine alışırsa,,,
Yüreğim yüreğine karışır!
Dolanır düğüm olursa,,,
Alışırsam sende yok olmaya,,,,
Başım hep ister senin kucağını
Nerden bulurum?
Sen beni böyle garip
Buralarda bırakınca,,,
Nasıl dindiririm acımı,,,
Nasıl sustururum yüreğimi,,,,
Sensiz nasıl ısıtırım?
Tenimi, nefesimi!
Git sen de
Yok ol bırak beni sensiz
Yetim çocuklar gibi
Sen şimdi satırlarımdasın,,,
Yüreğimdesin aşkımdasın,,,
Şimdi sadece kara gözlerin benim,,,
Sevdam erişilmez sevgilim....
Sen gittiğin zaman gelmeyeceksin ''
Peki, ben sensizliği
Nasıl yüreğime anlatıp
Acısını dindireceğim gittttt......
Sende bırak beni
Yüreğimin beni terk ettiği gibi! ! ! !

O Y S A  Kİİİİİİİİİ

Bırakıp da gidemem ki seni ben
Senden başka sığınacak yok ki limanım
Yüreğim götüremez ki başka yerlere beni
Bilirsin seni ister o önceden istediği gibi
Hep seni

Yakarım kendimi yakacağıma canını
Kıyar mıyım sanıyorsun incitmeye seni ben
Gitme an olsa da ırama gözlerimden görmesem de
Esen rüzgârlar getiriyor bana sıcaklığını nefesinin
Bir bilsen!

Kulağında küpen kadar yakınım sana
Saçlarını uçuran o yeller kadar
Soluduğun nefesten de yakınım
Sen beni çağırmayı istersen
Olursan benim kadınım

Gözlerim ne yöne baksa seni görecek
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Bakmayacak başkasına onlar senin
Yüreğim senin aşkınla çarpacak
Damarımdaki kanlar senin
Bu günümde senin,,,
Dünüm yarınım,,,
Senindir aşkım bu ömrüm hep senin
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Senin için yaşarım

Gördüğümden beri sana aşığım
Gel bu hasretinle bitirme beni
Hayat mektebini çoktan aşığım
Hiç mutlu olmadım bir görsen beni.

Neyim var neyim yok her şeyimde sen
Tutacak dalım yok beni bir görsen
Saçlarım dağılmış örmeye gelsen
Bir mecnun eyledi gözlerin beni

Ruhuma esenlik seninle geldi
Gülüşün gamımı, derdimi sildi
Seninle yüzüme tebessüm geldi
Hayatım değişti görünce seni.

Derman diye tanrı gönderdi bana
Tüm dünya bir yana sende bir yana
Dönerim sırtımı bütün cihana
Mutluluğum bana gizemli geldi.
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SENİN YOKLUĞUNU FIRSAT BiLDİLER

SENİN GİDİŞİİ FIRSAT  BİLDİLER

Rüzgârlar selamın getirmez oldu
Işıyan ay gökten gitti kayboldu
Ne dert bela varsa hep beni buldu
Senin yokluğunu fırsat bildiler

Halim yaralı bir kartal gibidir
Yüreğimi sorsan yorgun gibidir
Gönlüm hasta ilaç bir seni bilir
Aradım yerini söylemediler

Sen git dedin! İçin yanar bilirim
Gidemem bilirsin sensiz neylerim
Senden uzaklarda azar dertlerim
Senin yokluğunda hepsi geldiler

Şimdi gene isyan ederim! Yanık
Günüm allak bullak her şey bulanık
Çözemedim sırrını! Yakar uzaklık
Bana yollarını göstermediler

Boş ver beni olsun yanayım sensiz
Söyle mutlu musun uzakta bensiz
Olmayasın benim gibi çaresiz
Çıkmazlardayım ben! Ya seninkiler

Olmadı yapamam alıştım sana
Ne olur gidip te benden ırama
Taşlar dayanamaz benim kahrıma
Tüter içim yanar söndürmediler
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Seninle yeniden

Koca bir bahçeden kopardım seni
Tüm güller hayretle bakıp kıskandı
Koklayıp sevgini aldım sineme
Gözlerim kapanıp seni sakladı

Başımda esen o kavak yelleri
Seninle hız kesip hemen uslandı
Daldan dala konan divane gönlüm
Senden sonra başka dala konmadı

Seninle maziye ördüm taş duvar
Seninle uslandı coşan dalgalar
Seninle açıldı apak sayfalar
Senden sonra başka sevdam olmadı

Seninle hayata baş koydum yeni
Tepeden tırnağa mest ettin beni
Sana verdim sinemdeki kalbimi
Senden sonra hiç kimseye bakmadı

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SENLE HAYATIM CeNNET

Alamam bakışımı o gül yüzünden
İçerim nur gibi aydınlanıyor
Gülüşün vuruyor beni kalbimden
Bana tüm dertleri unutturuyor

Seviyorum seni tarif edemem
Nerede bulursam bırakıp gidemem
Her şeyden geçerim senden geçemem
Sana olan sevgim senden geliyor

Masumdur bakışın gözlerin masum
Seviyorum seni bilmiyor musun
Sana alıştım ben! Etme sen yoksun
Her gün sana sevgim artıp duruyor

Seven kalbi Tanrı kutsar demişler
Tutamaz yerini Altın Gümüşler
Sana olan sevgim Kanıma işler
Yüreğimi senle nakış ediyor

Yüzün ezberimde nereye baksam
Ay Güneşe benzer nasıl okusam
Seni okşuyorum neye dokunsam
Her şey seni bana anımsatıyor

Sen bana ilaç sın gönlüm devası
Sen bende yaşamın gerçek manası
Sen benimsin benim gerçek rüyam-sın
Seninle hayatım Cennet oluyor
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Sensevmesen

Sürmeli gözlere sürme neyine
Doğduğunda senin gözün sürmeli
Naz edişin acı verdi kalbime
Ben de onsuz yaşayamam güzelim

Saçların omuzdan aşağı sarkar
Her görüşte benim yüreğim hoplar
Sana olan bütün aşkımı saklar
Onsuz seni sevemem ki güzelim

Usul usul süzülüp yürüyüşün
Dünyaları verir bana gülüşün
Beni benden alacak bir öpüşün
Seni bensiz bulamam ki güzelim

Sesin bülbül şakırdıyor dillerin
Yumuşacık pamuk gibi ellerin
Yüreğimi mest ediyor sözlerin
O severse yok diyemem güzelim

Her gelişin bahar gibidir bana
Neşe saçar salınırım dört yana
Sen istersen takma beni kafana
Sen sevmezsen sevemem ki güzelim

Rızanla gel zorlanmadan gönlünce
Sesine bak yüreğinin sevince
İnce olur uzun yollar çok ince
Uzun yıllar tek olunmaz güzelim
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SENSİZ ASLA OLMAZ! A-L-M-i-R-A

Denedim olmadı bağlanmadan Aşk!
Nelere benzer ki! Aşksız yaşamak?
Yürek hislerini saklamaz gözler!
Paylaşmadan olur mu ki Yaşamak?

Sevmeden yaşanmaz Hayat denilen
Sevmek sevilmektir onu sevdiren
Sevenler ölmez ki! Aşksız ne demek
Sevip sevilmeden olmaz yaşamak!

Aşk bir umut verir her geleceğe
Sevgi ile dönüşür doğar gerçeğe
Aşık olan insan başlar sevmeye
Her şey yalan! Gerçek Aşkla yaşamak

Gerçek yaşamların temeli Aşktır
Aşksız yaşanan tüm hayatlar boştur
Sevgiler Aşkları besler büyütür
Sevgi Aşk olursa! Ona denir yaşamak!

İnsan üryan gelir kefenle gider
Koskoca Dünyadan ne elde eder
Gerçek sevgi Aşklar her şeyi yener
Aşk, sevgisiz neye benzer yaşamak

Olmadı olamaz başaramadım
Almira! Ben sensiz hiç yapamadım
Senden başkasında Aşkı tadmadım
Ölüp gitmez asla!  Bu bendeki AŞK
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Sensiz Ben Ölemem Ki

SENSİZ BEN ÖLEMEM Kİ

Yaralarım nasır tuttu hissetmez oldum
Acıları! Duymaz oldu Tenim bedenim
Eskisi gibi değilim! Sarardım, soldum
Bir korkum var görmeden! Can verirsem; seni

Vazgeçtim! Sarıp kokunu almasam da YAR!
Yar kokunu almak için, gezdimse Diyar
Bu hayatta azaptan çok söyle neler var
Bir korkum var ben görmeden! Ölürsem; seni

Kavuşunca bitermiş AŞK tadamadık biz
Boşta kaldı birleşmedi bu ellerimiz
Gün geçtikçe dağı geçti sevgilerimiz
Tek endişem! Görmeden Yar ölürsem seni

Görmeden ölürsem eğer! Girmem toprağa
Açık kalır gözlerim hep! Doymaz şafağa
Toz olur koyarsam eğer! Ah’ım her dağa
Bil ki ölmem! Canım çıksa görmeden seni!
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SENSİZ BU DüNYAYA BİL Kİ GELMEZDİM

Bilebilsen! Beni neye terkettin
Kendini affetmez! İsyan ederdin
Seni seven kalbi nasıl kahrettin
Bilseydin benden çok acı çekerdin

Umulmaz yaralar açtın içimde
Ne gam keder varsa oldu peşimde
Sen beni yaktın cehennem ateşinde
Görseydin halimi sende yanardın

Ummazdım hiç senden yaptıklarını
Ardında kül edip yaktıklarını
Sen hazan eyledin bahar yazımı
Bunları bilseydin senden geçerdin

Sana bağlanmıştım tek ümidimdin
Hayatta sevdiğim! Taptığım sendin
En acı günümde dönüp gelmedin
Senden bunları ben! Hiç beklemezdim

Bir ah çeksen yanar! Dağdaki kırlar
Olmaz artık ne Yaz ne de Baharlar
Meğer ki bu aşkımız buraya kadar
Bu sonu aklımdan hiç geçirmezdim

Geçirmezdim asla ben sensizliği
Sensiz çekemem ben bu rezilliği
Bu yaşam da nedir ki? Kader pisliği
Ben hayata sensiz asla GELMEZDİM
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SENSiZ GİTMEK OLAMAZ CAN

Kar gibi ağarttı zaman gençliğimde saçımı
Acımadı senin gibi döktürdü gözyaşımı
Sende buldum sanıyordum kaybettiğim aşkımı
Ne çok kırdın bile bilsen senle yorgun kalbimi
Taşa yazsam erir idi senden gelen derdimi

Yakışmaz yaş gözlerine ağlama sen demiştin
İnanmıştım sözlerine ben seni çok sevmiştim
Ne oldu da kömür gözlüm neden böyle değiştin
Oysaki ben inanmıştım kanmıştım her şeyine
Kapılışım yok diyemem senden geleceğime

Ayrılamam kopamam can bağlanmışım gönülden
Sana feda olsun bu can yaşadığım ömrümden
Hani! Senden başka bir yer bulamamda gidemem
Mühür vurdun! Hani sen can beni seven kalbine
Nerede! Sen hep derman idin yaramla dertlerime

Oysaki ben seviyorum vazgeçemem sevginden
Ne yapsan da senden uzak diyarlara gidemem
Bir kalsam da şu gördüğün koskocaman âlemde
İsyan etmem hep taşırım seni ben bu kalbimde
Ben senden başka diyara ne de Yar’a gidemem

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SENSiZ HAYAT OLMASıN

Ağarmasın tan söyle ona şafak da sökmesin artık
Hele güneş doğmasın dağların ardından
Esmesin deli poyraz lodos ise asla
Buruk yüreğimi sarmasınlar yasla
Sen yoksan eğer dursun dünya
Hayat olmasın ne çıkar
Sarmışken bu yüreğimi
Bitmeyen yalnızlıklar
Haberini getirmeyen kuşlar
Ötmesin bahçemde artık güller de açmasın
Söyleyin herkese isyanım var artık bana kimse acımasın
Taş kesildi yüreğim gönlüm yok gibi artık benliğimde
Kayıplara karıştı sevdam aşkı sevgiyi unuttu
Yaşam nedir ki artık neye yarar
Belli ki der zaman beni avuttu
Gelmeyeceksin gene bu sefer
Varsın coşsun beynimde
Hissetmiyorum artık
Sarsın beni bu dertler
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SENSiZ HAZANLARDAYIM

Tarifi zor! Duygudur duyduğum sana
Beni alıp benden sana veriyor
Benden uzaklığın azap canıma
Nasıl desem! Ateş gibi yakıyor

Olmaz benim sana Cefa_m bilirsin
Sen yaşamda benden önce gelirsin
Gülüşünle bana Hayat verirsin
Seni sevmek bana özel geliyor

Duruşunu gülüşünü özledim
Seni arıyorsa suç mu? Gözlerim
Ben senin nazını ne çok severim
En acı desen de! Tatlı geliyor

Esirgeme benden seni ne olur
Yüzümdeki neşe sevinç kaybolur
Nerede çıkmaz olsa hep beni bulur
Senin aşkın bana hayat veriyor

Sen bende mazim'sin ilkim ezelim
Sen İrem bahçemde duran Gazel'im
Sen benimsin yalnız! Benim güzelim
Seni sevmek bana gurur veriyor

Ah Al_mi ver bana bakışlarını
Seninle göreyim çıkışlarımı
Sen bahar edersin, Hazan larımı
Sensizlik beni hep yakıp yıkıyor
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SENSİZ HİÇ  BİR ŞEYİN YoK ÖNEMİ

Sen var iken değer taşır bu yerler
Yokluğunda koca dünya neye yarar?
Bir önem taşımaz gördüğün buralar
Değersizdir bu Âlem bu dağlar taşlar
Değer taşımaz deniz ve dalgaları
Ve de üzerinde uçuşan martıları
Akan nehirler esen rüzgarlar
Göklerde uçuşan kuşlar
Açan çiçekler
Uçuşan kelebekler
Mis kokular saçsa her yer
Ne kadar cıvıl cıvıl ötse de bülbül
Ağaçların dallarında dans etseler de
Gonca gül bahçelerinde her seher
İnan sensiz bir değer taşımazlar
Duymam ki sen yoksan eğer
Olmaz zaten! Dönmez Devran
Değişmez günler aylar yıllar
Dönmez bir biri ardında her mevsim
Durur belki de dünya
Tüm canlılar da..
Tutulurlar belki de
Bir daha gün güneş de doğmaz.
Görünmez geceleri Ay ve Yıldızlar
Söyle sensiz her şey neye yarar? ? ?
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Sensiz Olamıyorum

SENSİZ OLAMIYORUM

Kaç defa! Son dedim yapamıyorum
Seni! Bırakıp ta gidemiyorum
İşlemişsin sanki tüm benliğime
Ne yapsam içimden atamıyorum

Her damla kanımda her damarımda
Yaşıyor gibisin benim canımda
Fark etmez olmasan gene yanımda
Sensiz bir an bile olamıyorum

Her nereye baksam görürüm seni
Seninle yükledim ben bu kalbimi
Bilirsin gönlümün, her istediğini
Sensiz bu hayatı yapamıyorum

Yapamıyorum! Sensiz yaşamıyorum
Hayattan hiçbir zevk alamıyorum
Sensizlik demiştim cehennem sanki
Cennette olsam da kalamıyorum
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SenSiZ OlMuyOr ALMİRA

Dün esti başımda kavak yelleri
Ne haldesin diye görmek istedim
Bıraktım bir günlük meyhaneleri
Uzaklardan olsun seni izledim

Dağılmış gibiydin bakışın şaşkın
Saçların uzamış belinden aşkın
Bu cana sığmadın döküldün taştın
Sana ben bir liman olmak istedim

Uzaklara bakar bir halin vardı
Gözlerinin içi bir nur saçardı
Etrafta çiçekler kıskanmış seni
En güzeli sendin demek istedim

Gene allar giymiş alı yakmışsın
Başına bembeyaz gülü takmışsın
Ayrılık nişanı saklamamışsın
Öylecene durup seni izledim

İçerimde koptu çılgın fırtına
Lanetler yağdırdım kara bahtıma
Bir şamar atsaydın şu suratıma
Seni ne çok sevdim söyleyemedim

Olmuyor Al mira sensiz olmuyor
Sensizlik bir zindan gibi geliyor
Gönlüm hep sendedir başka sevmiyor
Kahrımı dağlara yazayım dedim
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Sensiz Olmuyor Atam

Sensiz olmuyor ATAM.!

Sevenin seninle yaşar.
Sevmeyenin gene de!
Sana hep muhtaç ATAM!
Dostların düşmanı da!

Seven gururla anar.
Düşman ateşte yanar!
İki yüzlü riyakarlar!
Zoraki durur karşında
.
Ululuğun ebedi!
Sen insanlar mektebi.
Hiç kimseler gelemedi.
Senin gibi DÜNYA ya ATAM .

Göklerde durur resmin.
Dillerden düşmez ismin.
Sevenin kalbindesin.
Kalplerde sin sen ATAM.
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Sensiz Olmuyor Bu Hayat

O gün sana dönemedim hava karardı!
Oysa özlem ne çok vardı bir içimde kaldı!
Çekip gittim içerimde yaralar vardı!
İlacı sen biliyorsun başka ne vardı?

Hani sen demiştin bana sendeki beni!
Ölüp gitsem gene de ben unutmam seni!
Sen öğrettin bana beni sarıp sevmemi!
Kendin için kendime ben hiç bakmaz mıyım?

Bu gün yeller gene esti eskisi gibi!
Deli etti gene veni kavak yelleri!
Hep seni söylüyor rüzgar şarkılarında!
Söyle bana ben nasılda anamam seni?

Seni yüreğime ilaç em diye sevdim!
Otanacak sende dedim her türlü derdim!
Ben kendime yalnız seni bir seni sevdim!
Söyle aşkım bu kalp nasıl unutur seni?

Kolay mıdır sanıyorsun yaşamak sensiz?
Bir can yaşamaz ki canım toprak bedensiz!
Sen bendesin bende sende demiştin bana!
Söyle tatlım yaşar mıyım söyle ben sensiz?
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Sensiz Olmuyor Sabah

SENSİZ OLMUYOR SABAH

Dün gece! uzadı, bitmek bilmedi
Sabahı, oturup yalnız bekledim
Nede alışmışım diyemem sana
Tanrı’dan o anda ölmek istedim

Seyrettim sokağın lambalarını
Hep andım seninle anlarımı
Hazana çevirdin baharlarımı
Sensiz hayat zehir olacak bana

Sönmüştü evlerimn tüm ışıkları
Ay Yıldız yok idi baktım yukarı
Nasıl yaşayacam ayrılıkları
Nekadar muhtacım birbilsen sana

Çekerim derinden bitmezki bu ah
Günahtır sevdiğim yaptığın günah
Sorsan Kabul etmez bu zulmü ALLAH
Bu gönlüm tutsaktır bilirsin sana

Yaralı yüreğim derin sızılar
Bitmiyor Kader’den gelen acılar
Nöbetle geliyor bir bir sancılar
Dayanmıyor canım bu yokluğuna

Meğerki yalanmış bunca aşkımız
Çalmıyor hiç artık eski şarkımız
Ne oldu bizlere neden hıncımız
Neden settler çektik sevgi yoluna.
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SeNSiZ YAŞAMAK NeYe YARAR

SENSİZ YAŞAMAK NEYE YARAR

Seninle vedalaşırken yüreğim yanıyordu
Sende istemiyordun gözlerin söylüyordu
Keşke olmasa dedim benim isteğim oydu
Kaybolmuştu aşkımız feryatlar ediyordu

Ne çok gelmek istedim varamadım yanına
Bu ayrılık ölümden beter gelmişti bana!
Nasıl bakarım bilmem gelecek yarınıma!
Bu hayatı çekemem gücümde yetmiyordu

Nedendi bu ayrık kim kazandı sonunda
Kimler ayırdı bizi kimler vardı karşımda
Neden kıydılar bize bu aşkın baharında
Gör şimdi gözlerimden kanlı yaş akıyordu

Oturdum bir köşeye andım geçen yılları
Yetmez kâğıt Kalemler yazmaya anıları
Sen yokken yanımda ağartamam saçları
Bütün benliğim birden ölümü istiyordu

Nasıl yaşarım bilmem neyim var bu hayatta
Hep seni düşünürüm bizler ayrı olsak ta
Kan ağlıyor gözlerim sözlerini andıkça
O hayalin gözümden bir an ayrılmıyordu

Ayrılmıyordu asla hayalin gözlerimden
Söyle nasıl yaşarım sensiz ne yaparım ben
Bir günde bin yıl geçer bu kısacık ömürden
Unuttum yaşamayı sensiz yaramıyordu
TAHSİN EMEK
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SeNSİZ YAŞANMIYOR

Ne kadar özledim bir bilsen seni
İçerimde buram buram kokuyor
Gözlerim yolunda bekler gelmeni
Sensizlik buralar hiç yaşanmıyor

Bilirim ki bitmez bu ayrılıklar
Sarar her yanımı o yalnızlıklar
Oturup da içsem sabaha kadar
Sensiz inan meyler bir tad vermiyor

Belki de bilmezsin özlemi nedir
Yanar biter içim bir kaç senedir
Bilirsin ki gönlüm her an sendedir
Sensiz benim hiç bir anım geçmiyor

Gene sardı efkâr sanmam dağılsın
Sormadım sanırım sende nasılsın
Bu aralar koptum benden haklısın
Olmuyor güzelim sensiz olmuyor

Sanma bu şiirdir sana yazdığım
Bu bir anı bende hep paylaştığım
Karanlıklardayım ben sen aydınlığım
Sen yokken odamda ışık yanmıyor

Ne desem bilmedim geldi bir anda
Yalnızım şimdi ben masa başında
Söylemesem gene resmin karşımda
Ben hep söylerim de o konuşmuyor
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Sensizliği Çekiyorum

SENSİZLİĞİ ÇEKİYORUM

Yokluğunla kaldım yine bu sabah
Sahilleri baştanbaşa dolaştım
Yaralı yüreğim gene çeker  Ah!
Çılgın dalgalara sen diye çattım

Sensizliği bana unutturdular
Yoktu semalarda tatlı martılar
Etrafımı sardı kara bulutlar
Bunlar olmasaydı ne yapacaktım

Kumsal baştanbaşa hep seni sordu
Sensizliğe rüzgâr dayanmıyordu
Güneş ufuklarda görünmüyordu
Günahkâr yıldızı sen sanacaktım

Ay görünmez olmuş zaman geçmişti
Bulutlar sıyrıldı gün ışımıştı
Benim yalnızlığım sensiz kalmıştı
Kendimi orada ben unutacaktım

Olmadı ilacı sensizliğimin
Yollarında bitip geçti gençliğim
Bilebilsen seni nasıl sevdiğim
Benden bir an bile kopmayacaktın

Çekip gidemezdin yanı başımdan
Saçlarım ağardı senin aşkından
Ne istedin bilmem gözyaşlarımdan
Bu gönlümü çalıp kaçmayacaktın! !
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SENSiZLİK YAKAR BENİ SANA DİYEMEDİM Mİ

Sen sevginin gücünü hala bilemedin mi?
Ferhat dağları deldi Aşk içindir değil mi?
Mecnun çölleri aştı diyar diyar dolaştı
Seni sevdiğim kadar beni sevemedin mi?

Sevene toz pembedir gördüğün bütün alem
Sevenlerin Aşkını yazamaz hiçbir kalem
Sevmek Yürekten gelir dil söylerse sevgiden
Sende sevmiştin beni bunu sen demedin m?

Unutmak kolay değil her anında canlanır
Her seven bir gün gelir unutulacak sanır
Oysa damara işler! Aşk sevgide ustadır
Aşk şarabı sarhoş eder sen hiç içeme'din mi?

Sevgiye kutsal derler asaleti var çıkmaz
Gerçeklerden bahseder aşığını aldatmaz
Gerçekten seven asla sevdiği bırakmaz
Sevgiyi sende tattım sen beni sevmedin mi?

Evet sevdin yürekten ne gelir ne gidersin
Ürkek bir ceylan gibi bir görünür ürkersin
Yüreğimi bir sıkar bir de ferah edersin
Kaynayan kanımı gözümde görmedin mi?

Görmedin mi? Benim sana ne yandığımı
Aşkın ile her gece sızlanıp yandığımı
Sensiz geçen hayatı cehennem yaptığını
Sensiz yaşayan ölüyüm! Ben sana demedim mi?
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SENSİZLİKTEN YALNıZIM

Yalnızdım şu koskoca alemde bir başıma!
Aklımda bir tek sen vardın!
Aradım bulabileceğim yerlerde yoktun! ulaşamadım.
Sıkıldım yoktu kimseler etrafımda konuşamadım.
Uyumuşum düşünür iken seni!
Yenik kaldım sıkıntıma kalkamadım.
Aramışsın zaman geçtikten sonra..
Dalmıştım senli rüyalara ben uyanamadım.
Rüyamda buldum seni ama!
Belki de çaldığında kapımı sen.
Oysa ki ben rüyamda sandım
Ne güzeldi bilsen buluşmamız..
İkimiz vardık yalınız.
Etrafımızda renk renk çiçekler.
Bir başkaydı uçuşan kelebekler.
Uzaklardan kuş sesi geliyordu ağaçlardan.
Cıvıldaşıyorlardı!
Sanki haberleri vardı aşkımızdan.
Aralamıştı güneş bulutları.
Çok mutluydum nasıl anlatsam bunları?
Birde baktım acı acı çalan kapı ziliyle uyandım...
Kapıcıydı maalesef sen değildin ki gelen.
Dönemezdim bir daha kaçan uykuma.
Ama gene döndüm sensizlik çektiğim sıkıntıma..
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Sev Almira Vazgeçme Sakın

GÖRMEDEN GÖZLERİM SEVDİM ONU BEN!
SÖZLERİ YETTİ SOL YANIMA GİRMEYE!
GARİP BİR DUYGU SARDI HER YANIMI!
SEVDİ GÖNLÜM RAZI OLMADI GİTMEYE.

ÖYLECE SÜRDÜ GİTTİ BU AŞK DÖNDÜ SEVGİYE!
AŞIK OLDUM GÖNLÜNE BENİ BENDEN ALDI BENLİĞİ!
HAYATIMA DUYGULARIMA HER ŞEYİME TUTUNDU GİRDİ!
SEVDİ ONU GÖNLÜM TAPARCASINA ÖLÜRCESİNE DEMEYE!

BİR OYUNDA RASTLAMIŞTIM ONA BEN!
TUTULDUM ESKİ HİKAYELERDEN MAZİMDE!
BİR AŞİNALIK VARDI SANKİ YILLARDAN BERİ!
İÇERİME GİRDİ EVET GİRDİ AMA ÇIKMAYI BİLMEDİ BİLEMEDİ!

ŞİMDİLERDE AYRIYIZ BEDENDE AMA BİRDİR RUHLARIMIZ!
ASLINDA BİZ USLANMAZ DERS ALMAZ ALAMAZ AŞIKLARIZ!
NE KADAR IRASAK BİR BİRİMİZDEN O KADAR YAKINLAŞIRIZ!
DÜNYA YUVARLAKTIR ÇÜNKÜ BİZ GENE DE TURLAR ATARIZ.

SEV ALMİRA SEV BU GARİP GÖNLÜMÜ!
SEV ALMİRA VAZGEÇME BİR AN SAKIN!
VAZ GEÇERSEN EĞER DURUR DÜNYA DÜŞERİZ!
HER UZAKLAŞIP GİDİŞTE BİR YÖRÜNGE ÇİZER DÖNERİZ.

UTANMA SAKIN TUTUN UMUTLARINA BU GÜN OLMASA YARIN!
YARIN OLACAK ELBETTE BİR GÜN KAVUŞMAMIZ!
KAVUŞMASAK DA MEZAR TAŞLARIMIZA AŞKIMIZI YAZDIRIRIZ!
SIKICA TUTUN UMUTLARINA KADER UTANIR DA BİR GÜN KAVUŞURUZ.
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Sev beni

Seni her görüşte içim kıpırdar
Bir esinti tutar sarar kalbimi
Zamanla heyecan çoğalır artar
Sanki ateşteymiş yakmış tenimi

Ne güzel duygu bu anlayamadım
Senden başkasıyla hiç tadamadım
Bende anlamadım nedir maksadım
Garip bir his gelir götürür beni

Sana soramadım kızarsın diye
Bir gülüşün bana büyük hediye
Alışmışken seni sessiz sevmeye
Kızdırmaya razı olmadım seni

Ne olur aksatma gelişlerini
Arada bir göreyim gülüşlerini
Yaksın hiç aldırma hasretin beni
Kaybetmeye aklım düşünmez seni

Eşin yok benzerin bulunmaz senin
Tarifi imkansız bende sevginin
Anlamını çözemedim senin ismimin
Bir hoş oluyorum sende sev beni
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SeVDİ İSeM DERİM BeN

SEVDİ İSEM DERİM BEN

Ben cahil em bilmem gizli sevdayı
İstemem aşklarım hep bana kalsın
 Ben mi kurtarmacam koca dünyayı
 Yanacaksam eğer tüm dünya yansın

Neyim varsa kalmaz derim! İçimde
Olsa da firavun zulmü peşimde!
Bulut olmaz asla her güneşimde!
Olacak olanlar gelsin de varsın!

Korkunun ecele faydası olmaz!
Yalan yere asla kılmam namaz!
Tanrı hakkım alır dilemem niyaz
Hocanın duası eksik de kalsın!

Gizli sevda çekmem o bana haram
Bir zamanlar çektim hep kanar yaram
Yalandan olmaz ki hanlar kurdurmam
Olmaz ise eğer tüm hanlar yansın

Gerçek aşkı yaşarım ben ezelden
Geçmese de gönlüm her bir güzelden
Gözler yalan demez derim ezelden
İstemem gönlümü sonra kahrolsun

Ben çekemem tatlım gizli sevdayı
Uğruna satmışım varım abayı
Bulmasam ne çıkar sıcak çorbayı
Gönül aşkım yeter gerçeği olsun
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SEVDİĞİMİ BıRAKIP DA GİDEMEM

Ben bilemem yalan dolan hileli
Yüreğim bir dillerim bir her biri
Ben unutmam Aşkla geçen günleri
Ben yapamam yalan nasıl bilemem

Sevdi isem söz eder elbet dilim
Demese de belli eder gözlerim
Belli eder benim bütün hallerim
Ben seversem aşık olsam susamam

Sürer aşkım ben ölene dek yaşar
Etki etmez bana kara bulutlar
Sevgim yüce ulaşılmaz dağ kadar
Bir severim başka aşkı taşımam

Kaçamam da ucunda  ne olursa
Aşk değildir bence hayat çok kısa
Sevgilerde Aşk sürülmez yokuşa
Ben süremem sevgiyi yok edemem

Sevdim deyip kaçmak Aşka yakışmaz
Gerçek aşık sevdiğini bırakmaz
Hiçbir sevgi Aşkın yerini tutmaz
Bilemem ben yalandan da sevemem

Diyemem ben yüreğim kor olsa da
Başka bakmam bir başıma kalsam da
Dert içerim kadehimde masam da
Ben gidemem ihaneti edemem
Sevdi isem bırakıp da GİDEMEM
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Sevemedim Akşamları

AKŞAMLARI SEVEMEDİM

Dün gece uyandım tatlı uykudan
Bir yudum alayım dedim suyumdan
Huylu vazgeçmiyor asla huyundan
Sokaklara indim seni bekledim

Dolaşıp durmuşum tüm sokakları
Bir aşağı indim birde yukarı
Sevemedim asla şu akşamları
Yalnızlıktan bıktım seni özledim

Kaldırım sonunda sokak lambası
Ayyaşlara mesken olmuş orası
Herkesin var imiş kara sevdası
Onların içine ben giremedim

Dönüverdim ordan dağ yamacına
O yamaç ki benzer yar kucağına
Büyük huzur geldi o an canıma
Gökteki yıldızı ordan izledim

Ay ‘ın etrafını sarmış yıldızlar
Sanki oralarda mevsim ilk bahar
Orada her  zaman neşe huzur var
Yanımda olmanı ne çok istedim

Yeni yapılmıştı dağ sahil yolu
Yamaç sessiz deniz az uğultulu
Çamların kokusu heryerde dolu
Yakamozları da ordan izledim
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SEVEMEM DEMiŞTİM SEVER MİYİM HİÇ

Sevdim doğduğuma pişman ettiler
Beni bir başıma bırakıp gittiler
Karşılıksız olmaz meğer sevgiler
Bir daha birini sever miyim hiç

Sevdim bir Ahuyu çok naz eyledi
Şu gönlümü çaldı vaaz eyledi
Beni çıldırtmaya niyaz eyledi
Ondan başkasını sever miyim hiç?

Aldı şu kalbimi geri vermiyor
Ben sevdim o beni sevmek bilmiyor
Sevdiğinde beni yakıp yıkıyor
Sevgim bitti artık sever miyim hiç

Çok ah çektim ben bu deli gönlümden
Hep sevecen! Aldı ömür ömrümden
Ne ederim onla artık bilemem
Ben onun sözüne kanar mıyım hiç

Korkar oldum bende aşktan sevgiden
Gerçek sevgi nedir artık bilemem
Bilsem bile artık candan sevemem
Ah ile dolmuşum sever miyim hiç

Sevemem sevgiyi unuttum bitti
Sevgiden çektiğim canıma yetti
Aşk desem ki olmaz çoktan terk etti
Ben sevgiye aşka döner miyim hiç
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SEVEn KALPLER UNUTMAZLAR

Belli ki yar biliyorsun zor geliyor sabahlar
Kısalmış gün ne de uzun! Bitmiyor ki akşamlar
Karlar yağdı kapanmış da buz tutmuş bütün yollar
Uzun zaman geçmedi yar buradan göçmen kuşlar

Bir haberin alamadım! Katlandı bende keder
Çok uzattın ayrılığı! Çok kahroldum bu sefer
Bir zindan ki kap karadır çekilmiyor geceler
Düzlük bitmiş yürüdüğüm bana kalmış yokuşlar

Önümüz yaz! Sende bir yaz defterine unutma
Geleceksen hazırlık yap! Artık beni avutma
Bırak kalbin ne der ise! hiç tutma
Ben razıyım yüreğine! Benimdi bir zamanlar

Şimdilerde kapatmışsın belli ki yok bir sesi
Hapsetmişsin o hiç sevmez olsa altın kafesi
O sevmedi sevemez de herkesi
Bir aşk vardı onda yaşar! Bil ki kalpler unutmazlar

Yüreklerin! Kan Topraktır madeni
Mazileri nakşederler  yoktur olmaz kalemi
Hep çalışır durmaz asla giyse de ak kefeni
Kırılsa da ilk aşklardan kopmazlar
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Sevgi Bu Mu

SEVGİ  BUMU

Görünce sevgiliyi gözler
Parıl parıl parıldıyorsa
Yürek çırpınır durmuyorsa
Gidilecek tek yön o olursa
Başka bir düşünce olmazsa
Ve hiçbirşey onsuz önem taşımıyorsa
Eller titrer yüzler kan kırmızı oluyorsa
Kelimeler boğaza tıkanıyorsa eğer
Yolları beklenirse her zaman
Başka bir düşünce geçmese kafadan
Uğruna her şey severek adanan
Kısacası her yanı hoş bir duygu saran
Tatlıların en tatlısı tadında olan
Acaba sevgi bumudur AD_lanan
Bir başka değişle söylenen
Sevgi bumudur
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SEVGi İLE BESLENiR ÖLMEYEN AŞKLAR

Süzülüp gözümden dökülen yaşlar
Göl olup her yanı bataklık yapar
İçimde kor’ lanan çekilen ahlar
Savrulsa dağları ormanı yakar

Baksa mahzun gözüm kayalıklara
Üstünde tükenmez izleri yapar
Denizlere salsam mazlum gönlümü
Bir damla su kalmaz buharlaşırlar

Kalmaz yeşillikler kurur her yeri
Kime baksam kalır bir kemik deri
Salarsam içimde tüm sevgileri
Sanmam koca dünya onları sığar

Bir aşk var içimde kalan tek yetim
Başkası olmadı! Ondan hasretim
Birine kalbimi emanet ettim
Sevgim öksüz kaldı aşkım ne yapar

Dön demekten dilim döndüm deliye
Bakmaz oldu gözüm neden geriye
Ne yapsam dönülmez artık maziye
Sarmış dört yanımı bu yalnızlıklar

Yalnızım gökteki yıldız misali
Gâhi mecnun oldum yani ki deli
Ben değil şu gönlüm olan serseri
Yıkılmaz sevgiden beslenen AŞKLAR
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Sevgi İle Kal Olur Mu ?

Olur da bir gün ; Ararsan beni!
Mazideki günlerde yıllarda ara!
Yüreğime ektiğin acıyla özlem!
Sanma senden sonra bitecek bir gün.

Yeşerecek! Asla kurumaz bir an.
Seninle dolup taşacak o her zaman.
O benim hep ben gönlünde duran.
Sende unutmadın! Hallerin üzgün.

Kırma ümidini hep umutlu ol.
Elbette bulursun çıkacağını yol.
Neşen eksilmesin sevgi ile döl.
Kıskansınlar seni! Hiç kalma üzgün..
.
Açık kalsın ellerin! Durup semaya.
Dua ile yalvar Ulu Tanrıya.
Bizi ayıranlar dalsın belaya.
Gün yüzünü asla görmesin bir gün.
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Sevgilim

Sevdi gözlerim seni
Başka bir şeyi görmez
Senden başka kalbime
Hiç kimseler girmez

Yağmur bile ısıtmaz
Açık kalan tenimi
Kalbim seni affetmez
Sen hiç bırakma beni

Esen yel yağan karlar
Hatırlatır hep seni
Sensiz mevsim sonbahar
Ağlatma artık beni

Yollarında, gözlerim
Nerdesin ey sevgilim
Bunca hicran yetmez mi
Bak uzanmış ellerim
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Sevgilim!!!

Oturup seninle sözleşeme-dik
İki Aşık gibi değişeme-dik!
Kadere dur deyip yenişemedik.
Bari bayramları kutla sevgilim..

Esmez oldu yeller selam etmesem!
Rahat duramam ki! Seni görmesem!
Seninle bir olmaz! Göçüp gidersem!
Gözlerim açıkta kalsın sevgilim....(Belki gelirde görürüm o zaman.)

Dedin! Başka başka ele gideren:
Bırakıp ta beni nasıl edece-n?
Beni yaşar iken? Mi öldürecek.
Buna inanmadı kalbim sevgilim.

Dilerim bayramın Mübarek olsun.
Her günün bir bayram tadında yorsun.
Ulu Tanrım benim için korusun.
Nerede olursan Canım sevgilim.

Sana bu şiiri yazdım acele.
Küsmek kızmak olmaz gelen Ecele.
Sen her sabah yüreğini tazele.
Hayata Aşk ile sarıl sevgilim.
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Sevgilim'e

SEVGİLİM

Severse bu yürek vazgeçmez asla
Çekinmeden başın göğsüme yasla
Bu hayat geçmesin hasretle yasla
Uzak durma yaklaş bana sevgilim

Sana verdim yüreğimi sevgimi
Sana açtım hayatımı derdimi
Sensiz derbederim görmem kendimi
Bir sen varsın, hayalimde sevgilim

Sana olan aşkım öyle yücedir
Sensiz gündüzleri bana gecedir
Aşk’ın çözülmesi zor bilmecedir
Şu kalbimi anla artık sevgilim

Geçmiyor geceler sabah doğmuyorS
Sensiz hayat bana huzur vermiyor
Senin gibi beni kimse sevmiyor
Gönlümün sultanı sensin sevgilim

Yetmez mi bu nazın ırama benden
Sevgime karşılık istedim senden
Yensizlken oldum cansız bir beden
Yaktığın yetmez mi canım sevgilim

Bir sen varsın benim gönül sultanım
Yüreğim senindir o dur mekanın
Bir sen varsın arayanım soranım
Bu hiçranı bitir dön gel sevgilim
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SEVGiLİMSiN HER ZAMAN  BANA BiR GÜN YeTMeZ Ki

SEVGİLİMSİN HER ZAMAN
 BANA BİR GÜN YETMEZ Kİ

Kutlu olsun bu günler.
Sevene sevilene.
Sevgi dolsun gönüller
Sevmesini bilene

Ben seni bir gün değil
Seviyorum tüm sene
Ömrüm biter belki de
Sevgim tükenmez gene

Yerin hep sol yanım da
Senden uzak kalsam da
Yaşıyorsun bağrımda
Bir de gelmeyi dene

             TAHSİN EMEK
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SEVGiLiYE MEKTUP

SEVGiLiYE MEKTUP

Kendin için sevdiğin beni!
Seviyorum senin için!
SEVGİLİM
Seviyorum!
Değmese de elime ipek saçların
Yaşıyorum! Seni
Görmese de gözlerim
Ben sendeyim canım!
Sende bendesin benim!
Değmese de tenim pamuk tenine
Veremesemde güllerimi eline
Demesen de sağlık olsun diline
Ben söylerim aşkım!
İkimizin yerine
Kutlu olsun günün bu gün düğünün
Senden uzaklarda yaşamım zulüm
Sen orda kal ben görürüm sevdiğim
Sen bak gene resmimdeki gözlerime
Arzularım hayallerim hep artar
Kokun nedir aşkın nedir bu sefer
Beni sana getirmiyor melekler
Versin diye tanrıma yalvarırım
Kutlu olsun diyeyim mi günüme
Senin sevgin alır beni ölüme
Bende şaştın asıl kendi kendime
Sen yoksunda neden sende hep varım
Sana kutlu olsun diyor bu dilim
Olmaz senden başka benim sevgilim
Nice yıllar diler bu gönlüm sana
Uzaklığın azap yeter canıma! !
Ben yanayım sen bana bakma
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SEVİN ME ÜZÜl ALMİRA

Kahretsin seni Allah Kahretsin
Nelere düşürdün  beni
Bilsen utanırdın
Kaldırmazdın başını

Utanırdın yaptıklarından
Utanır dilerdin Özür
Beni bıraktığına!
Üzülür'dün üzülür

Yediremez-din kendine
Alırdın beni kucağına
Yar etmezdin başkasına
Üzülür-dün üzülür

Ah Almira Ah Almira
Senin Cehenneminde
Senin Zulmünde kalsam
Bahar gelirdi gönlüme

Şimdi Sen yan sen Üzül
Çektiklerimden yandıklarım-dan
Kendine bir pay al yaptıklarından
Sen Azaplara gömül  üzülme

Sen derde  gam a hazana gömül
Beni nelere gömdün bilsen
Nasıl çıkmazlar sürdüğünü bilsen
Yanar tutuşurdun ölür giderdin ALMİRA

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevin Samandağ

SEVİN SAMANDAĞ

Müjdelenen Güneş doğdu semana
Nice güzellikler getirdi sana
Durmuyor hizmette gider yoluna
Seni seven Başkan geldi Samandağ

Hasrettin hizmete bitecek derdin
Tam isabet deyip oy’ları verdin
Seni sevenleri başa getirdin
Mutlu yarınların bekler Samandağ

Kırk yılda bir doğru yolda yürüdün
Bekledin turnayı gözünden vurdun
Kendine yeni bir gelecek kurdun
Gözlerin aydınlık doldu Samandağ

Hadi Başkan yürü yol açık olsun
Samandağ sevenin bir gururusun
Verdiğin vaatler yerini bulsun
Senle gurur duyar oldu samandağ

Meyveli ağaçlar taşlanır Başkan
Ardında samandağ dağlara yaslan
Durmak yok demiştik hizmete devam
Seninle bir başka oldu samandağ

Utancımız bitti neşemiz geldi
Caddeler sokaklar bir bir şenlendi
Senin kadar bizi kimse sevmedi
Seni sevmek görev bizlere BAŞKAN
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Seviyorum SeNi TÜrkiyem

SEVİYORUM SENİ TÜRKİYE’M

Seviyorum Irmağını Çay’ını
Seviyorum Dağ’ını Yamacını
Seviyorum kısrağını tayını
Toprağını Seviyorum Türkiye’m

Bayrağının yoktur Cihanda eşi
Atatürk’tür bu Vatanın güneşi
O bir tuttu eşi dostu kardeşi
Mustafa’nı seviyorum Türkiye’m

Ayırmadı Laz’ı Pomak’ı Kürdü
Kurtuluşta hep birlikte yürüdü
Sünni’si de Alevi’si bir oldu
Bu vatanı kuran onlar Türkiye’m

Omuz verip herkes koştu cepheye
Setler çekti yobazlığa kahpeye
Yalandan birlikte çıktık gerçeğe
Kemalini seviyorum Türkiye’m

Emanet etti Askere Sancağı
Hediyedir milletine Bayrağı
Bu Vatan! Gerçek yiğitler Ocağı
Her taşına kurbanım ben Türkiye’m

Seviyorum seni kopamam senden
Bölmek ister Hain seni içerden
Korkumuz yok ne ölüm ne kefenden
Atamdan sen emanetsin Türkiye’m
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Seviyorum SeNi TÜRKi'yem

SEVİYORUM SENİ TÜRKİYE’M

Seviyorum! Irmağını Çay’ını
Seviyorum! Dağ’ını Yamacını
Seviyorum! Kısrağını tayını
Toprağını Seviyorum Türkiye’m!

Bayrağının yoktur Cihanda eşi!
Atatürk’tür bu Vatanın güneşi!
O bir tuttu eşi dostu kardeşi!
Mustafa’nı seviyorum Türkiye’m!

Ayırmadı Laz’ı Pomak’ı Kürdü
Kurtuluşta hep birlikte yürüdü
Sünni Alevi’si herkes bir oldu
Bu vatanı kuran onlar Türkiye’m!

Omuz verip herkes koştu cepheye
Setler çekti Yobazlığa Kahpeye
Yalandan birlikte çıktık gerçeğe
Kemalini seviyorum Türkiye’m!

Emanet etti Askelere Sancağı!
Hediyedir milletine Bayrağı!
Bu Vatan! Gerçek yiğit Ocağı
Her taşına kurbanım ben Türkiye’m

Seviyorum seni kopamam senden
Bölmek ister Hain seni içerden!
Korkumuz yok ölüm ne de kefenden
Sen Atamdan  Emanetsin Türkiye’m!
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SEViYRUM ONU ÇOK SEViYORUM

Gözleri var hükmetmiş yüreğime
Neye baksan hep onu görüyorum
Bir aşkı var sahip olmuş gönlüme
Seviyorum onu ben çok seviyorum

Gözden ırasa da gönlümden asla
Geçiyor bu günler kederle yasla
Ben onu çok sevdim aşk ihtirasla
Seviyorum ben onu çok seviyorum

Unutmadım unutamam geçen maziyi
Bitmedi hiç bitemez de aşkım dediği
Ben onu çok sevdim o bilmediği!
Ben onu çok sevdim çok seviyorum

Canım derdi bana benden yakındı
Ben onu çok sevdim benim farkımdı
Ben onu severken canım hep yandı
Sevdim onu canlar çok seviyorum

Kınamayın dostlar bu aşk yarası
Sevginin var mı hiç üstü alası?
O benim sevdiğim gönül sevdası
Çok sevdim onu ben çok seviyorum

Sevdim onu ben çok vaz geçemedim
Yüreğim gönlümle baş edemedim
Onun gönlü olsun diye istedim
Sevdiğimden ona! Gitme diyemiyorum
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SeVmeK En GüZeL ŞeyDiR

SEVMEK ENGÜZEL ŞEYDİR

Gerçek insan her zaman güzeldir
O insanlığı iyi bilir
İnsanı her şekilde sevmek!
Güzeldir!
Ayna gibidir insan!
Ne verirsen onu gösterir
Ya karşılık vermeyen?
Boş ver ona insan mı denir?
Güzellik her insanda vardır!
Kiminde açık
Kiminde gizlidir
Tanrı yaratırken
Onlara kendinden Can verir
Her insanda nur vardır
Kimi saklar
Kimi gösterir
Görmez kimi
Kimi görür!
Ama!
Bakmasını bilmek gerekir
Diye derim ben!
Mevlana ya gerek kalmadan
O da bizim gibi insandı
Ve de çok şey bilir
Bunları bilmek gerekir
Ama Mevlana’yı okuyup
Ders almak en iyisidir...
Ya almayanlara
 Ya kardeşim!
Onlara adam mı denir
Diye gene ben derim
Ki dileyen beğenir!
Çünkü ben!
Hoş görülüğüyümdür
Soyumda bunlar söylenir!

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SEVMEK HaKKIM DEĞİLMİŞ ŞİMDİ ANLADIM

Gözün aydın diyorlar şimdi bak sana
Çektirdiğin azaplar bir sonuç verdi
Hayatı zehir ettin sen kıydın canıma
Anlamadım sevdiğim sebebin neydi

Cehenneme çevirdin tüm yaşantımı
Okudun mu bilmem ki kara yazımı
Aldın sen neyim varsa yıktın tahtımı
Unuttun mu sözlerini dediğin neydi

El sözüne mi uydun yoksa kendin mi?
Beni perişan ettin de saldın derdini
Nasılda kaçırdın benden o gözlerini
Dünya âlem böylesini henüz görmedi

Sana diyecek bir söz lafım kalmadı
Her gören benim için durdu ağladı
Çektirdiğin çileyi mecnun çekmedi
Senin gibi bu âlem henüz görmedi

Soğuttun en sonunda seven kalbimi
Hani hep seyrederdin bu gözlerimi
Bilemedim haklısın bende haddimi
Sevmek benim neyime hakkım değilmiş

Tanımam ki diyorsun beni sorana
Bende tuz bastım artık gönül yarama
Kar yağdırdın sen benim genç dağlarıma
Âşık oldum çok sevdim hakkım değilmiş
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Sevmeseydi Kalbim seni

Sevmeseydi kalbim!
Görmeseydi gözlerim!
Aşkın yordu beni!
Çok yoruldum seneden!
Sen ise hep kaçarsın güzelim...

Çok naz aşık uzandırır!
Seven kalpler çok kıskanır!
Yorarsan bu aşk yıpranır!
Sevmeseydim keşke seni!
Beni yıprattın güzelim:

Bir görünür bir kaçarsın!
Bilmem ki neden yaparsın !
Beni sevdaya salarsın!
Göemeseydim keşke seni!
İçimde kaldın güzelim!

Adını Ahu'dan aldın!
Beni çıkmazlara saldın'!
Bilseydim uzak kalırdım!
Sana kapıldım güzelim!
Sevmeseydi seni KALBİM.
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SIRASI DEĞİLDİ eY MEHMET BODUR

Zamanı değildi göçüp gitmenin
Şİarın değildi olmazdı senin
Hani nasır tutan çelik ellerin
Sana reva mıdır ey Mehmet BODUR

Yüzün güleç idi hayat doluydun
Sende mi Dünyanın haline uydun
Ölüm yakışmazdı sen nereden buldun
Gidecek zaman mıdır ey Mehmet BODUR

Henüz yapacağın çok şeyler varken
Terk ettin Hayatı vakit çok erken
Ortalarda sebep bir neden yokken
Gitmek doğru mudur ey Mehmet BODUR

Bir veda etmeden eşin dostuna
Bürnüp durmuşsun ölüm postuna
Hekesi garkettin hüzün yasına
Hak söyle bu mudur ey Mehmet BODUR

Gafleten gitmişsin sessiz sedasız
Sen değilsin elbet Kader vefasız
Her doğan gidermiş Hayat insafsız
Ecelin bu mudur Ey Mehmet BODUR

Neler yazsam bilmem mezar taşına
Yazık etti felek o genç yaşına
Meğer herkesin de gelir başına
Kader kısmet buymuş Ey Mehmet BODUR
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Sigara

SİGARAM

Elveda değil de bıraktım dedim
Belki senle yine karşılaşırız
Senden bana hiçbir fayda görmedim
Param bitti yalnız senle sigaram

Çakmağımı attım o senin olsun
Dumanından bıktım pis kokuyorsun
Umulmadık yerden isteniyorsun
Gençliğimi heder ettin sigaram

Kime istersen git, dolan beline
Beni ırgalamaz elin derdi ne
İster isen gir düşman cebine
Benden uzakta dur gelme sigaram

Sen’den uzak’larda kalmak ne güzel.
Herkes okuyordu hariçten gazel.
Sana ödediğim çekilmez bedel.
Hayatımı zehir ettin sigaram.
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Siğnemdeki yaram

Ne yüceydi sevgin benim içimde
Unutması çok zor oluyor anne
Hançerler sapladın üzgün sineme
İçerimde bir kor yanıyor anne

Ben senin yavrundum nasıl bıraktın
Yaşıyorken beni ölüme attın
Beni terk edipte ellere baktın
Seni affetmem zor olacak anne

Yaşlar gözlerimden dökülemiyor
Siğneme geçiyor içimden anne
Seni de unutmak mümkün olmuyor
Arıyorum seni ey zalim annem

Beni mazlum ettin suçum yaşamak
Tüm insanlar gibi bir yuva kurmak
Tek umudum güzel bir baba olmak
Senin gibi olmak günahtır anne
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Simgeme

Seni
Bir süt çocuğunun
Annesini
Arının çiçeği
Mecnunun leylasını
Ayyaşın rakısını
Çobanın sürüsünü
Firavunun zulmü
Karunun malı
Ve
Tanrının Kullarını
Sevdiği kadar
seviyorum
Dünyada aşk diye bir şey varsa
O benim sana olan tutkumdur
Benim'semek kul olmak tapmak
O da sana olan yüce sevgimdir

Seni bir çocuğunun annesini
Arının çiçeği  sevdiği kadar
Mecnun leylasını
Ayyaşın rakısını sevdiği kadar
Tanrının kullarını
Çobanın sürüsünü sevdiği kadar
Dervişin yollarını
Karunun mallarını
Firavunun zulmunü
Sevdiği kadar
Ben de seni o kadar seviyorum.
Simgem.
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Simgeye

Doğum günün kutlu olsun bebeğim
Sana nice nice yıllar dileğim
Yaşadıkça sevgin solmaz çiçeğim
Nice yıllar dilerim Simgeciğim

Hayat senle bir bahçede Gülşen’sin
Bahar değil dört mevsimde gülesin
Hakan, Cihan bir de atandır Tahsin
Yüreklerde yuva yapan Simge’sin

Mutlu yıllar hep mutlu ol neşeyle
15 Şubat güzel bir gün her şeyle
Doğduğun gün bağdaş kurdum şişeyle
Doğum günün kutlu olsun bir tanem

Tahsin EMEK
  15.02.2003
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SİYAH BEYAZ HaYAT YAŞANAMIYOR

Aldın hayatımın tüm renklerini
Beni benden alıp terk ettin beni
Ama alamadın bendeki seni
Yüreğimde saklı çıkmak bilmiyor

Meyler der al der bana iç onu unut
O seni terk etti başka aşkı tut
Kalmadı diyorlar Şişede umut
Onlar da kalbimi asla görmüyor

Siyah beyaz dünyam çiçekler aynı
Kalmadı gönlümün canıma hayrı
Nedir bilemedim feleğin tavrı
O da bil yakamı hiç terk etmiyor

Viran oldu bağım gönlümün köşkü
Neden aramıza ayrılık düştü
Sensiz bütün kuşlar ötmeye küstü
Baykuşlarda artık hiç uğramıyor

Yar dedin de bana olmadık mı yar
Daraldı sığmıyor beni tüm yollar
Haram oldu şu doğduğum diyarlar
Gök kubbesi artık ben sığmıyor

Bilmiyor etmiyor görmüyor Felek
Talih gülmez ise ne etmek gerek
Sığmıyor başka bir sevgiyi yürek
Olmuyor sevdiğim sensiz olmuyor

Siyah beyaz
 hayat hiç yaşanmıyor
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Siz Bizden Biz Sizden Değiliz! İnsanız Biz

Bir odada yaşayan.
Üç çocuklu Anne babanın.
Dördüncü çocuğu! Geldim hayata.
Kamışla ayrılan bir ahır-damın yanında.

Yoktu bizim ısınacak ne ocak ne de sobamız.
Dört çocuğu baş ayak yatacak kadardı yatağımız.
Bir panjuru vardı odamızın bir de kapısı tahtadan.
Alın teri dökerek kazandık biz hayatı sonradan.

Yoktu bizim şimdi masalarda beğenmediğiniz aşımız.
Mısır bitkisi sapları idi bizim tatlımız.
Kazanda pişerdi mercimek çorbamız.
tüp gaz yoktu odun idi bizim yakacağımız.

Benden sonra dört çocuk daha geldi haneye.
Zeytin ekmek idi bizlere en büyük hediye
Kuyudan çekerdik suyumuzu ne gerek çeşmeye.
Sevgi vardı güven vardı o idi tek varlığımız.

Şımarıklık yok idi bizde sizlerde tanıdım.
Ne zorlukla geçti bir bilsen hayatım.
Ne bir ihanet düşündüm !
Ne de kimseleri sattım.

Haksızlığa asla boyun eğmezdik.
Hakkımızdan başkasını yemezdik.
Hiç olmazdı konu komşuya kötü baktığımız.
Bilirdik ki hep aramızda var idi bizim ALLAH'IMIZ

Biz hak hukuk adalet bilir idik! Din-i
Geçirmezdik asla yüreğimize Kin-i
Sorar idik her düşmüşe derdini.
İnsanlıktır insanlığa dır bizim çabamız.

Etraf görsün diye yalandan kılmayız Namazı!
Fahriyen yaşarız biz bu İslam DİNİMİZİ.
Ehlibeyti Rehber bize hazreti Muhammedimizin
Severek biz yaşıyoruz sizin bilmediğiniz İSLAM DİNİMİZİ.......
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SiZ MUTLU OLUN ÇOCUKLAR

Bana hayat tesadüflerle geldi
Mutluluğu çok az tattım çocuklar
Çoğu anda hasret bağrımı deldi
Varlığımda sardı beni yokluklar

Bir gülerdim bin bir kere ağlardım
Şükrederdim ondan geri kalmazdım
Hakkım derdim başkasını almazdım
Çoğu anda alamazdım çocuklar

Her inişin bir yokuşu var! Derler ya
Bende hayat yokuş oldu hep dünya
Çok yalvardım bende yüce Tanrıya
Benim gibi siz çekmeyin çocuklar

İlk darbeyi aldım can bildiğimden
Ana baba değil! Can kardeşlerimden
Güler yüzüm ama! İçimden gülemem
Ben ağlarken gülümserim çocuklar

Mutluluk Hak! Elde edebilene
Güven olmaz her gelip de gidene
Karşılıklar bulamadım sevgime
Hep tek yanlı oldu bende çocuklar

Geçti hayat mutluluk bulamadım
Bazen geldi çok azdı yapamadım
Candan seven gerçek dost rastlamadım
Ben olmadım MUTLU OLUN ÇOCUKLAR
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Sol Yanımız Sanadır Atam

Aldılar kalemim yazamaz oldum
Neler ettim Atam! Neleri buldum
Can bildiğim yerden darbeler aldım
Güvendiğim dağa, kâr yağdı Atam

Öğretilen bana! Okuma, yazma
Gözüme bağlandı! Karadan yazma
Şimdilerde derler! Okuma yazma
Bu değildi! Bizim yolumuz Atam

Senin izindeyim! Değişmez yolum
Ata kanı kokar! Şu Anadolu’m
Sağımda! Gazi var, şehitler Solum
Bu Vatana kurban olurum! Atam

Anadolu’m! Yiğidin artar eksilmez
Anayasan vardır bir kuşkum olmaz
Toprağımda başka! Bayrak asılmaz
Sana sözümüz var! Tutarız Atam

Atam! Yolundayız olmaz korkumuz
Her zaman Haklıdan yana yönümüz
Bu inançlar ile akar suyumuz!
Türk’e Türk’ten başka, dost olmaz Atam!

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SON DEFA OLMAsIN

O son idi
Mahzenimdeki!
Şerefine içtiğim şarap
o son!
Son
Adımlarımdı
Attigim ugruna
Son damlalar
Akmıştı gözlerimden
Meğer neleri
Çekmişim boşuna
Dilimde kalmadi!
Sana dökeceğim
Tek kelime
Tek bildiğim'
Acımak imiş
Halime'
Gitmiş idin
Dönmek bilmez bakışın ile
Kıyımdan
Çok zor geldi bana
Pervasız davranışın
Kahrolmuş iken
Yureğim aşkından!
Sen ise savmuş idin
Beni başından
Şimdi sarhoş
Kalmış efkarlardan yureğim
Sende unut
Bende umut kalmadı
Sevdiceğim
Oper iken
Sen yerine taşları
Erimiş taş
Gorunce
Goz yaşları
Seni sevdim!
Ne aşağı inerim
Ne çıkarım yukarı
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SoN DiLeĞiMdİN

SON DİLEĞİMDİN

Almış gönlüm alınacak ne varsa!
En son dileğimde gene sen vardın
Yaşanan bu hayat! Ne kadar kısa
Geçti ömrüm değerini bilmedim

İlk aşkımdın sonuncusu gene sen!
Aradaki aşkım yok sakın ol sorma!
Bir rüyaydı sende neler gördüysem
Sakın ol da bunu Hayır’a yorma

Demiştim ya yüreğim tek kişilik
Onda birden fazlasını tutamam!
İnsanım ben bildiğin herkes gibi
Sevdiysem de  başkasını sevemem

Ne dilersem verdi Tanrım sen hariç!
Kısmette yok imiş bize kavuşmak
Ben üzüldüm kahroldumda sense hiç!
Sende olan! Verdiğin sözü yutmak

Şimdilerde sol yanımda sızı var
Bulanıktır gönlüm durulmaz sular
Senden bitmiş belli bütün arzular
Cesaret istiyor ortaya çıkmak!

Sen idin ey zalim en son dileğim
Olmadı ya ondan yanar yüreğim
Gönlüm suskun varmadı sevdiceğim
Kolay değil bu yürekten Çıkarmak
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Son mektup

SON MEKTUP

Tarihsiz bir mektup geçti elime.
Yıldönümün kutlu olsun demişsin.
Nasıl yetişmişti Kasım birine.
Hangi yılda idim bilememiştim.

Hala o mektubun saklıdır bende.
Son mektuptu başka göndermemiştin.
Unutamaz olsum senin sayende.
Başka hiç kimseden alamamıştım.

Şimdi neredesin hangi eldesin.
Çıkmadı bir haber nede bir sesin.
Benim için hala aynı yerdesin.
Senden başkasını görememişim.

Senden başkasını görmedi gözüm.
Vermedim kimseye olmadı sözüm.
Bir türlü gülmedi kimseye yüzüm.
Elimi ellere verememişim.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SON NAMAZıM KıLıNMADAN GELECEKMİSİN

Sevmelere doyamadım seni düşümde
Geceleri ayım oldun! Güneş günümde
Sönmez aşkın! Yanar durur şu yüreğimde
Beklemekten hiç bıkmadım gelecek misin?

Düşlerimde gerçek diye aradım seni
Alamadım aşkım senden ben hevesimi
Ben veremem sen gelmeden son nefesimi
Beklemekten usanmadım dönecek misin?

Saymaları unuttum ben! Zaman önemsiz
Yapamam ben hiçbir şeyler elim çaresiz
Sende ahval nasıl bilmem geçiyor! Bensiz
Bekliyorum yollarını! Sen nerelerdesin?

Etkilemez! Kimselerin sözü kelamı
Sarmasını bilmez kimse benim yaramı
Kessin dilerse tüm âlem selam kelamı
Benim için bir sen varsın bilecek misin?

Belki kuşlar getiriyor sana haberim
Varsın gülüm dağlar kadar olsun dertlerim
Koca ömür geçse gene seni beklerim
Yalan olsa gerçek olsa gelecek misin?

Gelecek misin bilemem soruyorum hep
Gelmemene neler var ki nedir o sebep
Ayrılığı yazmaz kitap ne Din ne mezhep
Son namazım kılınmadan! Bana gelip sevecek misin?

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonra Gidersin

SONRA GİDERSİN

Sis kaplamış görünmez şimdi yollar
Hava açsın öyle kalkar gidersin
Doymadı ki seni saran bu kollar
Doyasıya sarsın sonra gidersin

Dağ başında karlar erimediki
Ektiğimiz çiçek yeşermediki
Ne olacak gidiver’mesen sanki
Bu gitmeler bitsin öyle gidersin

Yüreğimde hasret hala dinmedi
Canım sıkkın hala huzur gelmedi
Gözlerimin akan yaşı dinmedi
Şu gönlümü avut sonra gidersin

Henüz vakit çok erkendir birtanem
Sen gidersen tek başıma edemem
Bu derdimi kimselere diyemem
Bu canımı al da sonra gidersin

Neye yarar sensiz söyle yaşamak
Bu değilmi bana yaşarken ölmek
Ümitsizce yollarını beklemek
Beni öldür ama sonra gidersin

Tez eyleme seferini ertele
Canım sıkkın dur gitmesen bu kere
Isyanlarım olmadan şu kadere
Canımı al daha sonra gidersin
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Sonradan görmeler

SONRADAN GÖRMELER

Başımıza gelenler
görünmeyen nedenler
sayılır birer birer
hep sonradan görmeler

Gavurdan dönme dönme derler
ANLAM meal bilmezler
söylersin alınmazlar
Kendilerin bilmezler

Ukalılık yaparlar
ayna gibi parlarlar
kendin dindar sanarlar
şeytanlara taparlar

Gavur nedir bilmezler
öğrenmek istemezler
GAVURU  görmek için
Aynaya'da bakmazlar
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Sonun hüsran olacak

Elimde son damlası kalmış hayatın
Ümit ışıklarım söndü sönecek
Faydası yok bende sevginin aşkın
Koca ömür sanki geçti geçecek

Bir küskünlük bende bu yaşantıya
Sığınamaz oldum hiçbir hancıya
Sılamdayken döndüm bir yabancıya
Yalan bitmiyor ki başlasın gerçek

Bir yıl bir asırdan uzadı sanki
Kalmadı beyinde ne kurt ne tilki
Ben kardeş kurbanı oldum inan ki
Öldüğümde belki bayram edecek

Kimin eli kimin cebinde belli
Çocuk değiliz ki yaş oldu elli
Onun takındığı laf yemez zilli
Görelim bu devran nasıl geçecek

Tahsin’im ihsanı eyledim ilke
Görmeseydim onu ömrümde keşke
Kardeşe zulmedip ulaştı zevke
 Onun ömrü hep hüsranla geçecek
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SONuNDA iSYAN ETTiM

Bu fırtına bu rüzgâr içimde kopar
Yakar içerimi sönmez yangınlar
Esse de dışımda serin rüzgârlar
İçerimi asla soğutamazlar

Üstüme yağsa da çılgın yağmurlar
Düşse de borandan dağ gibi karlar
Islatmaz tenimi durmadan yağsa
Yanağıma düşen gözyaşım kadar

Kaybettim can diye bildiklerimi
Meğer bu sevgimi hak etmez onlar
Dilde başka kalpte başka söylermiş
Gerçeklerden uzak her şey riyakâr

Burkuldu yüreğim acılar çeker
Gönlüm her diyeni gerçek zanneder
Yıkıldı benliğim gözlerim mahcup
Ne de çok değişir kimi insanlar

Canımsın diyerek bastım bağrıma
Acımadan vurdu gönül yarama
Ürkek ürkek bakar oldum yarına
İçimde duygular bana isyankâr

İsyankâr olmuşum hayat kadere
Güldürmedi yüzüm aşkta bir kere
Layık değilmişim o sevgilere
Meğer aldanmışım bende sonbahar
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SONUNUZ HüSRAN OLACAK

Doğacak yarının güneşi elbet
Çalılıklar buna engel olamaz
HAK bulur yerini mutlaka sabret
Hainler gerçeğe karşı duramaz

Yalan dolan ile aldatılan Halk
Gerçeği yakalar! O bir gün mutlak
Aslanın yerini alan o muğlak
Elbette ki daim orda kalamaz

Gözlere bakarak Yalan söyleyen
Kardeşi yok sayıp yaban besleyen
O dur elbet gece Kan’la beslenen
Sanmasın ki onu kimse tanımaz

Çıkar ortalara bir gün foyası
Kâbuslara döner tatlı rüyası
O da pişman olur der kör olası
Gerçekler acıdır hiç saklanamaz

Size derim göze namaz kılanlar
İçinizde durmaz dinler imanlar
Sizler ki şeytana uyup kananlar
Halk uyanır bir gün hep uyuyamaz

İçinizden çıkar sizi yıkacak
Yapılan haksızlık sizi yakacak
Sizi kurtarmaya Cin olmayacak
Şeytanlar da size yandaş kalamaz
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SOR YaRINLARA

Dur gözlerim yaş dökmezdik ayrılıklara
Dönecektir bir gün elbet sor yarınlara
Dertlerinle alışmışsın yalnızlıklara
Dönmese de kader dersin o zaten kara

Doğduğunda ağladın da ne geçti ele
Diyar diyar dolaştın da yandın kaç kere
Dertler sana mesken oldu kandın sözlere
Deryaları dolaşsan da kapanmaz yara

O gider de döner elbet yüreğim onda
Dönüp dönüp dolaşır da gelir sonunda
Adım vardır hep görecek her açtığında
Yüreğim var hiç atamaz her avucunda

Bilirim ben nemdir akan sen ağlamazsın
Bu yüreği sen bilirsin ona kıymasın
Bak uzağa hayali var onsuz olmazsın
Bir gün elbet dönecektir şaşkın bu sıra

Kimler bilir ne düşünür ne taşır kendi
Elbet vardır bir çıkmazı yada bir derdi
Bir düşün sen sevgisini hep sana verdi
Sabrın sonu selamettir sor yarınlara

Sor yarına o yar seni hiç unutur mu?
Sor utanma aramadan hiç yatılır mı?
Sor Yüreği senin ile çarpar durur mu?
Sor Gözlerim yüreğime onsuz olur mu?

Son bir soru sor bir kere nedir bu yara
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Sormak Bilmezsin

SORMAK BİLEMEZSİN

Uzaklardan geçer bakarsın bana
Eller gibi! Selam sabah demezsin
Hasretin döndürdü beni Mecnuna
Hallerimi sorup bana gelmezsin

Nedirki sevgili davranışların
Ne olacak belli değilki yarın
Solgun bir gül gibi düştü kollarım
Kurudu dillerim duymak bilmezsin

Eisrgersin benden gülen yüzünü
Reva görüyorsun cefa hüzünü
Karanlık edersin her gündüzümü
Bir ışık tutmata varıp dönmezsin

Geçiyor bu hayat durmuyor zaman
Dünya baki kalır insanlar yalan
Hani nerde söyle vefalı olan
Dönüpte geriye bakmak bilmezsin

Sendeki bu aşkın tarifi zordur
Benim içümdeki yanan bir kordur
Elindeyse eğer zamanı durdur
Bekle diyorsunda başka bilmezsin

Ağardı saçlarım büküldü belim
Söyleye söyleye tutuldu dilim
Görmek istemedin yamandır halim
Benim feryadımı duymak bilmezsin! ! ! ! ! ! !
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SORULUR HeSABıN YÜCE TANRıDAN

Uzatırsan dilini keser Yaradan
Ben İslam’da doğrum kal ü Beladan
İstersen vampir ol istersen yılan
Sol yanda Tanrım var ben senden korkmam

Ben Âli’yim! Alevi’yim desen de
İslam’ın özüyüm sen bilmesen de
Kuranda yaşarım sen görmesen de
Senin kanununla ben yoldan sapmam

Ben Resul’ün Ehli kanından geldim
Ben Âlinin yolu canından geldim
Ben Âliyle doğdum ondan öğrendim
Ben o yoldan geldim Doğrudan sapmam

Muhammed’in yolu Hak’tır sapılmaz
Her sözü kanundur hiç kaçınılmaz
Din fahren yaşanır Ücret alınmaz
Hakkın kitabından başka okumam

Dört kitabı Hak’tır hepsi Kuranda
Tanrının Dinî bir sen bulmasan da
Âdemden bu yana hepsi masamda
Ehli Beyti’ de var! Sen olmasan da

Her kusur sendedir bakmayın deme
Sakın ola affı sonra isteme
İstersen dilsiz ol ister kekeme
Hesabın sorulur elbet sonunda

Sağa sola saptın saldırgan oldun
Bilesin haksızlık! Miad doldurdun
Sende zalimlerin yolunu buldun
Tanrının yolunda gene sen sapan

Saptın doğruluktan uydun yabana
Benzettin kendini hain soyuna
Hak uygun görmedi seni yoluna
O kalbini bilir sana sormadan

Yazan: Hasan Çekmecelioğlu 1
Üstadım izninizle bir şiirimin iki dörtlüğünü yorum olarak bırakıyorum. Yüreğinize
sağlık. Saygılarımla.

İşte hakkın yolu, buyur ederiz.
Muhammed Ali’ den, medet dileriz.
On iki İmamı, rehber biliriz.
Sorana doğruyu, bellet dediler.

Çekmeceli derki, affın bekleriz.
Mağfiretin yok ise, heba gideriz.
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Cenneti cemalin, nasip dileriz.
Doğruya mükâfat, irem dediler.
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Soruyorum

SORUYORUM SİZE AĞALAR BEYLER

Size seslenirim, ağalar beyler
Bu yolların acep sonu olur mu?
Yolsuzluğun başı alıp ta gitmiş
Yolsuz olan acep yolu bulur mu?

Alın teri kutsal! Deyip geçeriz
Ondan daha helal bir Hak olur mu?
Bazımız bu Hakk’ı çiğner çiğneriz
Alın ter siz mal mülk haram olur mu?

Bir ömür çalıştım olmadı barkım
Ne bir köşk edindim nede bir yatım
Çoğu kez bir Aş’ı bulmadan yattım
Ettiğiniz kurban kabul olur mu?

Bu Hanlar Hamamlar gelse Ata’dan
Bize miras düşmez Ana Babadan
Kul diye yaratmış, bizi Yaradan
Kul’un Kul’a üstünlüğü olur mu?

Kiminin üstünde İpekten Urba
Bizde ne bir çul var ne sıcak çorba
Ses ettik mi bize, denilir Zorba
Hak yiyenden daha Zorba olur mu?

Sorarım sizlere nerde Hakkımız
Hakkımızla bizi! Tallab yaptınız
Nerelerden geldi Köşkle Taht’ınız
Bunlar’ Alın Teri ile acep olur mu?

(tallab; Arapçada dilenci dileyici anlamında)
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Soruyorum Size

SORUYORUM SİZE AĞALAR BEYLER

Size seslenirim, ağalar beyler
Bu yolların acep sonu olur mu?
Yolsuzluğun başı alıp ta gitmiş
Yolsuz olan acep yolu bulur mu?

Alın teri kutsal! Deyip geçeriz
Ondan daha helal bir Hak olur mu?
Bazımız bu Hakk’ı çiğner çiğneriz
Alın ter siz mal mülk haram olur mu?

Bir ömür çalıştım olmadı barkım
Ne bir köşk edindim nede bir yatım
Çoğu kez bir Aş’ı bulmadan yattım
Ettiğiniz kurban kabul olur mu?

Bu Hanlar Hamamlar gelse Ata’dan
Bize miras düşmez Ana Babadan
Kul diye yaratmış, bizi Yaradan
Kul’un Kul’a üstünlüğü olur mu?

Kiminin üstünde İpekten Urba
Bizde ne bir çul var ne sıcak çorba
Ses ettik mi bize, denilir Zorba
Hak yiyenden daha Zorba olur mu?

Sorarım sizlere nerde Hakkımız
Hakkımızla bizi! Tallab yaptınız
Nerelerden geldi Köşkle Taht’ınız
Bunlar’ Alın Teri ile acep olur mu?

(tallab; Arapçada dilenci dileyici anlamında)
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Soruyorum size Ağalar Beyler

SORUYORUM SİZE AĞALAR BEYLER

Size seslenirim, ağalar beyler
Bu yolların acep sonu olur mu?
Yolsuzluğun başı alıp ta gitmiş
Yolsuz olan acep yolu bulur mu?

Alın teri kutsal! Deyip geçeriz
Ondan daha helal bir Hak olur mu?
Bazımız bu Hakk’ı çiğner çiğneriz
Alın ter siz mal mülk haram olur mu?

Bir ömür çalıştım olmadı barkım
Ne bir köşk edindim nede bir yatım
Çoğu kez bir Aş’ı bulmadan yattım
Ettiğiniz kurban kabul olur mu?

Bu Hanlar Hamamlar gelse Ata’dan
Bize miras düşmez Ana Babadan
Kul diye yaratmış, bizi Yaradan
Kul’un Kul’a üstünlüğü olur mu?

Kiminin üstünde İpekten Urba
Bizde ne bir çul var ne sıcak çorba
Ses ettik mi bize, denilir Zorba
Hak yiyenden daha Zorba olur mu?

Sorarım sizlere nerde Hakkımız
Hakkımızla bizi! Tallab yaptınız
Nerelerden geldi Köşkle Taht’ınız
Bunlar’ Alın Teri ile acep olur mu?

(tallab; Arapçada dilenci dileyici anlamında)
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SÖYLE BANA SÖYLE BEN NE YaPAYIM

Yetmedi mi sana bunca çektiğim
Beni gül yüzüne hasret ettiğin
O sen değil sanki sözler verdiğin
Daha ne dilersin ben ne yapayım?

Verdiğin dert keder yetmez mi sana
Ne o! Kastın mı var yoksa canıma
Seni versin diye Yaradanıma
Duam yetmediyse ben ne yapayım?

Hala içiyorum, sanma! Sen beni
İçsem de unutmaz yüreğim seni
Belli ki kopardın benden kalbimi
Onsuz olur! , Sensiz ben ne yapayım?

Bir selamın Hacdan zor oldu bana
Ne desem bilmem ki sevdiğim sana
Hasretin yetti yar! Sor bu canıma
Ondan zevk alırsan ben ne yapayım?

Unuttun mu ey yar il günümüzü
Dağları aşmıştık bulmuştuk düzü
Bahar eylemiş'tik!  Kışı Ayazı
Benden kaçar isen ben ne yapayım?

Ne yapayım bilmem nedir dermanım
Sen tabibim ol gel oku fermanım
Neye yarar sensiz bedenim canım
Bilmek istemezsen ben ne yapayım?

A-Allah'ın Lütfü sun sen bu canıma
L-Leyla ki mecnunda gel gir kanıma
M-Mecnun çok yalvardı Yaradanına
İ-İhsan eyle son ver bu feryadıma
R-Rahat olamazsın! Gel gir konuma
A-Allah-ım de bana ben ne yapayım?
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SÖYLE BANA YoKLUĞUNU NEY LEYİM

Sensizliği armağan etti bana
Söyle bana ben bu şansı ney leyim
Çaresizlik çökmüş dört bir yanıma
Sen de bana! Bu Kadere ne deyim

Her anımda akıyor gözyaşlarım
Bana değil bu bahtıma yanarım
Genç yaşımda ağardı bak saçlarım
Bana değil yaşantıma yanarım

Bir eksiklik bir boşluk var içimde
Kahrediyor her bir zaman geçince
Beynimde yok senden başka düşünce
Senden başka neyi neden diyeyim

Gene hava bozdu gene hazan var
Her yer açık yüreğimse dört duvar
Böyle geçer bende günler haftalar
Yıllar sussun ne sor nede diyeyim

Yar dedim de kurtulmam bu yaradan
Ben adandım dedim sana yar adan
Her bir derde derman verir Yaradan
Benim derde derman yokmuş ney leyim

Hayalimde ipek duran saçların
Göz üstünde hilal duran kaşların
Kirpiğin'dir kalbe giren okların
Öldürmedin yaşatmadın ney leyim
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SöYLENEN SöZ SENiN GiBiDiR

Dörtdörtlük insanım tam da değilim
Mükemmel bir insan olamaz dostlar
Tanrı’ya aittir o mükemmellik
Hatasız olamaz asla insanlar

Karşılıksız vermek Allah’a mahsus
O bizlere her an almadan verir
Hakka doğru olsun her an yolumuz
Doğruluk tükenmez bir hazinedir

Kimileri ister vermeden selam
Kimisi kullanmak öğrenmez kelam
Kimisi acıtır veremez derman
Bilmez söylenen söz kendi gibidir

Canları var yaşar sanır hayatta
Okur anlamazlar ne var kitapta
Uyurgezer gibi durur ayakta
Kitaplar yükleyen hamal gibidir

Üzer bu durumlar gerçek insanı
Mükemmel değildir şahı sultanı
İnsanoğlu ilkin kendini tanı
Bil ki karşındaki senin gibidir

Belki elde yetkin nara atarsın
Sözünü tartmadan söyler atarsın
Âlem terazidir sen tartılırsın
Bil ki ettiğin söz senin gibidir
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Söyleten sen

SÖYLETEN SEN

Aramızda uzun yollar
Aşılamaz sıradağlar
Bir yanda sen
Birinde ben

Aşkımız dünya’lar kadar
Yüreğimiz hep bir çarpar
Tükenemez bu sevdalar
Mimar_ı sen çekeni ben

Seher yeli eser ılgıt
Sesin  çıkar zılgıt zılgıt
Dayanmaz’san bu Aşk’a, git
Edeni sen feryad_ı ben

Yaklaşırım sen kaçarsın
Yanan benim sen ağlarsın
Yüreğimi tırmalarsın
Melhemi sen yaralı ben

Bitmez dersin Bitiren sen
Esirgersin tatlı busen
Inanamam bazı bus en
Yaşayan ben yaşatan sen

Ararsam bulmam adresin
Tükendi dilim nefesim
Nasıl haykırsam nerdesin
Aranan sen bulmayan ben

Vefasız dedim darıldın
Zalim’e de çok kırıldın
Anlamadım ne maksadın
Söyleyen ben söyleten sen

Ararsam seni bulamam
Sana haberim salamam
Bilirsin sensiz duramam
Çektiren sen bense çeken
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Söyleyemem ki

Sen beni bilmezsin bilemedin ki.
Akan göz yaşımı silemedin ki.
Ben acı çekerken  feryad ederken.
Yanımda olmayı istemedin ki.

Her sabah umutla baktım yoluna.
Her gören acıdı bükük boynuma.
Beklerdim ben seni ömrün sonuna
Bir ümit ışığı hiç yakmadın ki.

Bırakıpta beni gittin ellere.
Gönül bahçem sensiz döndü çöllere.
Kalbimi çıkarıp atsam yerlere
O başka birine varamaz bil ki.

Sen bilde başkası bilsin istemem.
Derdime bir merhem olsun istemem
Ölsemde kimseden sevgi dilenmem.
Senden başka sevgi tanımadım ki

Şimdi gel diyemem git te diyemem.
Gelsende yüzüne bakıp göremem
Bu acı banadır sana söylemem.
Kör oldu gözlerim.diyemedim ki.
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Sözlere sözler

Sözlere sözler

Kendi  kendini başkasındançok seveni
Çoğu kimseler sevmez.

Kemerini sıkmayanın kemeri gider
Pantalonu da

Baltayı herkes taşa vuramaz.
Ustasar hariç.

Kalın kafalı olma.
Daha kalını bulunur
Kafanı inceltir.

Herkes yaptığı şeylerle anılır.
Hiçbir sey yapmayan isimsizmikalır.

Balık baştan ise insanlarda
Ayaklarından kokar

İçmek bir şey hallederse
Hepimiz içmeliyiz.

Üzüleceğine üzüldüğn için üzül.

Üzülmeye değmeyenlerde vardır.

Göler yalan söylemez .
İnsandan önce doğdular.

Her zaman çoğunluğun sözü geçer.
Bir çiçekle yaz gelmiyor.

Çivi çiviyi dikişi de yaramazlar.
Veya terziler söker.

Her yokuşun bir inişi
Düzlerin denizi var
Şimdi bendende bu kadar.
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Sözüm Silahım

SÖZÜM SİLAHIM

Bende olmaz sizlerdeki yetkiler belki
Benim kalemim var o dur her şeyim
Sizler geçersiniz o da nedir ki!
Bu dünya durdukça ben hep yaşarım

Silahım olamaz sözlerim kurşun
Irgalamaz beni hükmün duruşun
Devran döner elbet sen yok olursun
Kalemim sussa da canda yaşarım

Varsın ezileyim bir gün kalkarım
Senin bu gün ise benim hep yarın!
Gökte kalamaz ki, kara bulutların!
Mavi gökler benim on da yaşarım

Sözler ayrı sizde gerçekten uzak!
Usandık sizlere nereli yazsak
Bizlere kurulur kapandan tuzak
Alıştık bunlara ben hep aşarım

Susturamaz kimse bendekileri
Zaman söylemez mi git hep ileri!
Saklayamaz kimse tüm gerçekleri
Bendeki sabır çok size şaşarım

Ben şairim şiir yazarım dilde!
Kimi okur anlamaz da belki de!
Neleri aştık biz kaldı geride
Geriye dönüş yok önde kalırım
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Sözüm Yerinde Kalsın

Sözüm yerinde kalsın

Sen dalında gonca bir gül gibisin.
Ben se hazanlarda dökülen yaprak.
Boş ver be güzelim beni n’edersin.
Önünde hayat var yaşamana bak.

Hoyrat eser bende çılgındır rüzgar.
Sen’se seher yeli gibi gelir esersin.
Benim etrafımda çelik dört duvar.
Sen’se baharlarda açan çiçek’sin.

Boş ver beni gülüm dengin olamam.
Sevdim ama seni gelip bulamam.
Bulsam o Diyar’dan seni alamam.
Bırak sana aşkım hep bana kalsın.

Kaçmak istiyorsun sanma bilmedim.
Sanma kimselerden darbe yemedim.
Şu’nu bil sen gibi! kimse sevmedim.
Bırak seni sevmek hep bana kalsın.

Herdemin’de ben’dim olan hatalı.
Suçum sana Sevgim! sana sevdalı.
Her zaman ben verdim o zeytin dalı.
Yaprak sende dalı hep bende kalsın.

Bırak beni bırak sana yanayım.
Aşkın zindanında mahpus kalayım.
Hani hep söylerdin! sana leyla’yım.
Unuttuğun sözler hep bana kalsın.

Sevgi’de ustayım Aşk’ta belayım.
Seven gönül’lere Kara sevda’yım.
Sen gidersen eğer ben hep burdayım.
Bırak verdiğim söz yerinde kalsın.
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Sude

SUDE

Yaralı bir yürek taşır gibisin!
Gönlünü kaptırmış ceylan misali
Sekersin ovada olmaz emsalin
Güllerin goncası gibisin Su de

Dört mevsim yetmez ki daha istersin
Gönülde taht kurdun yıkabilirsin
İstesen her şeyi ezip geçersin
Mutluluk elinde olsan mesude

Kırıp kuralları yıkmak istersin
Kadere boynunu bükmek bilmesin
Kursağında kalmış yaşam hevesin
Kırma ümidini diren be Su de

Diren yıkılacak kaderin gücü
Alacaksın elbet hayattan öcü
Yürek güzelliğin gösterir düzü
Sana senden başka dost olmaz Su de

Tatlı esmer taşır manası adın
Mutluluk hakkındır olsun muradın
Güzel bir hayattır senin maksadın
Dilerim emelin olsun be Su de

Ezilmişlik derler kimi adına
Şirin dostluğun var vardım tadına
Dilerim erersin her muradına
Şü gönlümde bir yer ettin sen  SUDE
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SUSUn! YALANDAN BAYRAM OLMAZ

Bu gün değil yarınlarda hiç olmaz
Dünde idi dünlerde kaldı bayram!
Herkes kılar göstermelik bir namaz
Maksat herkes alışverişte görsün

Çalar çırpar edinirler ganimet
Aç kalsın umurlarında mı millet
Hırsızlıklar onlarda bir Asalet
Susun beyler bize bayram gelemez

On kez gider hangi parayla Hacca
Hiç bakmazlar aç kalana muhtaca
Zalimlere para gider tonlarca
Bu durumda bizde bayram olamaz

Allah deyip insanları katleden
Bir Beden yok Para hırsı tek neden
Haksızlıklar vardır ön yanda giden
Olmaz beyler bizde bayram hiç olmaz

Dünler de biz daha mutlu yaşardık
Bayramları severek karşılardık
Bu yaşamın tadı kalmadı yazık
İnsanlar! Can! verirken bayram olmaz

Nasıl bir kalp taşırsınız bilemem
Belki yoktur size insan diyemem
Halkım Açken ben bayramı edemem
Susun beyler YALANDAN BAYRAM OLMAZ
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SüPER BABAANNE

SÜPER BABAANNE

Gözlerinle kalbinle belli edersin
Sen bizleri bilirim ne çok seversin
Hep yanında kalalım ne çok istersin
Her şeyde sen süpersin SÜPER BABAANNE

En güzel duygularla sevesin beni
Bende en çok sen kadar severim seni
İsterim ben her zaman seni görmemi
Sen her şeye değersin SÜPER BABAANNNE

Sen besleyip büyüttün güzel babamı
Sen gönlümün güzeli baba sultanı
Seninle süslüyorum küçük dünyamı
Sen herkesten güzelsin SÜPER BABAANNE

Süpersin sen süpersin bulunmaz eşin
Hep göklerde dolaşsın büyük güneşin
Sen biricik ninemsin yoktur kardeşin
Sen herkesi seversin SÜPER BABAANNE

                                                         Tahsin emek
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ŞAH DAMARıM

Aslını Yitirmiş insancıklar türedi
Bir Aslan iken Bir it gibi inledi
Maddi olmuş Tapınağı mabedi
Bu Alemde ne tutarsan bozulmuş

Yitmiş dostluk yerini Hain almış
Hayat dersen yüzde elli kısalmış
İhanetler Vatan içinden olmuş
Müslümanı yok edermiş Yezitler

Behey kardeş sanma ki sana küstüm
Ben kendimden korkarım artık göçtüm
Bir bak sende çevrende var kaç yetim
Dört bir yanda Katledilir Mehmetler

Bu yarayı kanatanlar Utanmaz
El alemin gözüne kılar Namaz
Sen bilirsin onlar bize yaramaz
Sen Can-dasın olmaz ki senden geçmek

Bir yaram var otanamaz içimde
Çıkmazlar var çözülemez derdim-de
Ben söylerdim sorma her seferinde
Bu Can varken bende senden ASLA VAZGEÇMEZ

Vazgeçemem sen ki benim Canımda
Her ah çekişinde vardın yanımda
Yer etmişsin damarımda kanımda
Her şeyden geçerim senden vazgeçmem
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ŞAİR DENİLİP Geçilmez

Her insan yazamaz şiiri
Duyan gönlü sevdayı bilen
İnsanı seven hayatı keşfeden
Ruha hitap etmesini ilke edinen
Her anından zevk alan zevk verebilen
Karşısındaki insanları sıkmadan dinleten
Duyguları anlata bilen resimleri kaleme alabilen
Kainatı harflerle Kağıda dökebilen-dir ŞAİR VE ŞAİR OLABİLİR

DUYARSIZ OLANLAR YAZAMAZ ŞİİRİ ŞAİR İMANA GETİRİR DİNSİZ KAFİRİ
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ŞANLI URFA ÖZLEDiM SENİ

Gelemeyeli sana özlemin doldu
Yüreğimde eksik bir şeyler oldu
Sana sevgim arttı sanma kayboldu
Seni çok özledim ey ŞANLI URFA

Nasıl Çıttık Kale nasıl Bulancak
Sizlere selamım dopdolu kucak
Halil İbrahim de sende olacak
Bozova’na selam ey ŞANLI URFA

Balıklı gölünde ANZILHA YATAR
Halil İbrahim’i putperest yakar
Ateşl su oldu da balık odunlar
Kutsal Mekân sende ey ŞANLI URFA

Mağaranda EYYÜB sabrı eyledi
Kâfir iman etti onu dinledi
Allah ona sabır verdi bekledi
Evliyalar şehri ey ŞANLI URFA

İnsanların senin gibi şanlıdır
Çoğu merttir çoğu delikanlıdır
Hepsi vatanına candan bağlıdır
Şanın yüce olsun ey ŞANLI URFA

Selamı söylerim bütün halkına
Muhtar Ahmet Hişman ağa bakına
Gelmek ister canım sana yakına
Seni çok özledim ey ŞANLI URFA

Sendedir İmam'ı Azam müjdesi
Hazreti Alinin ulu hutbesi
Atatürk barajı daha öncesi
Sana söylen mişti ey Şanlı URFA

Bozovanın üstü dağlar göl oldu
Fıratın suları ile Can buldu
Verimli topraklar sulara doydu
Şenol URFA HALKI ŞANLISIN URFA
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Şanlıurfa

ŞANLIURFA

Urfa’ dayım! Bu gün Boz-Ovasında.
Atatürk barajı! var sol kıyısında.
Canım dediklerim vardır yanımda.
Şen ol Şanlı Urfa! Şen ol sende Bozova.

Ne güzel insanın Çıtı Kale  Bulancak.
Selamlarım sizi hep kucak kucak.
Bu son değil size gene olacak.
Geleceğim sana ey Şanlı Urfa.

Azası köyünün bir Hişman ağa.
İnsanlığı gezer  sevgi bağında.
Kucaklar herkesi kalkar ayağa.
Var olsun insan’ın ey Şanlıurfa.

Bulancak köyünün muhtarı Ahmet.
Helal et hakkını çok verdik zahmet.
Dilerim soyuna Ata‘na rahmet.
İnsanın var olsun ey şanlıurfa.

Adliye karşısı Halil İbrahim.
Ataları gibi elleri kerim.
Dilerim orada hep kalsın daim.
Aydınlık içinde kal Şanlıurfa.

Şanlıurfa şanın hep daim olsun.
İnsanının emsalleri  çok olsun
İbrahim el HALİL seni korusun.
Tanrıdan dilerim ey ŞANLIURFA.
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Şehit Annesine

Gözümde yaşlarla izledim seni!
Sen bir kahramansın ŞEHİT Annesi!
Semalarda kükredi senin o sesin!
Emsalin çok olsun sen bir TANESİN!

Vurdum duymazlar a küpeler taktın!
Şehidini mezarda huzurda bıraktın!
Sen vatandaş olarak görevini yaptın!
Seslerin gürlesin ŞEHİT ANNESİ.!!!!!

İçerde dışarıda hain türedi.
Atatürk bizlere bunu söyledi!
Denileni duyup kimler kükredi?
Uyandır bu halkı ŞEHİTLERİN BÜTÜN ANNESİ.!!!

Sen ışık tutarsın her karanlığa.
Sen Layıksın elbet her Analığa.
Sen büyük ders verdin tüm İnsanlığa.
Emsallerin çoğalsın Ey ŞEHİT ANASI.
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ŞEREFİNE YALNIZLIĞI İÇİyORUM

Doldurup kadehlere yalnızlığı!
Yudumladım; Yavaş yavaş!
Kırık ayaklı bir masada.
Mezem Sessizlik!
Aylardır; Bunu!
Yaparım ben!
Ne son ne de ilk.
Uzaklarda martılar!
Dalıp çıkıyorlar dalgalara.
Tek değiller her biri çift çift!
Vay benim bahtıma diye düşündüm.
Olamadık onlar kadar biz neden  ayrıldık?
Bir türlü soramadım; Kendime bir başıma oturup.
Çekip gittiğin o günden beri; Sanma hep aklıma geldi.
Ayılamadım ki bir kere dertli başımla; Durmadık dik.
Sen ayık kal dedim ey gönlüm bir zaman sevdik!
Şimdi nerede diye sormaz yüreğim yoruldu hep.
O hala tutmuş O yerini içinde; Bırakmıyor aşkı.
Sevdayı teselli etmiş kendine; o bir Şımarık
Dilim susmaz dolanıp durur o sevdiğin şarkı.
Tenim hala saklar sıcaklığını bırakmaz!
Boynumu sorsan hep bükülü durmuş!
Secde eder gibi sanki de kılar namaz.
Bitmiyor ki kadehlerde dolar durur!
Tükenmedi ki sensizlik.
Kıyametler kopsa da!
Duymam duyamam!
Sarmış gene sessizlik.
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Şimdi

Ş İ M D İ

Mumların ışığında
Loş bir karanlıkta
Köhne duvarların eşiğine
Salaş bir Meyhanede
Islak Nemli havayı teneffüs ederek
Koca bir Ömür tüketmek
Güler yüzüm kan ağlar içim
Görenler Mutlu sanırlar
Bir Zamanlar
Bende öyle sanırdım
Tükenmez Umutlarla doluydum
Ama şimdi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ama şimdi görme beni Almira
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Şükürler TANRIM

Ben  doğarken ağlamatı bilmişim.
Bilmediğim sevinerek gülmeyi.
Yedisinde bildim kara kazmayı.
Bırakmadım elden kürek kazmayı.

Yirmisinde hayat atıldım sana.
Sonrasında asker dediler bana.
Bunca uğrağ gitti hay a yabana.
Borç harc ile yaptım düğün derneği.

Derken öyle girdim dünya evine.
Kim ne dese bende gittim tersine.
Adüv oldum familyanın hepsine.
Böylece başardım mutlu olmayı.

Şükür elde kine koca yaradan.
Beni yoktan sensin birtek var eden.
Şimdiki yaşantım senle ala’dan.
Öğrendim sayende şükür etmeyi.
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Tanıyamadım SENi

Sakınmıştım seni günden güneşten
Sakınmıştım abi bacı kardeşten
Seni ben; Dosttan düşmandan eşten
Ben seni gözümden çok kıskanmıştım

Hep bende kalasın diye istedim
Senden önce kimseleri sevmedim
Her zaman yoluna baktım gözledim
Ben senin aşkını hep kıskanmıştım

Böyle sevgi asla olamaz derdim
Senden başka yoktu benim bir derdim
Sana bu kalbimi saldım gönderdim
Ben seni gönlümden hep sakınmıştım

Yanılmış yüreğim bilmemiş seni
Bilememiş gönlüm sahte sevgini
Gözlerim sezmemiş her niyetini
Meğerki ben ne! Çok aldanmışım.
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Tanıyamazsın Beni

TANIYAMAZSIN BENİ

Sen bakma bana tanımaz beni gözlerin
Hislerin ise yaklaşamaz kenarlarıma
Tanımaz kendimi bazende kendim
Anlamadın nasıl ak düştü saçlarıma

Bir deli poyraz eser bazen yakar kavurur
Lodoslar da serinletse de bedenimi
Durmaz fırtınası kalbibin çarpar durur
Ve gene de sana uzatırım şu ellerimi

Uzak dur istersen durabildiğince benden
Ben kendimi tanımadım! Nasıl sen?
İçime girdin sualsiz sorgusuz ama neden
Elinde bir oyuncakmı! Aşkı,; sandın sen

Buralarda Kar yağar yazın bazen de!
Üşütmez erimez hatta görülmez göz’de
Yüreklere boran düşer dondurur sözde
Sen buraları bilmezsin buralara gelme sen

İstanbul sana kalsın! bizim buralar hep İstanbul
Değişti rüzgarlarımız artık Batıdan eser
Çekmedikmi cehaletin acısını andıkça içim titrer
Ben değiştim bende tanımadım kendimi değil sen

Sen bakma gözlerime sitem dolu sözlerime
İçim ister yazarım ben aşkımı satırlara
Yırtar atarım ortak olmasa dertlerime
Sen aldırma genede uzaktan bak gözün değerse martılara

Bir Sevda’dır benmkisi üstündedir  Kara adı
Çekmeyince olmaz derler sevgi ile Aşk’ın tadı
Söyle bana kimler almış şu dünyada o Muradı
Sen düşünme bak keyfine aldırma bu satırlara

Bana bakma belli değil ne ilk’im nede bir son’um
Bulamadım helezonik çıkmazlarda kaldı yolum
Ben böyleyim bu hayatta ne bekarım nede Dul’um
Sen bilmessin hallerimi belli değil sağım solum
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TANRIM ZALİMLERi SEVMEZ Kİ EMMİM

Yaz bahar aylarım olmadı benim!
Hazanlarda kaldım! Gülmedim emmim
Gerçekten olmadı bir tek sevenim!
Yanar içim yanar sönmez ki emmim!

Bahçem olmadı ki açsın gülleri
Yar beni bırakıp seçti elleri
Bakma akmaz oldu gözün selleri
Göz pınarı kuru! Yaş kalmadı emmim

Ben yaşadım sanma yaşlandım amma
Bakıp bu halime sende hiç kanma
Benim gibi ateşlerde sen yanma
Benim yaşımı sen sorma be emmim

İçim dışım bir değildir! Diyemem
Sorsan dertlerimi! Hiç söyleyemem
Bu diyardan gitsem! Derim gidemem
Gelir bulamazsa ya! Hep derim emmim

Prangalar takılmış esir her yerim
İçimdeyken acım! Ben ne ederim
Kalmam bu diyarda ne de giderim
Giderken üzülsün istemem emmim

Emmim! Kara- Sevda ikisi birdir
Onda kalmak- ıramakta küfürdür
Zulüm edenler hepsi birer kâfirdir
Tanrım zalimleri hiç sevmez emmim
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TANRI'NIN ADALETİ EDER TEcELLİ

Hanidir gözlerin arşa bakardı
Semaya yönelmiş iken ellerin
Sessizce dualar ederken için
Kabul oldu desem tüm dileklerin

Boynun bükük idi her baktığımda
Derin ah çekerdin vardım farkında
Bir Tanrı var idi her an yanında
O okur bilir İdi senin içerin

Yıkılası derdin Zalimin zulmü
Kim verdiyse mazlumlara o günü
Sen demesen Tanrı duyar sözünü
Kabul oldu senin tüm duaların

Yıkıldı Tiran'n kalmadı bendi
Hak zahir oldu da! Batıl yıkıldı
Kar eridi tüm karalar göründü
Ey mazlum! Alındı bütün hakların

Sabret çırpınırlar her yüzsüz gibi
Aynaya bakıp da görmez kendini
Sarmıştır beynini taptığı şeytan
Arıtamaz artık ondan kendini

Hak'ka Halkla yürü demiştim sana
Hak'tan yakın olmaz kimse İnsana
Çünkü yaratmıştır! En güzel varlık
Tanrı Lutfü yeter koca CİHANA
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Tanrıyı bilmezden kurtarın beni

ALDATMIŞ MEVSİMLER ZAMANSIZ AÇTIM
KAR YAĞDI ÜSTÜME HAYATTAN BIKTIM!
MADEM SEN EY BAHAR KALMAYACAK-TIN!
NEDEN GÜNEŞ İLE ALDATTIN BENİ?

ZAMANA MI UYDUN SENDE HÜKÜM-E?
BİR GÜNÜN UYMUYOR NEDEN DÜNÜNE?
BÜTÜN SUÇ SENDEDİR KAÇIP SİLKİNME!
YALAN DOLAN İLE KANDIRMA BENİ!

BELKİ DE BAHARI YAŞAMAM ARTIK!
KURUR GİDERİM DE OLMAZ MI YAZIK?
BAHARI GÖRMEDEN GELİRSE YAZLIK!
ÇİÇEKLER İÇİNDEN ÇIKARIN BENİ!

YOK OLMUŞTUR ZATEN BÜTÜN ÇİÇEKLER!
SAVUŞUP DA GİDER OLDULAR GENÇLER!
HER ŞEY YALAN DOLAN YOKTUR GERÇEKLER!
SİZİN DÜNYANIZDAN ÇIKARIN BENİ!

SİZLERE YARAMAZ OLMUŞ GÜZELLİK!
ÇEKİLEN BU HAYAT ALENEN REZİLLİK.
ULU ORTA NARA YALAN REZİLLİK.
KÖTÜ OLANLARDAN KORUYUN BENİ.

BEN NAZLI ÇİÇEĞİM BAHARIN GÜLÜ.
NE FARK EDER İNSANDAN OLUNCA ÖLÜ.
TANRIYA İNANAN HİÇ YAPMAZ BUNU!
ALLAH-I BİLMEZDEN KURTARIN BENİ.
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TeK KaNaTLA UçMAZ KUŞLaR

TEK KANATLA UÇMAZ KUŞLAR

Sevilmek istedin
Sevmeyi denemedin
Sen bilmedin karşılığı
Ya da sen hiç istemedin
Bilmezsin sen!
Her şeyin kardeşi var
Her şey karşılıklıdır diye yazar
Bize yolumuzu gösteren kitaplar
Bilmez misin?
Gecenin gündüzünü!
Arkasını yüzünü!
Yokuşunu düzünü!
Taşını toprağını!
Dalının yaprağını!
Serti yumuşağını!
Dağını yamacını!
Beyazın karasını!
Tatlının acısını!
Yaşamın ölümünü
Bilmez misin?
Bilmezsen de!
Öğrenmek istemez misin?
Her kuşun bir çift kanadı var!
Görmek istemez misin?
O kuş tek kanatla nasıl uçar
Sevgiler karşılıksızsa eğer!
Nasıl yaşar ki AŞKLAR!

T A H S İ N    E M E K

Hayat girdap doluysa,
Sevgi açma yoludur,
Etraf düşman doluysa,
Çare kaçma yoludur.

Tek kanatla uçamazsın,
Deryaları taşamazsın,
Yazık olur küçüğüm,
Bu yaşta koşamazsın.

Yazan: Ümüt Güngör 1
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Tekel işçilerine

Tekel işçilerine…

Nebula saçları
Ekmek bakışlarıyla
Güneşin rüzgârları
Kol kola yürüdüler
Umut ürettiler…

Sırt sırta verdiler
Besin ürettiler…

Dağıldı kar, boran
Diz çöktü günahkâr

Karanlığın içinde
El oldu
Yalancılar…

Gürcan Kırım
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Tektir Bizde Cumhuriyet

TEKTİR BİZDE CUMHURİYET

Bulutlara değer başım gururdan.
Aleviyim Onur duyarım ondan
Kemalistim ayrIlamam bu yoldan
Atmadan yadigar bana HÜRRİYET.
İlelebet yaşar bu CUMHURİYET.

Ayyıldızlı bayrak şeref şanımdır.
Üstündeki Allar kızıl kanımdır.
Ay da yıldızlar da benim Canımdıır.
Öldüremez beni asla eziyet.
Değişemez Marşım ve CUMHURİYET.

Olamaz Atama bulunamaz eş!
Onunla göründü Ufkumda güneş.
Anadolu bizim hepimiz KARDEŞ.
Ayırımı yapmaz herkes bir diyet.
Şanımızdır bizim! Tek yol! CUMHURİYET.

Ulusunlar bırak düşmanlarımız.
Bizi zincir duvar tutmaz yıkarız.
Birliklerden kıvanç sevgi duyarız.
Alımızda yazar Türklük HÜRRİYET.
Canımızdır bizim! Tek CUMHURİYET.

TAHSİNEMEK
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TERÖR SANA LANET OLSuN

Lanet olsun sana terör
Tüm dünyayı saran budur
Terör nereden beslense
Besleyenler İnsan mıdır

Kimler var ise arkanda
İçeride ve Dünyada
Lanet olsun hepsine de
Seni yaptırana Terör

Kimler çizmişse yolunu
Bulmasın ev huzurunu
Her katleden Hak kulunu
Yuvasında bulsun Terör

Lanet olsun yaptırana
Halkı bölüp ayırana
Körükleyip saklanan 'a
Lanet yağsın ona Terör

Her kırdıran halkı halka
Elbet terörist mutlaka
Rahat yatmasın yatakta
Azaplarla yansın Terör

Timsah gözyaşı dökene
Tanrı Laneti köküne
Tüm dünyada besleyene
Toprağına lanet TERÖR
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TEZ AYRILDIK DEĞiL Mİ?

Çok sevme yar demiş'idim sana ben!
Tez ayrıldı kavuşmadan elimiz
Demeyelim demiştim aşkımızı
Tez solacak gonca açan gülümüz

Yüreğinde sev demiştim! O yeter
Elin gözü keskin kılıçtan beter
Ne oldu da sardı bizi bu dertler
Tez harcandı Dağlar gibi sevgimiz

Sen bir yana salınırdık Can cana
Ne çok şükür etmiştik Yaradana
Razı gelmez idin ayrı kalmama
Hani solmaz idi bizim gülümüz

Görmeyince gözlerimiz özlerdik
El ele tutuşur Niyaz ederdik
Gönlümüzde her şeyi bir dilerdik
Ömür boyu sürecekti Aşkımız

Dağıldık bak Dört bir yanda Tozumuz
Ne kışımız belli ne de yazımız
Ne bir oğul oldu nede kızımız
Ayrıldık bak sen yalnızsın ben yalnız

Ellere bak uzakta kal demiştim
Yar ben seni Canım kadar sevmiştim
Bu günleri çok ezelden görmüştüm
Demiştim ben Bir olmayız ikimiz
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TÖVBEM İSYANIMDAN ÖnCEDİR TANRIM

Bir İsyanım var sana ey yüce Tanrım
İpin Uzun diye hep yakınırım
Sen bilirsin sen Kadirsin bilirim
Zalimlerin zulmünü hep uzatırsın

Bırakın dersin hep ne yapacaklar
Mümin kullarını hep yakacaklar
Maskeleri düştü! Utanmayacaklar
Sen Onları bir kalemde silersin

Bizim sabrımız az bitti tükendi
Kötülerin açık oldu her fendi
Haksız olan haklıları hep yendi
Elbet bir gün cezaları verirsin

Tükendi mecaller takat kalmadı
Yaşam denen hayat bizde durmadı
Zalimlerin elbet zulüm maksadı
Sen Ki niyetleri elbet görürsün

Kul Olduğun unutuyor Zalimler
Onlar ki meczup sözde müminler
Sana bir eş bir şirk söyler oldular
Namaz niyazları Yalan bilirsin

Ben isyan ederim Tövbem en başta
Dayanmıyor gönlüm Kardeş savaşta
İnsana kıymak Yok! Her inanışta
Mazlumlara kıyanları görürsün

Ortada Evliya Kalpte Eşkıya
Bilmezler mi? Kalmaz onlara Dünya
Güya inanırlar Allah Tanrıya
Onların Kalbini sen hep görürsün
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Tut beni

Bir güneş gibi doğ şu dünyama
Ufkumda her zaman göreyim seni
Işık ol benim kara bahtıma
Bitmez karanlıktan gel kurtar beni

Seninle olayım her tan vaktinde
Hakkı arayanlar görsün beni de
Değişir hayatım senle belki de
Sonsuz acılardan al götür beni

Bil ki sana nefes gibi muhtacım
Sensiz ne eder ki saltanat tacım
Bir sana hastayım, sensin ilacım
Uzat ellerini çek, kaldır beni

25.08.2002
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TÜKENMEZ PıNARIMIZ BİZ HEP YAZARIZ

Tükenmez bir Pınar'ım
Hep karalar yazarım
İçimdeki duyguyu
Herkesle paylaşırım

Kalmasın bende yalnız
Dertler batar çuvaldız
Sızlanmasın Sevgili
Ben ona da yazarım

Çağırırım gelmesin
Bu halimi görmesin
Sevdiğimi bilmesin
Hep bana duygularım

Bazan küserim elbet
Ben şu kağıt kaleme
Bazı anda söz gelmez
Dolanacak dilime

Herkes Şiiri yazar
Ama herkes okutmaz
Bende Çırak olurum
Gerçek Şair Külyutmaz!

Kırmayın siz bizleri
Çok da ince Ruhluyuz
Güzel bir söz kafidir
On'la mutlu oluruz

Bizim Pınar şakırdar
Güneş olur Işıldar
Bizim Yürek tanımaz
Ne zalim ne Hükümdar
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TÜM AŞKLAR GÖNLÜMDE BiRİNİ SEVER

Baksan şu dünyaya dört mevsim yaşar
Bana baksan bende kırktan fazla var
Hazanların çoğu direnir durur
Baharlarım erken toplanır kaçar

Gönlümdeki rüzgar her estiğinde
Yüreğime hasret her kestiğinde
Gözlerimde renkler söz ettiğinde
Baharım yazlarım tez olur uçar

Bir gelir sevgili bin gider bilmem
Dara düşer gönlüm yüzünü görmem
Ah kedere dostum sefalar bilmem
Bir acı duyunca sevincim göçer

Her zaman suç benim hep hata bende
Acı çekmeyen yer yok bedenimde
Özlemlerim yakar her seferinde
Bir yaklaşsam ona bin beş yüz kaçar

Bir giden kederim bin yağar bana
Yaz ayında karlar yağar dağıma
Gözyaşlarım yağar yanaklarıma
Bazı an buz gibidir bazı an yakar

Yakar acımazlar gün ışıkları
Özlerim geceyi tüm akşamları
Çekmekten yanmışım tatlı aşkları
O aşklar ki bende! Hep Birini sever
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Tüm İnsanlar Kardeştir

TÜM İNSANLAR KARDEŞTİR

Ey hükmün başında duran her adam
Adil ol hükmünde; Hiç kayırmadan
Arada bir dönüp de aynaya baksan
Ezdiğin kırdığın sen gibi insan

Adil ol herkese buyurur Tanrı
Sanırım okumuş idin bütün bunları
Arada bir baksan sende yukarı
Görür seni Tanrı sen her ne yapsan

Hükmünde varlıklı! Varlıklar kattı
Bu gidiş muhtacı, aç’ı çoğalttı
Orta direk bitti ortadan kalktı
Aç kalmayan çok az bakıp toplasan

Hüküm Tanrı yolu bunu bilirsin
Yaptığından bir gün hesap verirsin
Sanma baki kalır sende gidersin
Dediklerini tut hiç unutmasan

Harçlık gibi maaş alır emekli
Bunu da çok gördün bizlere belki
Senin aldığın ne bende bilmem ki
Bizim maaş İle bir gelip yaşasan

Kardeş kavgaları çoğaldı yurtta
Gençlere yakışmaz yatmak tabutta
Şehitlik çoğaldı, büyük boyutta
Gerçeklere dönüp bir daha baksan

Gördün mü aynaya bakınca kendin
Dün nasıldın da, bu gün ne oldun
Doğruluk hazine sen hep söylerdin
Dediğin sözleri, hep unutmasan

Bu gidişe bizde yakışmaz sevmek
Doğu batı birdir olmaz ayırmak
Tüm halklar kardeştir der Tahsin EMEK
Bizleri bizlerden hiç koparmasan
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TÜM YOLLAR ALLAH a GİDER

Ya Rab diye koyulduk biz
Yolumuz Allah a gider
Muhammed_in ümmetiyiz
Ali ile devam eder

Hasan Hüseyin_dir İmam
Başların Tacı her zaman
Bize yol gösterir Kur-an
Kitabımız bize yeter

Ehli-Beyt-tir ahbabımız
Zülfikar-dır kılıcımız
Fadima-dır tek Anamız
Yollar Muhammed-e gider

Ele Bele Dile sadık
İmamdır Caferi sadık
Bizler hep ona inandık
Dillerimiz Ya Âli der

Muhammed-in vasiyeti
Ona verdi emaneti
Ehli-Beyt öder diyeti
İslamdır bize tek Rehber

Ya Âli der Ya Muhammed
Bu inanç bizde müebbed
Kuran-dır bizlere mesned
Yolumuz ALLAH-A GİDER
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TÜRK’TÜR SOYUMUZ  HAK’TIR YOLUMuZ

TÜRK’TÜR SOYUMUZ  HAK’TIR YOLUMUZ

Hain poyraz ne esersin serseri!
Üstümdeki izleri de görmezsin!
Hür yaşadım nice asırdan beri!
Önderim var Atatürk’ ü bilmezsin!

Kurutmak istersin yapraklarımı
Kırmak istiyorsun sen dallarımı
Bükemezsin asla sen soylarımı
Destanlar var tarihimde görmezsin

Koca çınar! Derler benim Namıma
Tarihim var! Görürsün bak alnıma
Hep okudum hainlerin canına
Çok acizsin tarihimi bilmezsin

Ne hainler türemişti sen gibi
Hepsi aldı hak ettiği nasibi
Su tutmaz bil delik testinin dibi
Aslın inkâr! Sen aslına dönersin

Bu vatanı ne düşmandan kurtardım
İstemedim hainlerden bir yardım
Her cephede tek komutan ben vardım
İman ruhu hep bende var görmezsin

Soyum sopum gelir orta Asya’dan
Bayrağım var gökteki Ay Yıldızdan
Korur bizi mutlak yüce Yaradan
Şanımızı sen okurda bilmezsin

Kahramandır soyum sopum her yerde
Hain düşman pusu kurar içerde
Devayım ben her düşküne her derde
Şanımız var tüm dünyada görmezsin
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UFUKLARDA ARAR GÖZLERİiM SENİ

Geçti de zamanın gelsen özgürlük
Şirin vatanıma etmesen yazık
Harbiye marşıyla dön gel sen artık

Mustafa kemalin verdiği canla
Şehitlerini koruduğu imanla
Sana çok yakışan istiklal-ınla
Tabuları yıkıp gelsen gel artık

Kader değil sana gelen aksilik
Cephede ölmesin artık Mehmetçik
Bizler ümit ile duaya geldik
Şanlı sancağın-la gelsen  gel artık

O güç hep sendedir der atam
Ruhu aramızda bendendir yatan
Sana yakışmıyor sessizce durman
İstiklal marşın-la çağla gel artık

Ecdadımdan emanettir bu vatan
Helal etmez sonra toprakta yatan
Şehitlerin kanıdır pınar Çağlatan
Ruhların huzuruna çıkıp gel artık

İleri demişti yüce Atatürk
Ardında yürüdü Çerkez Laz ve Kürt
Bizlere yakışmaz komşuyu unut
Dünya da barış der Mustafa kemal Atatürk
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UĞURLAR OLSuN DeDiK BU GüN                  MUMCUYA

UĞURLAR OLSUN DEDİK BU GÜN
                 MUMCUYA

Henüz dün bibiydi uğurlamıştık
Oysa aramızda hep yaşar onlar
Şiirler okuduk Ağıtlar yaktık
Başlangıçlar oldu olamaz sonlar

Ölürken de bize ışık tuttular
Karanlık dünyayı aydınlattılar
Dünya varken asla ölemez onlar
Hala biz onlardan ayrı kalmadık

On dokuz yıl değil geçse on asır
Onların canları bizlerde bir sır!
Onlar yaşar kalpte hep müteessir
Bizler eserleri diye yazıldık!

Bir hain kurşuna gitti o kurban
Kimler saman altı yürüttü yılan
Semasına yazdı adını Vatan
Uğur Mumcuların eseri olduk

Birdin milyonlara saçıldı ruhun
Hissedildi tüm Canlarda CÜ ruhun
Bir güneş gibidir yaktığın her Mum!
Kahpe kurşunuydu sana sıkılan

O kahpe kuşun ki hedefi insan!
O insan ki hep gerçeği savunan!
O gerçek ki her an sol yanda duran!
Bizde seni yazdık UĞUR seni OKUDUK
                       TAHSİN EMEK
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Ulu Tanrım

Kula kulluk edip tapmadık diye
Ezildik ey Tanrım sen koru bizi
Bizde şeref candan çok pahalıdır
Satılmadık diye yaktılar bizi

Hakkımızda ne fitneler yapıldı
Yalan ortalarda hak kapatıldı
Gerçeklere çamur miller atıldı
Ulusun ya rabbim sen koru bizi

Eğri duvar mutlak bir gün yıkılır
Eğik yamaçlara her an çıkılır
Doğru olmayanın beli kırılır
Haktan doğruluktan ayırma bizi

Çok ezeli aynı budur şiarım
Doğruluktan şaşmam olsa zararım
Hak için savaşır hak için varım
Yüzsüz riyakardan sen koru bizi

Bilmezler mi başlangıcın sonu var
Bir gün durulacak bulanan sular
Çirkinlikler gider güzellik yaşar
O günlerden mahrum eyleme bizi

Sensin bizi ol deyip de var eden
Bizlere bahşettin topraktan beden
Bilmezler mi dönmez geriye giden
Hidayetten mahrum eyleme bizi

                  22.06.2002
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Uludağlar

Biri diğerinin dibinden başlar
Sıra sıra uzar gider Toroslar
Süsleri kayalar,yeşil ağaçlar
Bir cennet gibidir şu yüce dağlar

Aşılması zordur, geçit vermezler
Yürekleri taştır, insaf etmezler
Ne canlılar saklar, neler gizlerler
Vahşi tabiatın gözdesi dağlar

Ardınızda yüreğimin içi var
Görmeyince, gözüm yaşanır ağlar
Sizinle ayrılır kara sevdalar
Acı nedir bilmez şu koca dağlar

sizleri aşarım bir gün mutlaka
Akşamdan besledim umut şafağa
Döneceksin elbet mesken uğrağa
Umutlar sizleri un eder aşar

Tahsin EMEK
  25.08.2002
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UmuDu NU yeter Ki KaybeTme

UMUDUNU KAYBETME YETER Kİ

Umulmadık yerde yanar ışıklar
Yeter ki sen ümidi sakın kaybetme
Sarılarak gezer seven âşıklar
Sevmeden aşkını sakın kaybetme

Adı umut soyadı da ümittir
Hayat nedir sanki yaşamdır tektir
Etme sen gönlünü kırarak tekdir
Bitti diyerek de bırakıp gitme

Diren bu hayata değer be gülüm
Yaşamın kardeşi değil mi Ölüm
Etme yüreğine eziyet zulüm
Sen git peşinden hep onu bekletme

Pes etmek yakışmaz henüz genç yaşlar
Akmasın gözünden o zümrüt yaşlar
Kuruyan gönüller sevgiyle yaşlar
Bitmez ki alevi söndürüp gitme

Söndürüp gitme sen yanar o yanar
Eğilip bakarsan yanan bir kor var
Bir günle bitmiyor koca hayatlar
Gençliğe kıyarak bırakıp gitme

Yarınları umut ümitle bekle
Yarın Yeniden doğ  Ufuk Güneşle
Yarın senin olsun sönmez Ateşle
Yarını sabırla Ümitle Bekle
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Umudum Bitmedi Almira

UMUDUM BİTMEDİ HENÜZ ALMİRA

El ayak çekilmiş
Se seda yok koca sokakta
Lambalar sönmüş
Bir parıltı var o da çok uzakta
Yeller susmuş
Hırçınca esmekten bıkmış olacak
Bir ölü kenti andırıyor bizim sokak
Bir ben varım ayakta duran
Ya sen neredesin bunu soramam
Iradın gittin kurtuldun sanıyorsun
Ama ben seni şu kalbimden çıkaramam
Hep seni düşünüyorum ALMİRA
Kapanmıyor kapanmadı içimde açtığın yara
Hep seni soruyorum esen yele uçan kuşa
Dalgalarla dans eden sessiz yakamozlara
Bir haber veremediler senden
Saklandın herkesten
Sana tapan gözlerimden
Ama anlamadım neden?
Paylaşmak istedim diye seninle dertlerimi
Yalnız bırakıp gitmenin bilemedim nedenini
Biliyorsun oysa sensiz olamayacağımı! Sevdiğimi
Şimdilerde baş edemediğim bir sancım var
Elim kolum bağlı sanki
Hayat bana zindan sensiz
Koca dünya bir dört duvar
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Umudumuz Ebedidir

UMUDUMUZ  EBEDİDİR

Eğme başın dik tut göklere doğru!
Yoldaşın olsun her an, o Akbulutlar
Yiğit Atan var unutma! Sen onun oğlu
Kararmasın içindeki parlak umutlar

Olacak demişti elbet! Bedbaht hainler
Örümcek kafalılar, bedende cinler!
Sendeki umutlar, bil her zoru yener!
Onlar bir gün gelir, kendini sokar!

Sol yanından git her an, o sana nurdur!
O nurlarla gidilen her yol doğrudur!
Arayan her zaman, Mevla’sını bulur!
Sönmez asla! Semandaki mavi umutlar

Sana emanettir! Bayrak, vatan toprağı
Atam; Uğratma sakın! Demiş ona alçağı
Candan aziz bil! Demiş o AL SANCAĞI
Aradığın güç her zaman, damarında var!

Atan! Kısa anda, koca bir vatan kurdu
Ayırmadı o zaman Alevi’yi Türkü Kürdü
Bu toprakta yaşan herkesi, bir Can gördü
Aç kitabını oku canlansın eski ANILAR

Hortlar arada bir ayırıp, bölen hainler
Eskiden beri var sanma hepsi yeniler
Ulusunlar! Onları kimler takar dinler
Bizde yıkılamaz! Köklü bir CUMHURİYET VAR
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UMUDUMUZ GENÇLERİMİZdİR

UMUDUMUZ GENÇLERİMİZDİR

Sizlere baktıkça göğsüm kabarır
Yüreğim sizinle coşar haykırır
Gözlerim sevinçten dolar boşanır
Umutlar sizdedir ey Gençlerimiz

Sizde görüyorum Mahir Çayan’ı
Deniz gezmiş sizde! Yusuf Aslan’ı
Sizler yaşattınız! O üç fidanı
Yarının Hâkimi hep sizlersiniz

Sizlerle yaşıyor Mustafa Kemal
Sizlerde ümitler parlıyor Al ‘Al
Sizde meşaleler yanacak kor ’Al
Yarının Güneşi! Hep sizlersiniz

Size Hitabesi var! Atamızın
Cumhuriyet sizin! Emanet sizin
Sizler malikisiniz bu kalbimizin
Yarının umudu hep sizlersiniz

Yürün Hak ile meydan sizindir
Bir Güneş’ ki parlar! Gözlerinizdir
İleri der Atam! Dönülmez geri
Bağımsız yarınlar hedefinizdir

Sizlerin yarınlar açın Bayrağı
Sizinle var olur Vatan toprağı
Sokmayın yurduma hain alçağı
Yarına doğacak! Güneş sizindir
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UMUDUMUZ SİZLERE GELİR AĞIR  HAYıR DERİZ BİZ ŞİMDİLİK HEP HAYIR

UMUDUMUZ SİZLERE GELİR AĞIR
HAYIR DERİZ BİZ ŞİMDİLİK HEP HAYIR

Sana belki ağır gelir Umudum.
Zira ben bu topraklarda doğdum.
Özgürlüktür benin edindiğim Şiarım.
Hür doğdum ben gene de Hür yaşarım.

Evet demem yokluğa yoksulluğa Çalışkanım!
Alın terimle kazanır Helal Hakkımla yaşarım
Hayır derim Yokluğa yoksulluğa yolsuzluğa
Hayır diye haykırır Ben Hayırla uğraşırım.

Yok ettiniz ne yazık kuruşumu Lira mı.
Altı sıfır attınız da size yaramadı mı
Kan-attınız yıllarca nasır tutmuş yaramı
Hayır derim sizlere! Candan ötesi var mı?

Ha esaret ha kefaret ne fark var.
Acı ile geçti gitti bu yıllar
Hayır derim Sabahlardan Akşamlara kadar
Hayır derim hayır duymadınız daha mı?

Cumhuriyet benim yaşam tarzımdır.
Ana yasa Atatürk-ten  Mirastır.
Atam ne demişse benim için bir Hak-tır
Hayır derim ben sizlere olmaz mı?

Olmaz ise ne sorarsın bize!
Zorluklarla ulaşılmaz Denize.
Atamdan Armağan Özgürlük bize!
Evet demem ben sizlere! Hep HAYIR..
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Unut demek dile kolay

Sana dönüp bakacak yüz bırakmadın!
Kırdın en kalın damarımdan kalbimi!
Seni tutunacak bir yer bırakmadın!
Ne olur sus git simdi gideceğin yerlere!
Ben kendimi unuttum seni sana sakladım!

Fırtınalar kopmaz oldu içimde durdu!
En son darbeyi bana sözlerin vurdu!
Yokluğunu fark etmiyor artık bu gönlüm!
Gözlerime yaş dökmeyi unuttu durdu!
Hislerime duymasını da tamamen yasakladım!

Beğenmedin bendeki O yerini hor gördün!
Oysaki sen gönlümdeki peri idin büyürdün!
Sakınırdım seni esen rüzgar günden güneşten!
Sen kalbime ummadığımda darbeler vurdun!
Ağır geldi o darbelerin bana sendeledim kalkamadım!

Bir masal ki geçip gittin ömrümden!
Unuturum fazla sürmez seni ben!
Kendin çıkmak istemiştin gönlümden!
Oysa neler vaad etmiştin bana ?
Yapamadım seni seni ben hala Unutamadım!
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Unuta Bilsem

UNUTABİLSEM

Baktıkça geriye tüm anılara
Hep seni hatırlar senle dolarım
Ak düştü birtanem siyah saçlara
Sensiz bu diyarda yalnız yaşarım

Dön derim dönemez o eski yıllar
Söylenemez oldu o eski şarkılar
Uçuşur her zaman bizim Martılar
Sen yoksun yanımda ona yanarım

Unutmak istesem kalbim anıyor
Bu gönlüm her daim seni istiyor
Gözlerim bir başkasını görmüyor
Kötü talihime bakar ağlarım

Dalgalar çılgınca vurur parçalar
Karşı koymaz oldu koca kayalar
Gel artık kapansın eski sayfalar
Bir bilsen her gece nasıl ağlarım

Almina girişi kapattı bana!
Onu alarak gel der bu limana
Yokluğun hasretin yetti canıma
Heder oldu gitti gençlik yıllarım

Almira başımın Tac’ıdır benim
Git dersen temelli çeker giderim
Laf bilmez sustu bak diyen dillerim
Amanos üstünde çadır kurarım

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

UNUTAMAdIM CANIM SEVGİLİM

Söz demiş idi bana yüreğim!
Bir daha sızlamayacak diye
Söz vermiş idi bana gözlerim
Akmayacak diye bir daha
Ellerim ayaklarım
Bütün bedenim
Söz söylemiş idi
Bana benliğim
Koparacak diye
seni içimden
Unutturacak idi
Bana zaman
Anmayacak diye
Bir daha seni
Yapamadılar AŞKIM
Başaramadılar sensiz
Çaresiz kaldılar
Aşkım çaresiz
Gün tutmadı sözünü
Değişti
Zaman durmadı yerinde
GÜNEŞ
Başka yerden doğdu
Her seferinde
Tarih hep değiştirdi sayılarını
Tuttu aksatmadan hesaplarını
Mazi unutulmaz dedi
O benim temelim
Unutursam ben
Nasıl hesap ederim
Her şey bana seni
Seni hatırlatıyor! ! ! !
Canım sevgilim.......
Canımsın benim
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Unutamam

UNUTAMAM

Dünyanın öbür ucuna gitsende.
Asırlarca görmesede gözlerim.
Unuturum diye, sakın aldanma.
Gene aşkın ile çarpar yüreğim.

Sen derin bir tutku tükenmez yaşam.
Sensiz doğmaz güneş bitmezki akşam.
Sen olmazsan kimselerle bağdaşmam.
 Sensiz uyku bilmez kanlı gözlerim.
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Unutamazsın Unutulamaz

Bıraktığın yerde kalmışım sanma!
Daha çok geriye gittim bilesin!
Beni unutursun diye aldanma!
Ben gibi sende hep benliğimde'sin.

Kolaydır unutmak hiç sevmemiş'sen!
Maziyi yaşamaz; hiç görmemiş'sen!
Dikenli yollardan hiç geçmemiş'sen!
Yaşamamış isen sen ne çok kolaydır.

Unutmak içinse sevmez ki insan.
Gelmez ki geriye akan bu zaman.
İçilmez ki meyler sebep olmadan!
Unutma Unutmak çok zor bir şeydir!

Unuturum diye sakın aldanma!
Çıkarır atarım diye hiç kanma!
Derman bulamazsın yaralarına.
Saçlar ağarmaz' idi! Unuta bilseydik.

Unuttum sanırsın karşına çıkar.
Hatırlatır sana kuşlar ağaçlar
Unutma canlanır bir gün ANILAR
Hayat katlanırdı ! Unuta bilseydik

Unuta bilsem der dilde şarkılar.
Unutmaz sevenler candan aşıklar.
Unutulmak zordur her bahar yaşar.
Dünya olmazdı ki Unuta bilseydik.
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Unutamıyorum

Kahretsin bir türlü unutamadım  seni.
Neler yaptım daha neler bir bilsen.
Seni söküp atmak için içimden ah neler!
Her şeyimde sen varmışsın yanılmışım meğer.

Kadehlere sarıldım her yudumda sen.
Sılamı bıraktım her yanımda sen.
Göllere gittim vahalara genede sen.
Denizlerde her kum tanesinde hep sen

Geceleri yıldızların yanındasın sen.
Gündüz hayalimde akşam rüyamsın sen.
Güneşimsin yakan ışığımsın sen.
Unutmaya neler yaptım bir bilebilsen.

Unutamıyorum seni övün sevin.
İstersen davul çal oyna dövün.
Ama mutlaka olacak bir gün.
Ama sanma orda bile unutamam seni.

Çünkü benim herşeyimsin sen.
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Unutma Beni

UNUTMA SAKIN

Bu gün bana senden bir haber gelmiş.
Şenlendi yeniden! şu dertli gönlüm.
Sanmıştı ki ona, sevgin kalmamış.
Sevinçten yerimde bin defa döndüm.

Sevindim adeta bir çocuk gibi.
Gülmemişti! epey olmuştu yüzüm.
Gecelerim azap ile geçerdi.
Belli olmuyordu gecem gündüzüm.

Kimselere kapıları, açmadım.
Bu acımı bir tek bana sakladım.
Bile bilsen nasıl, yanıp kıvrandım.
Her anım kadehle, içilen hüzün.

Meğer sensiz artık hiç ben  yapamam.
Hayatın yükünü sensiz çekemem.
El Alem’in arasına çıkamam.
Kimselere bakacak olamaz yüzüm.

Yalvarırım kesme, benden haberin.
Biliyorsun sensiz bir derbederim.
Sensiz şu Alemde ben ne ederim.
Beni ihya eder iki çift sözün.

Görmesem de belki katlanır gönül.
Yürek de kor oldu kalmaz ki kömür
Seni sevmek ile geçer bu ömür.
Esirgeme yeter ki benden sözün.
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UNUTMAK MI? AsLA!

Gönül bahçendeki güller mi soldu?
Kokuları duymaz oldum sevgilim!
Kendim için seni sevmişim diyen!
Dillere ne oldu? Sorsam sevdiğim!

Unuta bilmişsin tebrikler sana!
Ne güzel ümitler vermiştin bana
Nasıl kıya bildin kutsal aşkına
Hani aşk kutsaldı sende sevdiğim

Sözüm sözdür diye bes-a bes dedin
Kalbimdedir yerin diye söyledin
Beni benden aldın geri vermedin
Kırık kalbim hala sende sevgilim

Ben sen olamadım unutamadım
İçimde aşkını tuttum sakladım
Senden başka hiç kimseye bakmadım
Tutkunluğum varmış sana  sevdiğim

Hala sevdiğim-sin vazgeçemedim
Ayrılık şarabı deyip içmedim
Başka bir sevgili bulup seçmedim
Gözlerim her yerde arar sevdiğim

Sevdiğim-sin benim sevdiceğimsin
İlk göz ağrım-sın ilk sevdiğim-sin
Her nereye gitsen hep kalbimdesin
Sen unut! Ama ben ASLA SEVDİĞİM
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Unutt

Sana dönüp bakacak yüz bırakmadın!
Kırdın en kalın damarımdan kalbimi!
Seni tutunacak bir yer bırakmadın!
Ne olur sus git simdi gideceğin yerlere!
Ben kendimi unuttum seni sana sakladım!

Fırtınalar kopmaz oldu içimde durdu!
En son darbeyi bana sözlerin vurdu!
Yokluğunu fark etmiyor artık bu gönlüm!
Gözlerime yaş dökmeyi unuttu durdu!
Hislerime duymasını da tamamen yasakladım!

Beğenmedin bendeki O yerini hor gördün!
Oysaki sen gönlümdeki peri idin büyürdün!
Sakınırdım seni esen rüzgar günden güneşten!
Sen kalbime ummadığımda darbeler vurdun!
Ağır geldi o darbelerin bana sendeledim kalkamadım!

Bir masal ki geçip gittin ömrümden!
Unuturum fazla sürmez seni ben!
Kendin çıkmak istemiştin gönlümden!
Oysa neler vaad etmiştin bana ?
Yapamadım seni seni ben hala Unutamadım!
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UNUTTUM De BANA DİYEBİLİRSEN

Bu sonsuz gecenin karanlığında
Bir sen varsın hayalimde rüyalarımda
Bir seni düşünürüm seni yaşarım aklımda
Bu serseri başımın bir sen varsın hep başında

Seni düşünüyorum en başından aşkımızın
Nasıl başladı henüz hala unutamadım
O anları yaşarım ve de hep şaşkınım
Unutulmaz asla seninle yaşadıklarım

Kızarmıştı yüzün hatırlarsan o anı
Kan dökülecek gibiydi yanaklarından
Kaldıramıyordun başını alıp hicabından
Kızıl olmuştu dudakların konuşmadın heyecandan

Nasıl aşktı bu Tanrım neydi o tutku
Çoğu gecelerde zehir olurdu gelmezdi uyku
Sabah uyanır da göremem diye içimi yerdi korku
Ve bir sabah uyandım Asker Ocağında o özlediğim yoktu

Gözden ırak olunca olmuşuz meğer gönülden
Kimler çeldi aklını kimler ayırdı seni benden
Kaç yıl geçti bilmem! Geçse de üstünden
Unutamıyorum aşkım unutamıyorum seni BEN

Hadi sen unuttum de bana İnanayım
Gözlerime bakmadan da söyle İnanırım
İçerimi de yumarım gözlerimi yüreğimi kapatırım
Unuttum de bana Unuttum seni de bana diyebilirsen
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Unuttum seni

Adını dilimden düşürdüm gitti.
Sana olan aşkım kalmadı bitti.
Hayalin yok oldu beni terk etti.
Aklımdan fikrimden çıkardım seni.

İndirdim duvardan bütün resmini.
Hafızamdan sildim tüm her şeyini.
Anımsamaz oldum nefeslerini.
Bütün benliğimden yok ettim seni.

Geçtiğin yollarda duramaz oldum.
Gittiğin yerlere uğramaz oldum.
Sensizliğe bil’ki alışır oldum.
Görmemeğe karar verdim ben seni.

Sorar isen beni sensiz mutluyum.
Kendimle barıştım deli doluyum.
Biliyorsun ben her zaman haklıyım.
Haksızlığın bir gün boğacak seni.
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Unuttun beni! Nerde?

UNUTTUN BENİ! NERDE?

Hani çok severdin! Hani sözlerin nerde?
Bana canım derdin! Eski hallerin nerde?
Nerde o güleç yüz! Beni saran yar nerde?
Ne çabuk unuttun! Kalmamış hiç sevgim sende.

Oysa ki unutmadım! Hep seni yaşarım.
Her kapı çalındıkça! Koşup açarım
Şimdi görsen halimi! Kan gözyaşlarım.
Senle yaşlanacaktık! Hani sözlerin nerde?

Viraneye çevirdin! Aşktan yana bağımı.
Yıkmazdı hiç kimse! Sevda denen dağımı.
 O iki sözün yetti! Mahfettin hayatımı.
Hani kul olurdun! eski halların nerde?

Nerede! Diye beni yıllar yılı beklettin.
Bekleyerek! Hayatıma kahrettim.
Anadan öksüz kaldım! Babadan yetim.
Hani her şeyindim yalancı! O Sözün nerde?

Hani Okur iken! Göz yaşları dökerdin.
Hani beni anarken! Baştan başa titrerdin.
Hani benimle iken! Olamazdı derdin.
Hani kırık ayaklı! İlk masamız nerdeeeee?
                       TAHSİN EMEK

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

UNuTTuRMuYOR BANA

Durmadı!
Şişede durduğu gibi
Yudum, yudum
Girdi!
Kanıma meyler
Söyledi ne varsa
İçimde dilim
O
Kalbime mahkûm
Olmuşsa neyler
Bir başıma idim
Masa başında
Martılar dans eder
Durur karşımda
Dalgaları da!
Hırçınlaştı
Koptu aniden
Akdenizin
Sırrımı tutmadım
Açıkladım da
Seni sevdiğimi
Herkes öğrendi
Denizin oynayan
Balıkları da
Saymadım kaç kadeh
Kaç şişe bitti
Kimseler de yoktu
Yakınlarımda!
Şerefine içtim
Sabaha kadar
Sensiz sahil bile
Bana dört duvar
Unutturmaz seni
İçtiğim meyler!
İçsem mahzenleri!
Son!
Damlasına
Kadar
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UNUTUR GiDERDİM SENİ

Unutmuş gibiydim seni
Esmeseydi rüzgarlar
Gün ışıyınca
Görünmeseydi güneş
Aydınlan masaydı her yer
Oynamasaydı sokaklarda çocuklar
Duyulmasaydı atların nalları
Çalmasaydı arabaların kornaları
Batınca ufkumda güneş kızar masaydı
Çılgınca coşan dalgalar sallamasaydı gemileri
Aydınlatmasaydı gökteki ay ve yıldızlar geceleri
Gecenin sessizliğini bozan sarhoş naraları
Uzaktaki meyhaneden gelmeseydi
Seninle dinlediğim müzik sesleri
Kısacası aşkım olmasaydı hayat
Unutmuş gitmiştim seni
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Utandım Bu Gün

UTANDIM BU GÜN

Bir ümidim vardı o da kalmadı
Şeref sözü veren onda durmadı
Insanlardan yana güven olmadı
Kendi kaderime küskünüm bu gün

Oyunu zevk bilir hep bana eder
Kader değil’imiş sankide keder
Sanırım hep böyle yol alır gider
Kahpelikler yaptı genede bu gün

En mutlu anımda vurur silleyi
Eş almış kendine kahpe feleği
Tanımak istemez doğru gerçeği
Köküne kezzab’I dökmüşüm bu gün

Eski dost bildiğim yavan çıktılar
Gerçeklerden uzak yalan çıktılar
Insan bildiklerim hayvan çıktılar
Gerçek hayvanları özlerim bu gün

Bu gün dünü andım verilen sözü
Ihtiyaç dışında görmeyen gözü
Karanlık olanlar sevmez gündüzü
Gönül bahçem gene yıkıldı bu gün

Maddiyat herşeyden önce gelirmiş
Insanlık kalmamış herkes delirmiş
Herkes çıkar için sözden dönermiş
Insan olduğumdan utandım bu gün
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UYAN ARTIK ZaMAN GEÇMEDEN UYAN

Yaprakları mı kaldı dalımızın?
Aşk mı kaldı gönlünde sevdalı-mızın
Bir fırtına ki koptu silip süpürdü ne varsa
Farkına bile varmadık neler oldu ansızın!

Vatan dersen dört bir yanı kaynıyor
Yanıyor be kardeşim ne ciğerler yanıyor
Her ocakta yanar ateşler söner ocaklar aniden
Duymuyor be kardeşim duyması gerekenler duymuyor

Veremedik hakkını yaşadığımız toprağın
Atalardan sitem var üstümüzde yığın yığın
O nedir ki ey koca halkım durup da beklediğin
Olmuyor be kardeşim olmuyor sanki hayat bozuk plak gibi çalıyor

Kasap et derdinde Can derdindeymiş koyun
Duyun ey uyuyanlar uyanıp artık duyun
Yetsin artı yattığınız yüzü koyun
Vurdum duymazlık Türk halkına yakışmaz! ve de hiç yakışmıyor

Atı alan Üsküdar-ı geçmeden
Umutlar var dediğiniz sönmeden
Özgürlüktür dediğiniz uçup göçmeden
Silkelenin kalkıp artık bu zaman ki siz gibi uyumuyor

Dört bir yanı kaynıyor bu Vatanın
Kimliksizler çoğaldı yaşayanın
Elde kalmaz sahibi çıkmayanın
Gidiyor bak sen tutmazsan gidiyor özgürlükler bir kuş olup uçuyor
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Uyan Atam Bayrağı Göster

UYAN  ATAM BAYRAĞI GÖSTER

Uyan Atam uyan bak ne haldeyiz
Önümüz karanlık oldu görmeyiz
Gideceğimiz! Yolu artık bilmeyiz
Uyan Atam bize tekrar yol göster

Kervan gerilere! Yol alır olduK
İleri bir! Geri beş adım olduk
Aradık belayı en başa koyduk
Uyan Atam uyan! Atsan bir neşter

Susturduk mazide tüm aydınları
Yüzümüz yok bakmak için yukarı
Bizler başa sardık bu belaları!
Uyan Atam uyan ver kitap defter

Yeniden yaz bizim yollarımızı
Bağladılar bizim el kollarımızı
Gülmez oldu bahtımızın yıldızı
Atam uyan ne olur bitsin bu dertler

Anadolu’m!  parça, parça olmasın
İnsanları kardeş gibi yaşasın
Bu bayrak altında herkes toplansın
Uyan atam uyan uyuman yeter

Adil olsun hüküm doğu batı da
Ayırım olmasın kul arasında
Böylesi olmadı senin yanında
Uyan Atam uyan Bayrağı göster
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Uyuturlar İnanma Annem

UYUTURLAR İNANMA ANNEM

Gene bu gün duyarsızlık had safhasında
İçim yanar sıkılırım, yanarım annem
Çekenler çok! kimlerin, var umurunda
Duyarsızlık almış başı gidiyor annem

Ekmek derdi sarmış iken çoğu gençleri
Boşluklarda duruyorken, temiz elleri
Gene giyim, kuşam der çok! birileri
Uyutmaya devam derler; uyuruz annem

Sanki de bitmiş! kalmamış, memleket derdi
Eskiler ne verdi ki! Anne, yeni ne verdi
Salkımlara varan, Anne hepsini yedi
Olan olur gariplere, çare yok annem

Sen cepheye yolla gitsin, Şanlı Mehmetçik
Kimileri dolarlarla yapıyor yazık!
Bizlerde olmadı Anne! ne kış ne yazlık
Aslan payı onlarındır bize ne annem

Şimdilerde, Türban almış gitmiş başını
Unuturlar hiç görmezler gözün yaşını
Örtsün herkes! bizlere ne örtsün başını
Bizler açız bulamadık! Aşları annem

Sağı, solu müsterihtir bu gibi halden
Bize fayda olmadı ki, şakıyan dilden
Sol değil mi bu halleri kapıp getiren
Bu feryatlar yapmacıktır inanma annem
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Uzaklardan Bakar Oldum Akdeniz

UZAKLARDAN BAKAR OLDUM AKDENİZ

Dinmedi fırtınan hep coşuyorsun
Dalgaların çırpınıyor Akdeniz
Değişmedi sesin titretiyorsun
Seyrederim oysa ben seni sessiz

Gene bulananıktır mavi suların
Gelmez oldu artık o balıkların
Geçmişine acı ile bakarım
Berrak suların yok artık Akdeniz

Kirlettiler seni akan nehirler
Kirli akarsuyu içinde çöpler
Kokuşmuş lağımlar ve daha neler
Taşıyorlar sana güzel Akdeniz

Güzelliğin destan idi dillere
Güneş dalar idi hep derinlere
Gül kokardı sanki baksan her yere
Eski hallerin yok artık Akdeniz

Sahilin geçilmez olmuş pislikten
Kirleten bizleriz temizleyen sen
Kıyıya atarsın istemez bünyen
Aklarsın kendini güzel Akdeniz

Vurdumduymaz olmuş çevre insanı
Hep sana atarlar yaramayanı
Sonra gelir yüzer sende yıkanır
Kendini bilmezler çoktur Akdeniz
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ÜÇ ÇOCUK Olur MU SENCE BAŞBAKAN

Üç çocuk yap diye söylersin bize!
Yapma kolay bakması zor Başbakan
Derdimiz var atsan sığmaz denize
Hangisini desem sana Başbakan

Bizim yok olmadı kotra yatımız
Anadan doğalı kara bahtımız
Kıt kanaat geçinir de yaşarız
Üç çocuğa bakmak zordur Başbakan

Çalışır çabalar elde kalmıyor
Verdiğiniz maaş ücret yetmiyor
Zamlar aldı gitti yetişilmiyor
Sihirli Lambamız yoktur Başbakan

Vatan borcu bizde kışlada olur
Para ile de olmaz! Bizde ne kalır
Maaşın çoğunu kira borç alır
Aybaşını bulmak zordur Başbakan

Alnımızın teri yeterdi bize
Gerçek değerleri alsaydık sizden
Devlet malı deniz denilen sözden
Hakkımızı almaz olduk Başbakan

Her gelen asıldı orta direğe
Şikâyet olsa da duymaz! Feleğe
Korkarak girerler garip! Gerdeğe
Maddiyat belleri büker başbakan
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ÜÇGÜNLüK HAYATA DEĞER Mİ

Üç günlüktür hayat demiştim sana
Yaşanan yaşayan ve yaşarsan eğer!
Dönmezler geriye geçen günlerin
Onlara bakıpta ders alacaksın

Dünümüz bellidir acı gerçektir
Güzel çirkin olsa dönmeyecektir
Ona bakıp yaşanması gerekir
Ezberinden asla atmayacaksın

Bu günün iyi bil her değerini
Sakınola boşa yorma kendini
Sev seni seveni bil dertlerini
Belkide yarına varmayacaksın

Yarının meçhuldur belli olurmu
Ümit ederiz biz elde olurmu
Doğmayan çocuğa ad takılırmı
Yarında bellimi ne olacaksın

Hayat budur işte yaşayacaksan
Mutlu olamassın yapmayacaksan
Herşey karşılıklı olur hayatta
Verdiğinden fazla almayacaksan

Karşılıksız vermek ALLAH’a mahsus
Bedel ödeyenler yaşar kaygısız
Ölüm bile olmuyorki masrafsız
Gidenin ardına bakmayacaksın

Üzme kimseleri geçiyor hayat
Hayatını güzel yaşamaya bak
Olmassın mutsuzluk yaşama ortak
Mutluluklar için uğraşacaksın

Geçer günler döner pervane gibi
Dünya derin kuyu görünmez dibi
Herkes almaz bu hayattan nasibi
Almak istiyorsan çok koşacaksın
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Üzgündüm samandağ

Seni seyr'eyledim MUSA DAĞINDAN.
Titus tünel üstü Kapısuyundan.
Kel dağ'ı eteği meydan köyünden.
Bir benzerin eş'in olmaz samandağ.

HIDIRBEY Köyünden başkadır rengin.
Süman kalesi'yle bulunmaz dengin.
Senden ıradıkça artıyor sevgin.
Gönüllerde taht kurmuşsun samandağ.

Şehrine girince canım sıkılır.
Cadde sokağına nasıl bakılır.
Koklamam kounu burnum kırılır.
Yaşanır bir halin yok be samandağ.

HARAP Olmuş cadde ve sokakların.
Dökülmüş yemyeşil bütün saçların.
Plansız oluvermiş beton damların.
Foseptikler yaktı seni samandağ.
06 04 2007
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Üzülme Sen Bir tanem

ÜZÜLME SEN BİRTANEM

Tasalanma döner elbet bu devran.
Gün gelecek ışık dolacak her yer.
Hazan bitti yine bahar geldi bak.
Gene açacak çiçekler bir tanem.

Takma sakın bir sen değilsin yanan.
Bu yangınlar susmayacak her zaman.
Gün olacak bir çarpacak yürekler.
Bende umut kor gibidir bir tanem.

Mızrak çuvalda saklanmaz demişler.
Batar elbet haksız olan gidişler.
Aydınlığın yollarını kesmişler.
Işık bozar karanlığı bir tanem.

Sen üzülme kimse ölmez acın'dan.
Esirgeme ekmeği muhtacın'dan.
Nice krallar ayrıldılar TAÇ’ın dan.
Daim kalmaz kimselere bir tanem.

Yakınından gelir imiş ağır taş.
Uzak olan hafif gelir yarmaz baş.
Önceleri can dedi’ğin arkadaş.
Birde baktım kuyum kazar bir tanem.

Ne yüzleri gördü bilsen bu toprak.
Hiç kimseler çakmaz kazık ne mızrak.
Dünya handır bizlere olmuş uğrak.
Herkes yaptığıyla kalmaz bir tanem.
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Üzülme sen sultanım

Bende talih her an hazan gibidir.
Yaz ayında kışı verir sultanım.
Denizlere varıp girmek istersem.
Damla kalmaz suyu kurur sultanım.

Yeşil ova yanar çorağa döner.
Yollarıma çıkar bütün engeller.
Kuma döner kaya dağlar tepeler.
İnsan çıkar insanlıktan sultanım.

Üzülme sen böylesine alıştım.
Ömür boyu düzeltmeye çalıştım.
Her deminde ben kaybeden olmuştum..
Budur şansım sen üzülme sultanım.

Daha farklı gördüm seni herkesten.
Kurtulurum belki dedim kafesten.
Yanıldım kalbimden gelen o sesten.
Günah benim senin değil sultanım.
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Var Mısın

VARMISIN

Ben doluyum yağar isem kırarım.
Yumuşak kar gibi sen yağar’mısın.
Kahpe felek tüm yolları kapattı.
Birlik olup direnmeğe varmısın.

Ben sıfırı harcamadan tükettim.
Kahret meye şu Feleği sabrettim.
El avuçta ne var ise kaybettim.
Son damlaya direnmeye var mısın.

Var isen gel vuralım çıkmazlara.
Çıkar yoldan herkes gider bellidir.
Ders verelim ardan utanmazlara.
HAK yolunda yıpranmaya var mısın.

Var isen gel gidelim doğru yoldan.
Koparalım haksızlığı dalından.
Çeksin hırsız elin yetim malından.
Yüzsüz lere ders vermeye var mısın.

İhtiyaç ta kapımıza gelen e.
Bin bir yalan ile sözler verene.
Bir şamar atmaya o yüzlerine.
Kahret meye canlarını var mısın.
           10 12 05
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Vara Bilsem Yanına

VARA BİLSEM YANINA

Uzatıp da ellerimi vara bilsem.
Okşaya bilsem ipek saçlarını.
Sara bilsem o incecik belini.
Yüreğime basa bilsem seni.

Yıllardır çektiğim hasreti.
Kollarında versem canımı.
O zaman huzura erer bu gönül.
Doyasıya giderirdim özlemimi.

Sen üzülme üzülen var senin yerine.
Acıları at o berrak yüreğinden.
Yaşamaya geldiğin bu hayat.
İnan değmez ne olur dinle beni.

Dönüp de bakıver geriye ne imiş.
Hepsi de bir varmış biride yokmuş.
Değimli çekenler çektirenler ne iş.
Değmez üzülmen bir şeye dinle beni.

Uzanıp da vara bilsem yanına.
Kalan bu ömrümü verirdim sana.
Ola bilse can katardım canına.
Değersin bunlara  ne olur anla beni

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Varya

Tabipler toplandı başım ucunda.
Bir zerre almadı yaram acımdan.
Benim tek dermanım dar ağacına.
Aydın gençlerime uğrak olmasın.

Yaşanmaya gelinen ey koca dünya.
Senin öyle KATI kanunun varya.
Kimileri üstün görünmek için.
Kardeş yoldaş demez çiğner geçer ya.

Bendeki yaralar otanmaz büyür.
Demişler it ürür kervanlar yürür.
Haklı haksız hep birlikte görünür.
Unutkandır insan hatırlamaz ya.

Sizi sol görünüp sağdan vuranlar
Sanmam alçaklığa karnınız doyar.
Sizin düşünceniz sağlanan yarar.
Şeref namus rafta ırgalamaz ya.
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Vasıyet

Pişman olacağın sözü söyleme.
Alçaklardan asla özür dileme.
Doğrudur bildiğin yola yalnız git.
Şerefsizden asla özür dileme.

Yapamazsan eğer verme sözünü.
Budaktan sakınma asla gözünü.
sevenine canla sevgiyle sarıl.
Açılsın gül gibi o güzel yüzü.

Kendine sabrı bir meslek bil.
Sakın; Alçaklara etme meğil,
Kendiden emin ol o sana yeter
OLMAZSIN kimseye asla rezil,

Büyük oyna küçük yetmez.
Hayat birkaç günle geçmez.
Dünya değil İNSAN yalan.
Yaşar bunu insan bilmez.
21,03,2003
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VaTaN BoRcU PaRa İle ÖdeNmeZ

VATAN BORCU PARA İLE ÖDENMEZ

Askerliğe Vatan borcu denilir
Kışlalarda Alın teri dökülür
Sınırlarda nöbetler beklenilir
Yaşanmadan bu değerler bilinmez

Hiçbir bedel bu borçları ödemez
Bu gururdur para ile ölçülmez
Askerlik yapmayan hayatı bilmez
Askerlik kutsaldır ihanet olmaz

Sıra ile gelir herkese görev
Para pulla vatan hakkı ödenmez
Yıllar vardır Mehmetçik’le korunur
Kutsal hakkın asla bedeli olmaz

Her karışı Ata kanıyla dolu
Şehit kanı kokar hep Gelibolu
Askerliğin olmaz parayla yolu
Vatan borcu para pulla ödenmez

Hani birdi vatandaşın değeri
Maddiyatlar değiştirmez Kader’i
Bir gün gelir ararsın bu geçenleri
Bu dünya bir günde gelip te geçmez

Ağlayınca andırdılar Timsahı
Unuturlar sözü Dini Allah’ı
Kabadayı gibi kükrer sabahı
Gece korkusundan sesleri çıkmaz

Kemikleri sızlar tüm şehitlerin
Yoksulların asla bitmez dertlerin
Semaya yükselir ATA seslerin
Bu durumda zengin Askere gitmez

Parası olanlar sıcak yatakta
Hangi Asker yan gelip te yatmakta
Mehmetçikler nöbettedir ayakta
Vatan borcu parayla pulla ödenmez
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VATANDAŞ HUZURSUZ UYUYAMıYOR

İçerim Kan ağlar yüreğim  yanıyor
Bu vurdum duymazlık daha büyüyor
Başta oturanlar dilsiz sağırmış
Olanlara bakıp çare bulmuyor

Yetmez oyu alıp mecliste durmak
Yetmez saraylardan gazel okumak
Yetmiyor mu size olan olaylar
Memleket bir kazan gibi kaynıyor

Konu komşu koymadınız barışık
Bakın memlekete her şey karışık
Yıkılmış gibidir sizde canlılık
Cami ile namaz ile iş yürümüyor

Bir terör yuvası oldu Vatanım
Kahrolsun bir avuç toprak satanın
Yıkılsın Sarayın yıkılsın Hanın
Halk olmadan Vatan neye yarıyor

Yezit ile bir olup Can a kıyanlar
Sizleri götürsün Yılan Çıyanlar
Kurtaramaz sizi Hanlar Hamamlar
Memleket bir orman gibi yanıyor

Atamıza saygı itibar nerede
Halkı siz ittiniz bitmeyen derde
Geceleri uyunamaz oldu sayenizde
Vatanda her mümin Lanet okuyor
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Vaz Geçmiyorlar

VAZ GEÇMİYORLAR

Yaralı Arslan! gibi'dir  gönlüm.
Ah çektikçe karşı dağlar inliyor.
Sevgili den çekmek'le geçti ömrüm.
Aylar geçti ondan haber gelmiyor.

Yeller esmez oldu o yönden bana.
Gül bahçemde kuşlar artık konmuyor.
Gökte yıldızımız kalmadı gitti.
Sanırım aşkımız yolu bulmuyor.

Arayı açmadı asla bu kadar.
Kar mı yağdı yoksa yol vermez dağlar.
Zavallı yüreğim gönlüme ağlar.
Meğerki o yar i oda bekliyor.

İkisi baş başa durup ağlarken.
O zalimi neler çektim beklerken.
Bende vakit geç de onlarda erken.
Asla aşklarından vazgeçmem diyor.
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Vefasız

VEFASIZ

Vefa nedir diye bilmezsin bel ki
Sen kendine göre bakar görürsün
Sana denen bir söz bulunur bil ki
Senin adın o dur bil sen vefasız!

Etrafına bakmaz başka görmezsin
Bütün ilgileri sana istersin
Vurdum duymaz olur neler bilirsin
Sende vefa olmaz bil ki hayırsız

Acıtır sözlerin kahreder sesi
Senden başka kimse almaz nefesi
Göz ardı edersin bütün herkesi
Vefa borcun ödemezsin insafsız

Yazarsın yazına yorum istersin
Selam almaz karşılığı vermezsin
Utanmadan gelir feryad edersin
Sadakati nedir ki bilmez vefasiz

Sanmışsın kendini bulunmaz kumaş
Bulunur mu? sana sen gibi yoldaş
İnsanlığa yakın ol! Biraz da yaklaş
Bel ki de vefakar olur gidersin

Herşey de karşılık bekler her kişi
Karşılıksız vermek ALLAH'ın işi
Koymak gerek! Gediğine her taşı
Sen kendine vefa’yı da etmezsin
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Vekil             e

VEKİL ADAYI

Gene geldin bakmadığın kapıya.
Hangi yüzle demem çok vardır sende.
Beş yılda bir geliyorsun hancıya.
Hancılarda yüzsüz oldu sayende.

Kişinin aynası yapılan işi.
Sözünde dururmuş er olan kişi.
Farketmetmez olsada er veya dişi.
Güvenler tükendi bizde sayende.

Yaptıkların ne'ki olsun teminat.
Yalanın kaldıysa gel bize anlat.
Hizip yaptın kısır oldun be evlat.
Soldan sağa kaydık bizler sayende.

Aziz idi bize sen gibi yaptın.
Hayırlı yolları bir bir kapattın.
Ekmek kapısını bize dar ettin.
Aç kaldık yıllardır gene sayende.

Neler verdin söyle koca belde'ye.
Seçtiğin baş illalah yetti herşeye.....!
Yalanlar tükendi döndük gerçeğe.
Yoğurdu üfleyip içtik sayende.

Hadi şimdi söyle kim oldu rezil.
Aklı selim olan yapar'mı vekil.
Sana yan olanlar kendinde değil.
Belde kaç baş oldu bilsen sayende,.
09 05 2007
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Vermeyeceyiz

VERMEYECEĞİZ

Beş yılda bir gördük seni.
Sana vekil diğemeyiz.
Başkan'a söz geçirmedin.
Sana oy vermeyeceğiz.

Koruyamadın bizleri.
Tutmadın nice sözleri.
Sana oy vermeyeceğiz
Kan ağlattın şu gözleri.

Çoluk çocuk aç bıraktın.
Yalana dolana baktın.
Sözüm geçmez dedin çıktın.
Sana oy vermeğeceğiz.

Oy vermeyeceğiz sana.
Karnımız tok yalanına.
Sözün geçmez ise BAŞKANINA.
Sana oyu vermeyiz.

Yetmiyormu saltanatın.
Gençleri partiden attın.
Koltuğu kendine kaptın.
Sana oy vermeyeceğiz,

Başkasına yol vermedin.
Hep bana  rebbena dedin.
Kendini çok fazla sevdin.
Bizler sana yan değiliz.
01 07 2007
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Viran ETTİN GÖNÜL TAHTIMI BENİM

Hazanı getirdin gönül bağıma
Karları yağdırdın kara saçıma
Ümidim kalmadı yarınlarıma
Ne istedin söyle canımdan benim

Kalmadı mecalim kalmadı gücüm
Cehennem azabı GEÇER her günüm
Ben senin aşkından sefil sürgünüm
Söyle ne istedin halimden benim

Her günüm acıyla geçer sayende
Düşünür dururum seni bazen de
Nasıl bir kalp vardır acaba sende
Bin perişan ettin halimi benim

Senden ah çekerim beddua etmem
Senden kurtulmaya bir dua etmem
Aşkını terk edip bir yere gitmem
Yaktın viran ettin halimi benim

Sana olan sevgim artar eksilmez
Biliyorsun benden bir zarar gelmez
Seni hiç kimseler ben gibi sevmez
Neden yıktın söyle tahtımı benim

Şimdi bıraktığın yerde yaşarım
Kimseler tanımaz apak saçlarım
Bir tek sensizliğe yanar ağlarım
Viran ettin gönlümün tahtını benim
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VURDUM DUYMAZLAR a DEĞİL DOYMAZLARA

Bu ben miyim diye sorduğum olur
Geçip karşısına bozuk aynanın
İnsan mısın diye sorduğum çoktur
Rahman-ı bırakıp şeytan! Olanın!

Düzene uyup ta kendin unutan
Kardeşine dönüp sırtını tutan
Kocaman Milleti bölüp uyutan
Neden düşünmez der geri kalanın

Bilmez mi! Der durur kahrı yaşarım
Böyle insanlara bakar şaşarım
Ben bu yalan yerde nasıl yaşarım
Böylece düşünür tüm duygularım

Yüce Tanrım İpin ne kadar uzun
Haksızlara neden göstermez düzün
Neden Kış ı gösterirler Temmuzun
Vicdansız,Haksıza bakar şaşarım

Yok mudur acaba onlarda AYNA
Bir baksa isterim boyu posuna
Ne tuzaklar kazmış eşi dostuna
Hala bilmeyen var! Ben ondan yanarım

Ben yanarım! Elbet çok vardır yanan
Elbet çok var bu yalana dayanan
Ama gene çok var! Su gibi kanan
Vurdum doymazlara bakar..bakar şaşarım
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Vurun dalgalar

……………………….

Vurun ufalayın vurun dalgalar
Vurun acımayın ağlayan bana
Sizler vurmazsanız taşıyacaklar
Bir mezar olacak ocaklar bana

Ben bir dağ kızıydım yüce bir yerde
Ayırdılar beni gencecik yaşta
Ne isterler acep ufacık taştan
Vurun ufalayın beni dalgalar
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Ya Ali

YA ALİ

Ortada kendini bilmezler doldu.
İslam bilmez kendin müslüman sandı.
Gerçek müslümanı tanımaz oldu.
Bizi cehaletten kurtar ya ALİ.

Bize aydınlığı çok görüyorlar.
Doğruluğu görüp yürümüyorlar.
Müslümanlık nedir anlamıyorlar.
İslam yolu sensin göster ya ALİ.

Kur'an okur anlamını bilmezler.
Anlasalar doğrusunu demezler.
Allah tüm alemin bunu görmezler.
Bizi cahillerden koru ya ALİ.

Ya ALİ yolun nur bizlere gurur.
Bizde iman derin yürekte olur.
Seni seven herkes ALEVİ olur.
Bizi mahrum etme senden ya ALİ.
29 04 2007
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Yabancı

YABANCI

Ürkek adımlarla gelir geçersin.
Korkmana gerek yok dinle yabancı.
İnsana sevgimiz sonsuzdur bizim.
Kendinden kork bizden korkma yabancı.

Takınma tavrını bizi bilmeden.
İstediğin gibi hiç çekinmeden.
Yılanlar ısırmaz ona değmeden.
İnsan ol o yeter sana yabancı.

Irgalamaz bizi giyim kuşam’ın.
Yaptığın sana’dır  sana yaşamın.
Bir anlamı olmaz ürküp kaçmanın.
Konuşup anlaşır insan yabancı.

Saklarsın yüzünü görüşemeyiz.
Uzaktan geçersen konuşamayız.
Selamı vermez ‘sen tanışamayız.
İslam ‘a Müslüman ol gel yabancı.

Güneyliyiz sıcak kanımız bizim.
Kemalist ‘iz doğru yolumuz bizim.
Bizi etkilemez ne kış ne yazın.
ATA izindeyiz anla yabancı.

Hey yabancı yalnız koma kendini.
Kamil olmayana açma derdini.
Sığınma bilmeden özde merdini.
Rıza sözü kutsal dinle yabancı.
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YAKAR BENİ SENSiZLİK

Geç bulup tez kaybettim seni ne yazık
Benim şu Kaderimde varmış yalnızlık
Gülmeyen bu yüzüm gülemez artık
Doğmaz Güneş ufkuma her yer karanlık

Aramıza girdiler kara kediler
Bizi ayırıp da mutlu yattılar
Bizim sevgimize nasıl kıydılar
Mazimden hatıram  büyük kırgınlık

Her ne kadar gitme dedim ise sana
Sırtını dönüp de gittin ya bana
Ne kabuslar çöktü bilsen üstüme
Kahrediyor beni bilsen sensizlik

Oysa neler neler düşündüm bilsen
Gönlümde saralar kurmuştum görsen
Her yerde hatıran yaşıyor hep sen
Bendeki o seni sen yıktın yazık

Şimdi bomboş yerin asla dolamaz
Senden başkaları bende kalamaz
sen yok isen eğer çiçekler açmaz
Her günüm sonbahar yıkılmış artık

Gökteki yıldızlar şahittir bana
Ay ışığı dolar her gün odama
Kimse giremez bil sensiz Rüyama
Her şeyim seninle! Yakar sensizlik
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Yakışmadı baba oğlu

Yakışmadı sana babamın oğlu
Kardeş kanı dökmek kime yakışır
Bir hiçe satmışsın baba oğlunu
Sana hangi adı versek yakışır

İnfazıma imza atmışsın meğer
Bilmez misin kardeş nelere değer
Kan kandır su ile yıkanmaz derler
Sana vampir demek ne çok yakışır

Haram ettin bana akşam sabahı
İçimde var ettin dertlerle ahı
Nasıl işlersin böyle günahı
Sana yezit desek daha yakışır

Bu hayat geçmez ki hep güzel günle
Devran döner mutlak kalmaz seninle
Düştüğünde kutlamalı düğünle
Sana senin gibi bakmak yakışır

Bu devran hep böyle dönerek gitmez
Yaşadığın ömür hep böyle geçmez
Kurt kurttur ölür de köpekleşmez
Sen kendine bir ad bul da yakıştır

İnsan olana ah çekince kardeş
Şerefliğe oh çekince kardeş
Suya uyur derler düşman uyumaz
Arkadan vuranlar kalleştir kalleş

08.05.2005
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Yaktılar

Kader deyip boynumuzu büktüler
Kaçar diye birde tasma taktılar
En sonunda çıramızı yaktılar
Bugün gene sefilleri yaşarız

Her deminde başımıza vurdular
Kanat ile kolumuzu kırdılar
Ses edince üstümüze geldiler
Bu hayata hep ümitsiz bakarız.

Yaşamaya hakkımız yokmuş gibi
Sanki kendi kainatın sahibi
Kitabında kollarlarmış garibi
Cehaletin acısını yaşarız.

Vade farkı alır faiz demezler
Hep çalarlar ama haram yemezler
Camilerde siyaseti güderler
Birde derler biz Allaha taparız

Kafir derler anlamını bilmezler
Yobazlıktan hak yolunu görmezler
Dört kitaptan  hiç birini bilmezler
Biz onları çokta dindar sanırız.

Hasanı zehirlediler, Hüseyini vurdular
Yetimleri aç sefil sokakta gezdirdiler
Ali diyen herkesi vurdurup ezdirdiler
Müslüman diye onlar,a bizler nasıl bakarız.
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Yaktın Sen Beni

Yaktın sen beni

Bütün dertler beni buldu
Sevincim, neşem kayboldu
Sen gidince olan oldu
Ben sensiz  olamamki

Acı esti seher yeli
Sen burdan gittin gideli
Çoşkun aktı gözüm seli
Ben sensiz  duramamki.

Söyle şimdi mutlumusun
Halimi bilyormusun
Aynı yerde dururmusun
Ben yerimden kalmadımki

Hayat bana zindan zehir
Ettiğin cefalar nedir
Ey sevgili derdin nedir
Demezisen bilememki

Bilemedim nedir kastın
Neden bunu bana yaptın
Hani benim olacaktın
Verdiğin sözler nedirki

Acı ile bakma bana
Merhameti etme sakın
Yarattığın eserine
Uzaktan geç öyle bakın

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

YALaN DoLAN MoDA OLMuŞ

YALAN DOLAN MODA OLMUŞ

Tutmaz oldu giden zaman bu günü Anne
Bu gün başka güneş ile doğuyor sanki
Hayat başka mevsim başka her şey bir başka
Başka olmuş insanlıklar değişmiş Anne

Uğruna kan ter döküp te kazandıkların
Bir çırpıda kaybolup ta gidiyor Anne
Bel bağlayıp canın gibi beslediklerin
Eller gibi sırtlarını döndüler Anne

Kalmamış eski gün gibi hürmetle saygı
Selam versen eder olmuş herkes bir kaygı
İnsanlıklar vermiş Annem en büyük kaybı
Âdem gelse utanırdı insandan Anne

Ah be Annem ne varsa var eski toprakta
Namertlikler dolaşır hep her ortalıkta
Baştan kokar hani derdin sen o balıkta
İnsanlık her yerden kokar bozulmuş Anne

Yazmayacağım demiştim ya son defa sana
Yapamadım çok sıkıldım eden insana
Kıyar olmuş kardeş denen adam adama
Güvenler yok çökmüş artık bu âlem Anne

Annem sen kal oralarda gelme bir daha
Buralarda yaşanmıyor yemin Allaha
Gerçekler bin yalan olur varmaz sabaha
Yalan dolan moda olmuş herkeste Annem

                    Tahsin EMEK
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Yalan Yaşam

Yalan dünya değil insanın yalan.
Nasıl yılanlarla yaşar bir insan.
Bir zamanlar canım diye sevilen.
Meğerki kucakta zehirli yılan.

Can diye bilmiştim bir parça benden.
Ayrı düşünmedim candan bedenden.
Meğer yoksun imiş gerçek sevgiden.
Renkten renge girmiş yanımda duran.

Çeyrek asır geçti yazık ömürden.
Bir kez uyarmadı beni hiç sinem.
Herkesi ben gibi sever sanmışken.
Yanıltmışmış beni kabimde yatan.

Yüküm ağır omuzlarım çürüdü.
Gerçek yalan ile neden yürüdü.
Kin nefreti desen meğer eskiydi.
Beni çok yanılttı dost diye duran.
 07 04 2007 unutmam
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Yalancı

YALANCI

Nerede verdiğin o sözler! yalancı.
Hiç kalmadı kimse’lerin inancı.
Kaybettin sen olsan da hoca haccı.
Yalancının mum u söner yalancı.

Arattın da senden önce gideni.
Akladın ya sende idi kefeni.
Sende varda onun yoktu kalemi.
Daha güzel çalışırsın yalancı.

Ummamıştım senden böyle bir darbe.
Yalancısın verdiğin sözler nerde.
Deva olacaktın sözde her derde.
Sende oldun giden gibi yalancı.

Makyaj ile aldatırsın herkesi.
Gerçekleri örtemezsin  var sesi.
Mazlumların Ah ı yakar nefesi.
Hayat bir gün değildir ki yalancı.

Taşıma su ile dönmez değirmen.
Nere gider senin böyle dilenmen.
Beş parayla sattın isim denilen.
Bir caddeye adını koy yalancı.

Ticaret mi yaptığın ne ki bilmem.
Bizi atıp yabancı dan getirmen.
Şaştı sende teraziler şimdiden.
Sonun iyi olmayacak yalancı.

Evde oturana bir şey demedin.
Maaş verdin ortak olmak istedin.
Durum bakıp bize insaf etmedin.
Yaptığın yanına kalmaz yalancı.

Bak yalancı biliyorum mazini.
Rüşvet veren alır bir gün hepsini.
Sen ne sandın kimse bilmez mi seni.
Kirli çamaşırın çıkar yalancı.

Yandaşın var maaşı alır da yatar.
Bilmez misin hepside göze batar.
Yakar seni işlediğin günahlar.
Solcusun da! sağ çok yeğdir yalancı.

Üç beş taş dizmekle boyattın gözü.
Silemez'sin mazin'den gelen izi.
İn kar ettin solda doğan yıldızı.
Kapitalist oldun gittin yalancı
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Yalanmış

Dünyanın varlığı doğru olsa da
Yaşayan insanı, her şeyi yalan
Bir baksan geriye her şey yok olmuş
Var mı ki topraktan başkası kalan

Toprağın üstünde yaşar insanı
Hayatını kurar menşeyi yalan
İnkar eder bir gün tüm yaşananı
Ardı sıra kalan koskoca yalan

Yuva kurduğunda her şey gülistan
Bağlandığın aşkın adına canan
Gün gelir o güller sararır solar
Kokuları yalan renkleri yalan

Bir zamanlar canım diye çağıran
Gün olur kucakta olur bir yılan
Dara düşer isen tanımaz seni
Güvenme sözüne her şeyi yalan
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Yalnız bana

YALNIZ BANA

Bakma o gözlerle bakma baktığın gibi bana.
Bana bak yalnız! o bakış ki taparcasına.
Benden başka bilemesin sana yandığıma.
Bana bak yalınız! bakma sen başkasına.

Beni benden alır zeytin gözlerin.
Bakışının manası öyle saf öyle derin.
Baktığında bende kalmam ben biterim.
Bana bak yalınız hiç bakma başkasına.

Bakışların sarar beni ruhumu okşar sesin.
Beni benden alır da hülyalara verirsin.
Benliğime ruhuma da hükümler erdirirsin
Bakışların bana olsun hiç bakma başkasına.

Başkasına bakma ben senin esirinim.
Başkasına bakma ben senin serserinim.
Başkasına bakma ben senin eserinim.
Bana bak yalınız bakışın olmasın başkasına.

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

YALNIZLIĞA ARKADAŞ oLDUM

Ben beni unuttum eser kalmadı
Sayende mutluluk beni bulmadı
Sen gittin gideli kupkuru kaldım
Benim dertlerimi soran olmadı

Senden vefa değil hep cefa gördüm
Sayende derbeder bir ayyaş oldum
Yaş yerine kan döker oldu gözlerim
Acımadın bana sarardım soldum

Ağarttın saçımı bu genç yaşımda
Uzaklaştın benden yaklaşamam da
Bir işin kalmadı artık yanımda
Seni kaybettim de bende kayboldum

Görmüyor gözlerim artık gülleri
Küstüm ben onlara o günden beri
Sakın ola dönme bir daha geri
Bahçem viran oldu bende yok oldum

Yazmaya takatim kalmadı artık
Bu aşk böyle bitti kaybettik yazık
Alıştım tek dostum oldu yalnızlık
Bende hep onunla arkadaş oldum
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YALNıZLıK ARTAR ARATıR SeNi

YALNIZLIK ARTAR ARATIR SENİ

Yavaş yavaş soluyor günün ışınları
Güneş gidiyor bir daha dönmez gibi!
Soluyor gün kaplıyor her yanı karartı!
Çöküyor içime istemesem de kara hüznü
Dalıyor içim gene sen yoksun ya yanımda
Öyle üzgün yalnız kalıyorum ki sensizce
Düşünmek istemesem de kurcalar gene de
Fikrim rahat durmuyor ki! Kimsen yok ise diyor
Ya sevdiğin seni bu saatlerde düşünmüyorsa
Mümkün mü acaba aklımın bana dedikleri?
İnanmıyorum bazen de aynı duyguları yaşamadığımızı!
Bir olmadığına inanmıyorum niyetlerimizin!
İnanmıyorum tükeneceğimize sevgimizin
Kaçmak isterim bazen de karanlıktan
Uzaklaşıp bu düşüncelerden
Ama terk etmiyor ki!
Ne olur sen bari söyle yanılmadığımı
Yalan olduğunu söyle karanlıkların
Bir düş olduğunu de bana
Bağrına basıver beni
Kör olsun gözü bu ayrılığın
Sar beni farkına varmayayım
Senden ayrı kalınca
Ve de yalnız kalınca
Sarmasın beni hüzünler
Karanlıklar aydınlık olsun hep

28 12 1980   tahsin emek
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YANDIM YANGıNLARDA BULDUM KENDiMi

Dün gece ruhumu bir acı sardı
Sıkıldım sokakta buldum kendimi
Günahkâr yıldızlar bana bakmadı
Kimselere demez oldum derdimi

Sarmıştı her yanı kara bulutlar
Sandım ki birazdan yağmurlar yağar
Saklandı! Yağmadı gökten damlalar
Sokaklarda yalnız bıraktı beni

Ay bile küskündü hiç görünmedi
Bu acı halimi kimse görmedi
Kıymetim kadrimi kimse bilmedi
Yalnızlık içinde buldum kendimi

Sönmüştü sokakta bütün lambalar
Çelme takar gibi tüm kaldırım taşlar
Sessizdi her taraf! Kara akşamlar
Bir sende görmüştüm kendi kendimi

Bir daha söyledim o şarkımızı
Haykırdım semaya bu aşkımızı
Çiğnedim sokakta kör şansımızı
Bir deli gibi ben gördüm kendimi

Dolaştım sabahı bulana kadar
Etraf aydınlandı içim! Karalar
Gitmiyor bir türlü bu karanlıklar
Yandım yangınlarda buldum kendimi
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YANıLTTıLAR DALLAR BeNi

YANILTTILAR DALLAR BENİ

Tutunduğum dallar kaldı elimde
Meğer gövdeleri ezelden çürük
Köklerine benzer meğer dalları
Yüzleri de yokmuş yerlere dönük

Bıraktılar beni yolum yarıyken
Geceden gittiler sebebi yokken
Onlara bağlıydım candan yürekten
Anlamadım meğer yüzleri donuk

Yıktılar kalbimde tüm güvenliği
Unutmuşlar insanlığı mertliği
Anmazlar çekilen o sefilliği
Çıkınca refaha hep unutulduk

Bende kızar oldum kendime kendim
Ne çok bağlanmıştım ne çok güvendim
Herkesi ben gibi candandır sandım
Bu kez elde yok var gene yanıldık
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Yapabilirim

Ah edip sızlanma ey melek yüzlüm.
Ben senin derdini çekebilirim.
Bırakıp gitmekse eğer niyetin.
Sanma bu hayatı çekebilirim.

Bırak o gönlünü sevmezse eğer.
Yine de ben seni sevebilirim.
Acı çekilmezse aşk neye derler.
Istırap 'lı aşkı iyi bilirim.

Çekip git istersen uzak yerlere.
Ben de ardın sıra gelebilirim.
İstersen tut beni fırlat yerlere.
Bir şey olmaz bana kalkabilirim.

Ne kutsal bir şeydir içimdeki aşk.
Sana inancımdan tapabilirim.
İstersen zehirli hançerle öldür.
Sen istersen yine kalkabilirim.

Bu şiirim sana armağan olsun.
Canın sıkılınca açar okusun.
Bırak mazimizi yerinde dursun.
Tekrar başkasını yapabilirim.
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Yapamadı ki

Çelik çember sarmış sanki her yanım
Aşmayı istedim çıkamadım ki
Görünmez taşları o duvarların
Vadesiz cezam var bitirmedim ki

Ekmek kapısında hatır belası
Kimseyi incitip kıramadım ki
Her zaman payidar çıkar da gelir
Bir gün olsun yeter diyemedim ki

Ortalıkta sürü sürü yüzsüzler
İhtiyaçta vızır vızır dönerler
İstekleri olup sırt döndüklerinde
Bir kez yüzlerine vuramadım ki
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YaPamaDıM iŞte

Bu gecem haram olsun hadi sil gözlerini
Bu geçem hüzün dolsun ver hadi ellerini
Bu gecem sana kalsın tutma içinde kini
Bu gece sen geldin ya istersen öldür beni

Ben çileyi işledim ilmik, ilmik siğneme
Alıştım hep çekerim ötesini düşünme
Bedenim ıstırabla azaplara dost oldu
Dertler yoldaşım oldu neşe sevinç kayboldu

Sen üzülme halime mutluyum acılarla
Ne de olsa kimseler kötü gözle bakmazlar
Sancılara tiryaki oldum onsuz olamam
Her şeyi terk ederim ama sensiz kalamam

Feryatları etmesem belki de uğramazdın
Seni ne çok sevmişim demesem inanmazdın
Sensiz yapamıyorum oysa hiç bağırmazdım
Seni her gün görmesem demiştim ya yapamam
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Yapamadım ki

Çelik çember sarmış sanki her yanım
Aşmayı istedim çıkamadım ki
Görünmez taşları o duvarların
Vadesiz cezam var bitirmedim ki

Ekmek kapısında hatır belası
Kimseyi incitip kıramadım ki
Her zaman payidar çıkar da gelir
Bir gün olsun yeter diyemedim ki

Ortalıkta sürü sürü yüzsüzler
İhtiyaçta vızır vızır dönerler
İstekleri olup sırt döndüklerinde
Bir kez yüzlerine vuramadım ki
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Yapma Be Kardeş

YAPMA BE KARDEŞ!

Senin gibi kardeş, düşman başına
Ne çok merakın var benim na’şıma
Acıman yok mu dur bu genç yaşıma
Ölüm haberimi, beklersin kardeş!

Takdir ALLAH ‘tandır sözlerin boşa
Kötü sözlerin! Hiç gitmedi hoşa
Sen beni boş ver de benden çok yaşa
Gene ölümünü istemem! Kardeş

Sana kardeş dedim, canımdan bildim
Elim kanda olsa, çağır gelirdim
Seni benden daha yakın bilirdim
Şu tatlı canıma! İnan ki kardeş

Sana olan sevgim yürekte yatar
Gözlerim resmine aşk ile bakar
Senin bu sözlerin canımı yakar
Demeseydin keşke, bunları kardeş

Ne yüce duygudur kardeş duygusu
Verme yüce tanrım kardeş acısı
Derin yaralardan! Acı sızısı
Kardeşlik ulu bir duygudur! Kardeş

Kardeş dedim sana bilmedin değer
Her şeyi alaydan alırsın meğer
Sende insanlığa var mıdır değer?
Yüreğimi yaktın bilesin kardeş  !
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Yapma efendi

Yapma efendim

Sabrın tükendiği yerden gelmişim.
Varsa sende biraz versen efendim.
Mal mülk denileni sıfır etmişim.
Onlara itibar etmem efendim.

 Hep kendine kalır  malı dünya’nın.
Hiç gördün’mü zerresini alanın.
İskender le  karun’un boş gitti eli.
Efendi olmazsın malla efendim.

Ademlik erdemlik beşer olmaktır.
Beşeri var eden yaradan HAK’tır
İnsana eziyet etmek günahtır.
 Yaradanı sevsen efendim

Etmişsen kendine bizleri hayran.
Böyle kalır sanma döner bu devran.
Düşünce yüz kalsın insana bakman.
Düşmeyen bir ALLAH vardır efendim
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Yapmayacaktın

Bir deli poyraz gibi estin
Kırdın ümit dallarımı
Kanattın kapanan yaralarımı
Bana bunları yaparken düşünecektin

Hasretim yok mu biliyorsun sana
Oysaki haber saldım dört bir yana
Bir haber getirmediler bana
Bunları hiç mi hiç yapmayacaktın

Ne umutlarım  vardı senin için
Ne hayaller kurdum ağardı saçım
Her şeye doymuştum bir sana aç’ım
Böylece bırakıp gitmeyecektin

Ne vardı bir düşün aramızda
Değer mi yaptıklarına ne oldu sonunda
Senin bir yerin vardı içimde kanımda
Beni içinden öylesine atmayacaktın

Bir daha sever mi seni  bu kalbim
Öylesine bir düşünceye girmeyesin
Her yerde sen her şeyde sen aman yarabbim
Neler yaptın bana sanırım hiç bilmeyeceksin
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Yaptıklar ile Anılır Kişi

YAPTIKLARI İLE ANILIR KİŞİ

İyi yada kötü! olsun, farketmez
Yapılanlar birden silinip gitmez
Silmeye kalkarsan hiç bir güç yetmez
Yaptığı ile anılır! her zaman,! kişi

Kimi  iyilik eder iyi anılır
Kimileri yapmaz orada kalır
Kimiside kötülüğü Şan sanır
Kötülük le  gene anılır kişi

Güzellik yapanın ismi Abide
Kötülük yapanın adı kem dilde
İsim verdin ama o Şan'I nerde
Yakışmaz yapana Er veya Dişi

Durulan suları bulandırmayın
Eskileri bulup karıştırmayın
Siyasi Kaderle siz oynamayın
Yüce Halkım bilir yapılan işi

Size derim size duyun Yeniler
Ne verdi ki bize giden Eskiler
Bırakın rahat kalsın Sokak Caddeler
Su ya göstermeyin çıkmaz yokuşu

Akil olun Akıl bir hazinedir
Duyun beyler duyun sözüm sizedir
Sizden çektiğimiz daha nicedir
Azmı döktürdünüz gözlerden Yaşı
                            TAHSİN EMEK
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YAPTIKLARıN SANA HiÇ YAKIŞMIYOR

Yakıp yıksan şu divane gönlümü
Sende kalmış senden başka bilmiyor
Oysa sen bilmedin hiç kıymetini
Senden başkasını sanki görmüyor

Hep seni sayıklar söyletir bana
Sen bir yana bütün dünya bir yana
Anlatamam özlemini ben sana
Yanımda olmadan anlatılmıyor

Seni söyler türkü bütün şarkılar
Kuşlar her ötüşte seni yankılar
Gel de bitsin artık bu yalnızlıklar
Giden zaman artık geri gelmiyor

Sensiz doğar güneş gün belli değil
Zaman geçer ama an belli değil
Yaşıyorum elbet Can belli değil
Sensiz yaşamın da tadı olmuyor

Çiçekler açar da renkler hep soluk
Yapraklar sallanmaz durgun ve donuk
Her şeyde işlemiş yakan sensizlik
Sen yoksan her yerden yokluk geliyor

Olmuyor diyorum çıkıp gelsene
Sensiz geçen her gün bana bir sene
Gel de eserini bir kez görsene
İnsafsızlık sana hiç yakışmıyor

BİR ZİYARETÇİ YORUMU
Almira Soyugüçlü

Unutmayı unuttum ben
Sende asla yapamadım
Gözlerini hayalimden
Ayırıp da çıkarmadım...........
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Yaradan'a Hayran Ol

YARADAN_A HAYRAN OL

Şöyle bir bakınca koca aleme
Ona değil Yaradana hayran ol
Sığmaz ki kağıda yetmez kelime
Söyleyene değil söyletene ol

Hayran ol kuşlara alemlerine
Ayrı ayrı diyen o dillerine
Ağaçların açan çiçeklerine
Her biri bir başka ona hayran ol

Her biri ayrıdır bulunmaz eşi
Aynı yaratmamış her bir kardeşi
Kendi yakar söndürür de ateşi
Çekip çevirene hakka hayran ol

Kimsede kalmıyor kimsenin hakkı
Her dilde dolanır binlerce şarkı
Nasıl da yaratmış ap ayrı ırkı
Onlara değil de Hak’ka hayran ol

Her birinin ayrı boyu ve rengi
Kimi kızıl,beyaz kimi de zenci
Nasıl değer taşır Yakut’la İnci
Bunları öğreten hakka hayran ol

Hayran ol da baksan kendi kendine
Kaç damar var sende her sebebi ne
Ilaç vermiş her illetin derdine
Canı veren Yaradana hayran ol

Pirenlenme sende adem oğlusun
Aynaya bakarsan kendin görürsün
Sanmayasın kimse'lerden üstünsün
Sana yol gösteren hakka hayran ol

Kibirlenme şükret her daim ona
Hayran ol insanın yaradanına
Tüm alemi ihsan eylemiş sana
Zulüm etme Hakka sende HAYRAN OL
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Yaraşırmı Yakışırmı

YARAŞIRMI YAKIŞIRMI

Aslan'ın yerini itler tutar'mı.
Akil olan sivri sinek satarmı.
Çürük kumaş dikişleri tutarmı.
Tutturmak istedik yaman halimiz.

Su yolunu bilip sürdük yokıuşa.
Gören görmeyenler şaştı bu işe.
Bu iş benzemezki çatalla şişe.
Acısını gene bizler çekeriz.

Hak hakkedene verir hakkını.
Bazen elma verir bazı sapını.
Kimse helal almaz haksız rızkını.
Bizler böyle bildik böyle gideriz.

Sular yollarında akarak gider.
Herkese yakışmaz başkanlık lider.
YİĞİTLERİ YIKAN İFTİRA KEDER.
Yiğitlikten uzak kaldı yolumuz.

Yiğit olan çamurlarda yatar'mı.
Çamurlarda yatıp sözün yutarmı.
Vekil olan vicdanını satarmı.
Satar ise böyle olur halimiz.

Hadi söyle vekil ne bu rezalet.
 Neden bize reva gördün sefalet.
Ne söz verdin ise aksi isabet.
Bundan böyle senden ayrı yolumuz.
11 04  2007

Tahsin Emek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yarın bizimdir

Ne çok uğraştınız uyutmak için
Ne ninniler duyduk uyuyamadık
Renkli televizyon lüks yaşamak
Soyuldukta kaldık dayanamadık

Bir başı bulup ta büyük ettiniz
Vatanı parsel parsel böldünüz
Fakire ekmeyi ne çok gördünüz
Beyaz bizim kara kefe sizindir.
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YARINIM SENSİZ Mİ GeÇECEK?

Tutup ellerimden alıp gitseydin
Kurtulurdum belki bu çıkmazlardan
Ben; Sevdiğim kadar sevebilseydin
Bir korkum olmazdı tüm yarınlardan

Bırakıp da gittin kendi başıma
Ne işleri açtın bilsen başıma
Aklandı saçlarım baksan başıma
Sorumlu olmazdın hiç olanlardan

Her gelen gün korku veriyor dünden
Hiç bir zevk almadım bayram düğünden
Her şey kapkaradır kara kömürden
Henüz bahsetmedim yaralarımdan

Gün güneşi haram ettin sen bana
Ne azaplar verdin bilsen canıma
Bazı an zehirler kattın kanıma
Ne azaplar çektim kahırlarından

Kahrettin beni sen çekip gitmekle
Döneceğin yoktur yandım elbette
Ben hata mı ettim seni sevmekle
Bir korkum! Kurtulmam olmaz aşkından

Uğrarsın arada sular serp-ersin
Nedendir bilmedim neden dönmezsin
Çağırırım seni dönüp gelmezsin
Tek korkum sensiz geçecek Yarınlarımdan
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Yarınlar

Yarına gelmem için bu günü.
Yarını görmem için dünü.
Yarını sevmem için sözümü.
Yarına gitmem için dostumu tutmam gerekir
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Yarınlar bizlere neler getirir bilinmez!

Tahsin Emek
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yarınlar bizlere neler getirir bilinmez! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !

Güneş bu gün yine doğudan doğar
Yeni gün bizlere neler getirir
Yine ömrümüzden bu günde kopar
Kopara kopara ömrü bitirir

Gelmiyor geriye giden bu günler
Bilinmiyor çoğu giden değerler
Bizler birer yolcu hancı ne eder
Zamanı getiren geri götürür

Ey insan sanadır bütün sözlerim
Görsün gerçekleri artık gözlerin
Yalan diyenlerin! Solar yüzlerin
Hayat cehennemi cennet götürür

Yeri göğü sensin yaradan tanrım
Neden akıllanmaz bu insanların
Bu günü yaşamaz hep aciz kalır
Neylesin onları gelecek yarın

Behey gafil insan uyan kendine
Hesabı bu gün yap bakarak düne
Yarınlar başına neler getirir
Hesapların tutmaz o bildiğine

Nice fakir bir gün uyanır zengin
Nice başta olan yerlere ingin
Zalimlerin zulmü hiç uzun sürmez
Mutlaka yıkılır yok olur bir gün
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YARINLARIN IŞıK OLSUN BE DOSTUM

Bir fırtınadır bu kalmaz ebedi
Olmaz zalimlerin Din-i mabedi
Hangi Firavunun sonu gelmedi
Her ilk in bir sonu vardır be dostum

Kimler kalmış baki bak şu Aleme
Her gelen gidecek sakın üzülme
İyilik kötülük kardeş kelime
Acı da tatlının kardeşi dostum

Mazlumların ahı yıkar saraylar
Yetimlerin hakkı zalimi yakar
Kan dökerek haksız mal edinenler
Güneşte buz gibi erir ya dostum

Üzülme der Tanrı Hakkın bendedir
Hayatta onları alır belirir
Her haram bir lokma binler götürür
Riyakarlar ortaya çıkacak dostum

Hak halkın yanında olur her daim
Kuranı okuyan bilir her alim
Ettiğin yalanı diyecek dilin
İnkarlar kar etmez sonunda dostum

Dostum sen seni bil düşme yalana
Sarılır denize düşen yılana
Güzellikler bırak yarınlarına
Kötülükler sana döner be dostum
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YAŞADıKÇA KANAR YARAM SEVGİLİM

Ne desem yar tutuk taptı dillerim
Bağlandı bak çözülmüyor dillerim
Sensizlikte ben nasıl baş ederim
Bu can sensiz yaşamıyor sevgilim

Kaybetmişim bulamam yollarımı
Kader sanki bağlamış kollarımı
Kül oldum bak ateş bende yanar mı
Rüzgar alıp götürüyor sevgilim

Ben sensizim kayıp oldum bu yerde
Sen düşürdün sanma beni bu derde
Kaderim mi hesap vermem mahşerde!
Hesaplarım şaşar tutmaz sevgilim

Alıp gider bu rüzgarlar sonsuza
Kimler diken koydu yollarımıza
Kara kedi soktular aramıza
Çıkmaz durur şuracıkta sevgilim

Sen bir yana ben bir yana savrulduk
İkimizde acılarla kahrolduk
Yan yanayken bakmaya hasret kaldık
Bizi bizden koparan ne sevgilim

Sevgilim diyorum hala bendesin
Çıkmaz asla kulaklarımda sesin
Ben sendeyim sende benden bitmez'sin
Bitmez bu acılar bende ölene dek sevgilim
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Yaşam Nedir Ki

Yaşam Nedirki

Altın sarı boz dur gümüşün rengi.
Herkes bulamaz ki kendinin dengi.
Yürekte olmaz’sa! Yaşamaz sevgi.
Oda mevsim gibi geçer sultanım.

Sevdikse eğer biz gönülden sevdik.
Sanmayasın boşa bu gönlü verdik.
Sözde kararlıyız hep başımız dik.
Sözler bizde! Şeref gibi sultanım.

Oyun çağı bizden epeydir uzak.
Asla kimselere kurmadık tuzak.
Olmaz bize! Namert kişiye uğrak.
Kırıldık da eğilmedik sultanım.

Gurur bizde yaşar ölene değin.
Azda sevgi saygı  aşklara değin.
Yaklaş da yanıma siğneme değin.
Gerçekler hep orda denir sultanım.

Sultanım! Demirimi aldım al Vira.
Bu liman bana dar!  Çek vira, vira.
Isterse bu Gemim! Olsun Al_bora.
Umrumda değilki hayat sultanım.
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YAŞAMLARI ALIP KöKTEN SÖKTÜLER

Gene Zulüm geldi Bağ Bahçelere
Zeytinlik demeden ağaç kestiler
Bize hayat veren yeşilliklere
Kıydılar yerine Bina diktiler

Memleketin Can Damarı ormanı
Parklarda Asırlık Tüm Ağaçları
Kara Çam ve benzer tüm Çınarları
Düşünmeden köklerinden söktüler

Bir beton yığını görünür her yan
Yükseldi binalar yok oldu Orman
Baktılar yok kimse karşıda duran
Vatanı yıktılar Talan ettiler

Kuruttular kaynaklarını tümünü
Yasakladı Devlet Tömbeki Tütünü
Toplasan hiç etmez topu bütünü
İstenmedik yere Hanlar diktiler

Dine sığmaz derler İsraf kitapta
Yakarlar yıkarlar od olmaz ocakta
Onlarda her şey var kutu kucakta
Orta direkleri tam bitirdiler

Yok sayarlar halkın dörtte üçünü
Toplasan bir çeyrek etmez yek-ünü
Helal emmez onlar Ana sütünü
Saklamaz haramı çarşaf örtüler
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Yaşarım

YAŞARIM…

Seni ey anasını sattığım yoksulluk
Nasıl olur varlık denen yerde gezersin
Yokun yok diye çektiğin bu rezillik
Nasıl olur sen bir güzel seversin

Bilmiyorsun seni ufak görürüler
Görmemeye seni çok direnirler
Görünce de rezil rüsvan ederler
Nasıl olur varlıkları seversin

Sen yok diye yokluğunda yetindin
Rezillikten haksızlıktan çekindin
Şerefinle namusunla övündün
Varlık bilmez bunu nasıl istersin

Varlık kör ediyor namustan ardan
Flört adını verirler namusun satan
Sanır satın alır her şeyini parlaylan
Böylesine sen hiç boyun eğer misin?
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Yaşayamam

Yaşayamam

Kolay mıdır bulup gitmem yolumu.
Koklayamam bahçemdeki gülümü.
Taşıyamam  sensiz hayat yükünü.
Sen yoksan hayatı ben yaşayamam.

Alışmışım sana tiryakin oldum.
Seninle yaşamın tadını buldum.
Sayende yeşerdi biten umudum
Terk edersen bu diyarda duramam.

Kalmaz aklım bende olurum deli.
Azap gibi eser kavak yelleri.
Duramam ayakta tutmaz ellerim.
Bu hayatı sensiz bil ki yapamam.

Gel artık insafa girme kanıma.
Sensizlik bir kabus oldu canıma.
İsyanlar ederim yaradanıma.
Katilim olursun sensiz yaşamam.
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Yazarım

Ben şiiri halkım için yazarım
Onda imla düzen sakın arama
Haksızlığın kuyusunu kazarım
Beni yanıltmaya düzen arama

Gerçekleri yazar gurur duyarım
Halkın yanındayken hakka uyarım
Canım ister nokta virgül koyarım
Beni anlamaya bir yol arama

Yılandan korkarım tanrıdan korkmam
Doğruluktan bir an ayrılıp çıkmam
Kimseyi ezmedim ardıma bakmam
Ben kimseden değil benden korkarım

Mutluluk duyarım fayda edince
Çok gurur duyarım sevindirince
Duygusal biriyim tenim çok ince
Ben de sevincimden bazen ağlarım

Şiiri yazarım ben her konuda
Kafiye bulunur mısralarımda
Hatam olmaz demem bunun yanında
İnsanı severim bende insanım
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Yazıklar olsun

YAZIKLAR OLSUN

Yaşadığım hayat en acı zehir.
Zindanlarda olsam daha iyidir.
İnsan bulamdım elden ne gelir.
Gören bilmez ama çekenler bilir.

Can diye almışım yalan yoldaşı.
Bitmedi bir türlü dirlik savaşı.
Bana düşman etti dostu kardaşı.
Oyunlara kandım bir allah bilir.

Ağaçlar gövdeler üstünde büyür.
Herkes soyu ile yaşar övünür.
Arsızlar ortada masum görünür.
Bakan bilmez asıl çekenler bilir.

Asil olan asaleti unutmaz.
Verdiği sözleri su gibi yutmaz.
Mert olur namert'in önünden kaçmaz.
Asaletlik yaptığıyla belirir.

Yazıklar olsun'ki bana yanıldım.
Herkesi ben gibi duyarlı sandım.
Arsızlar konuştu ben bakakaldım.
Bunu bir ben birde yaratan bilir.
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Yeni baştan

Ezeldendir başlamışım bu yolu.
Elde var bir sil hep yeni baştan.
Dengine düşmeyenin değişir huyu.
Gene başarmadın dön geri baştan.

Böyle sürer yaşam denilen hayat.
Her şey taze bizde ne imiş bayat.
Sen kendin bil boşa çekersin halat.
Dönme dolap dönsen geriye baştan.

İleri yok hep yerinde sayarsın.
Gerisi yok sen önüne bakarsın.
Zaman olur çatır çatır yanarsın.
Külün olmaz yanarsın yine baştan.

04 05 2007
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Yenİ YılınıZ KutlU   YarınınıZ MutLu OlsUn

YENİ YILINIZ KUTLU YARININIZ MUTLU OLSUN

Gene koca bir yıl geçti aradan
Nasıl geçti biz farkına varmadan
Her geçen gün aynı hepsi sıradan
Eskisinden kötü gelmez yeni Yıl

Ümitle umutla baksak yarına
Bırakırsak Hakkın dualarına
Kavuşsak dileğim özgür yarına
Tutuksuz yargıyla gelsin yeni Yıl

Haksızlıklar çıksın ulu ortadan
Kime fayda gelir yapılanlardan
Haksızlığa razı olmaz Yaradan!
Hakka doğru gelsin derim yeni Yıl

İnsanlığı unutmayalım kalpte
Diplomalı okur aynı mektepte
Ömür kısa yaşayalım kardeşçe
Kula zulüm getirmesin yeni Yıl

Derim sana insan aynaya baksan
Zulüm ettiklerin neyinden noksan
Gideceksin bir gün Allahtan korksan
Kendine kendini versin yeni Yıl

Yeni yıl diyoruz bu da Miladi
Kalmazsın tahtında yaşam ebedi
Bir baksan ardına kim geldi geçti
Seni de götürür bir gün yeni Yıl
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Yeni Yılınız Kutlu Olsun

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Mutlu Yıllar temenni mi dilerken
Her doğan gün sizlere kutlu olsun
Ay’la yıldız Güneşi müjdelerken
Her gününüz dilerim mutlu olsun

Güzellikler getirsin Yeni Sene
Kavuştursun her seveni sevene
Güçler versin her doğrudan gidene!
Yeni Yılda kötülükler yok olsun

Bu yıl size kutlu olsun dostlarım
Umut dolu olsun sizlere Yarın
Tadı olsun, İlkbahar Yaz Baharın
Dört mevsimde sizlerde huzur olsun

Barış gelsin! Vatanımda Halkıma
Can dostlarım mutlu varsın Yarına
Herkes güller sersin gönül tahtına
Gelen her Yıl sizlere kutlu olsun

Her gününüz geçsin Bayram tadında
Umudumuz aydın olsun yarında
Tüm dünyada bütün insanların da
Bu Yeni Yıl herkese kutlu olsun
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Yeter artık

Dur bu kere  artık sıra bendedir
Felek sen beni hiç köteklenme
Yaşamann şekli belikli sende
Yapacağını yap sonu bekleme

Bir yer buldum sevda ile sevmeye
Veda ettim dertlere tümden şişeye
Boyu benzer bir selviye meşeye
Dur be felek artık sıra bendedir.

Tanrım yaşamama bir izin verdi
Boş verdim ben artık kederi derdi
Bütün duygularım murada erdi
Bir yana dur artık sıra bendedir

Ne sabırla bekledim sen bilirsin
Beni mutsuz etmeye de kadirsin
Biliyorsun sende rahim birisin
Yaşamın sırları artık bendedir

Mutluluk neşe ile dolsun her yerim
Ben sevincle bilirsin şenlenirim
Başkasına pay verir sevindiririm
Beni bırak çektiğim yeter artık
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Yeter ArtıK GeL Al MİRA Gel ArtIK YeteR

Bilemedin sevgi denen duygu halleri
Gözyaşlarım sular şimdi aşksız günleri
Gönlüm suskun bu diyardan gittin gideli
Yüreğimde dertler koydun eyledin deli
Gittin dönmek bilemedin yandım bu sefer

Şimdilerde arar oldum o gülen yüzü
Sensiz zehir geçer gecem ve her gündüzü
Ne çabuk unuttun zalim verdiğin sözü
Kuşlar bile kıskanmıştı o aşkımızı
Gözlerimden çok ıradın gittin bu sefer
Arar seni bulmasa da bu yorgun gözler

Beni deli bir serseri etti bu aşkın
Beni gören tanımıyor bilince şaşkın
Ben sensiz ferahtan uzak dertlere yakın
Yaktın zalim beni yaktın onanmaz yaram
Gecem haram günüm haram gündüzüm haram
Bu canımı yaktın gittin! Yandım bu sefer
Sen gidince mekân buldu bende tüm dertler

Ah Al-mira sesim çıkmaz avazım tutuk
Açıklarda bir gemiyim sol yanım batık
Limanına yanaşamam yüreğim buruk
Hadi kurtar gel sen beni bitsin yalnızlık
Gel de bitsin yüreğimde yer eden dertler
Yeter artı gel Al*mira gel artık yeter
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Yeter deme

Nazını çekerim ne yazar bilme!...
Sen benim içimde kendini görme.
Ben senin gözüne çektiğin sürme.
Dilersen gitmemi! Bir daha .çekme ..

Nazlan ne yazar ki gönlüm dinlemez!.
Bir kalbim var! Senden başkasın sevmez
Gitmez yar: Bu günler boşuna gitmez
Ben ölüp giderim sen beni görme!!

Her ah çek işimde yakar nefesim.
Yankı eder karşı dağlardan sesim
Sormuyorum artık nasıl neredesin.
Ben sevdim kendime! Sen sevmesen de!!

Yazar durur bıkmaz yazmaktan elim!
Ne bir divane-yim ne de deliyim
Ben aslında candan seven biriyim!
Sevmek gönül işi sevmezsen: Sevme!!

Sitemim yetmiyor! Ahdim yetmedi
Ne ettim ise! Ayrılıklar bitmedi
Diledim ölmeyi vadem gelmedi
Bundan sonra artık ne var gelsen de

Bakma efkarlıyım ne yazdım bilmem!
Gittim ardı sıra ne çizse kalem
Müneccim değilim kalbini bilem
Sen hallerim nedir?! İstemem bilme
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Yeter git artık

Yeter   git artık

Üzerimde kara bulut gibisin
Yağıver de önüm açılsın artık
İstersen dolu yağ, istersen de kar
Nasıl geleceksen gel de git artık

Bir çiçek alıp da koklatmadın ki
Ağlayan yüzümü güldürmedin ki
Ben yandım kül oldum hiç bakmadın ki
Çekip gideceksen bırak git artık

Kalmadı dermanım tükendim, bittim
Eşimi dostumu çoktan terk ettim
Ben ettimse eğer kendime ettim
Beni bu halimle bırak git artık

Benden hiç bekleme çekip gidemem
Can gider bedenden ben terk edemem
Bir başıma bu hayatı çekemem
Eğer gideceksen yeter git artık
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YETTİ FELEK YETTi ARTIK

Dur be felek yeter aldığın ahım.
Ne gecem bellidir ne de sabahım.
Sevmekten başka yok benim günahım
O da Allah-tandır elde değil ki!

Kuruttun bedenim erittin gamdan.
Neredeyse derdi verdin! Dört bir yanından.
Benim yok! Meşrebim olmaz haramdan.
Helalden başka yol hiç bilmedim ki.

Ele var da bırak sen bu yakamı.
Yıprattın bedenim! Yeter daha mı?
Tersine döndürdün güzel dünyamı.
Daha da yapacak neyim kaldı ki?

Aldın geri benden her verdiğini
Yıktın ümitlerim tüm gençliğimi.
Yalanla doldurdun sen her şeyimi.
Artık yaşantımda tad kalmadı ki.

Bir ah çeksem yanar karşı ki dağlar.
Beni bilen bilir ellerinden! Ne anlar?
Çekilemez oldu Tanrım bu hayatlar!
Artık yaşantıda! Zevk kalmadı ki

Yanar şu yüreğim çıkmaz dumanı.
Arar oldum mazi eski zamanı.
Ne yazık bulamadım gerçek olanı.
Bir ben bildim! Başkam hiç bilmedi ki.
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YıLLaR GeÇMiYORLaR

YILLAR GEÇMİYORLAR

Ağlamak istiyorum hep
Bu günkü gibi!
Sensizliğime doya doya
Hep seni arıyorum!
Düşen damlacıklarda
Masamdaki kadehimde!
Dudak izlerini arıyorum
Zaman bitip tükenmek bilmez!
Günler Aylar Yıllar geçmiyor
Yüreğimde bir kor olmuş hasretin!
Kaç mevsim daha geçecek?
Çektiğim özleminle
beklerim seni hep!
Ne zaman!
Döneceksin?
                       Tahsin EMEK
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YILLAR SONRA YÜREK YİNE SıZLARMIŞ

Gizlice bakardın perde ardından
Aşkını demezdin sen komşu kızı
Karşılaşınca! Kaçar bakıp ardından
Kızarırdı yüzün hep komşum kızı

Irayınca düşmüş gönlün ellere
Açılamadım sana olsun olsun bir kere
Değişmezdim seni gonca güllere
Ne çok hicaplıydın sen komşu kızı

Hep kaçmak isterdin görünce seni
Oysa hep beklermiş sin eve gelmemi
Bunları fark ettim henüz çok yeni
Bende sana Aşk var bil komşu kızı

Vardın ele mutlu olmadın belki
Mazi gözlerimden gitmez inan ki
Eski hallerin var aynı ben sanki
Hala ürkekliğin var komşum kızı

Karışmışsın hayat denen Yaşama
Ne olur hep kaçma bakıp arkana
Bilesin bende çok şeyler var sana
Anlatırsam bitmez bil komşu kızı

Eğme başın ne olur gözlerime bak
Yüreğimde hala sevgin var mutlak
Bizi ayırmışlar! Şen bu kadere bak
Gene karşılaştık gel komşu kızı
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Yine de Samandağ

GENE DE SAMANDAĞ

Yine karanlıklar içinde kaldın
Semanı kargalar sardı Samandağ
Senin kurtuluşun olacak sandın
Bir başka bahara kaldın Samandağ

Kartallara silah çektin kaçırdın
Beş seneyi bir kuş gibi kaçırdın
Toprağını yılanlarla doldurdun
Ne umdun ne buldun yaslı Samandağ

Her deminde kanar yanar insanın
Ölmedin güçlüsün var yedi canın
Olmasa’ydı yüce’lerde  sultanın
Mum gibi erirdin sende Samandağ

Nerede hizmet aşkı ile gelenler
Koşuşuyor çöpte kedi fareler
Çamur çukur oldu sokak caddeler
Niye geldikleri belli Samandağ

Satılacak neyin kaldı ki söyle
Uçup gidemezsin sen bu gidişle
Nereye varırsın sence bu işle
Şansını yitirdin gene Samandağ
19.06.2005
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Yirmi Yedi Mayıs Kutlu Olsun

YİRMİYEDİ MAYIS KUTLU OLSUN

Kurban olam taşına toprağına
Ufkundaki ayyıldız bayrağına
Senle vardım özgürlüğün tadına
Yüreklerde yaşıyorsun TÜRKİYEM

Ketm’edildi ANAYASA Bayramın
Bütün dünya olmuş idi hayranın
Silinemez yaptıkları ATA’MIN
Bu Can sana feda olsun TÜRKİYEM

Dalgalan sen şöhretinle BAYRAĞIM
Seni korur MEHMETÇİK le SANCAĞIM
CUMHURİYET  İdol’u bu toprağın
İlel’ebed kalacaktır TÜRKİYEM

Temeli var sökülemez yerinden
ANAYASA ATA’nın eserinden
Düşünceler vardı o an derinden
Korur seni tasalanma TÜRKİYEM

Uluçınar misalidir her yerin
Unutulmaz savaşların ZAFER’in
Kahrolsunlar seni sevmeyenlerin
Sevenlerin sana yeter TÜRKİYEM

Varsın Bayram gün içimde kalsın
Ayyıldızlı bayrağın dalgalansın
Seni seven gönüllerde BAYRAM’sın
Yüreğimde kutluyorum TÜRKİYEM
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Yok Arkadaş Ben Değilim

Çalıp çırpmaya !!
Müsaade ederse Din_in
Yok arkadaş!
Ben senden değilim!
Yüreklerde ekerse Kin!
Yenir ise hakkı yetimin!
Ezmek ise İnsanları bildiğin!
Senin tapındığın DİN
Hiç Bakmasa yukarı.
Kollar ise Hırsızları!
Yok arkadaş!!!!
Olamam Dininden!
Ben değilim.
Asla Can yakmaz!
Bildiğim İslam dır.Benim
Müslüman bildiğim Can-dır.
Hak İslama İnanandır.
O din demez ki dolandır.
O der ise ben değilim!
Dostum deyip kuyu kazmak!
İnsanda ayırım yapmak!
Fakire yoksula kızmak!
Yapamam ben!
Senden değilim.
Ben Hak diye yürüyorum.
Dört kitabı görüyorum.
Tüm İnsanı seviyorum.
Evvel Haktır söylüyorum!
Ama ben senden değilim.
Haram lokmayı yiyemem.
Çocuğuma yediremem.
Harama bakıp göremem.
Ben insanım Cin değilim!
Lafımı derim dönemem.
Yalan dolan söyleyemem.
Kimseyi Hakir göremem.
Bunu bil senden değilim.
Aleviyim Adem ile!
Dinim İslam olmaz hile.
Kuran kitabı bile bile!
İnkar eden ben değilim.
Riya yalan Namaz kılmam.
Kıldığım Tanrıyla aram!
Ben Dindarım senden olmam.
Ben yobaz >Dinci-Değilim.
ben değilim Fitne sokan!
Dost deyip arkadan vuran.
Bir ALLAH a bir İnanan.
Ben! Sen gibi Cambaz DEĞİLİM
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YOL YaKINKEN GERİ DÖN

Vakit nakit derler geçiyor zaman
Gelmez bir daha bu karşında duran
Bize yol gösterir okunan KUR-AN
Yol yakınken dön gittiğin yoldan

Ezdin kardeş diye dediklerini
Tanrı hep görüyor ettiklerini
Bir de otur düşün sevdiklerini
Sonunda sen olma yoldan ayrılan

Her yokuşun bir inişi var olan
Sen gidersin şimdi o kara yoldan
Yokuşlara sürülünce o yolun
Sen olursun elbet pişmanlık duyan

Fayda etmeyecek yakarışların
Diz boyunu geçti o günahların
Henüz ağarmamış belki saçların
Mahşerde olursun saçı yolunan

Din imanı kattın siyasetine
Gözün kaldı fakir rızk, ekmeğine
Elbet döner bir gün çarkın tersine
Sen olursun elbet ateşte yanan

Gün gelecek hesap vermen zorlaşır
Cehennem narında odunlar taşır
Tutacaksın elin kana bulaşır
Sen olur sun elbet kazanda duran
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Yollarını gözlerim

YOLLARINI GÖZLERİM

Sen gidince yapayalnız kalırım.
Gücüm olmaz elimi kaldıramam.
Kış’lardaymış gibi titrer bedenim.
Duyarım da kimselere bakamam.

Dost diye de bakmaz kimseye gözüm
Çoşkun akan  su gibi bulanırım
Ne bir’in bilir, nede kendim tanırım
Hırçınlaşır! bir yaban gibi olurum

Kanmaz oldum benim denen sözüme
Yorgunluklar etki etmez dizime
Çok istedim yok etmeyi iz’ine
Hep andıkça ben bir deli olurum

Bu aşkı ben unutmayı istedim
Bitsin diye ne geceler bekledim
Sabreyledim sab’ra sabır ekledim
Aşk’ın galip geldi bilesin dedim

Şimdilerde çekerim aşk acısı
Vicdan yap da bitsin bunun sancısı
Kimler doğru! olayım yalancısı
Hep içimde kaldın göresin dedim

Masam kırık yaramaz oldu Çıra
Çiçek açmaz sensiz solgundur bura
Kervan çöktü yol almaz dura dura
Sen Almira gelir çözersin dedim
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Yön belli değil

Yön belli değil

Ak deniz dalgalı fırtınalar var.
Poyraz da esiyor kuzey doğudan.
Dümenim kırıldı ne yapar kaptan.
Rota belli değil yer belli değil.

Kar üstünden esip gelen rüzgar’lar.
Savurur suları çılgın dalgalar.
Gökte güneş yoktur mevsim sonbahar.
Gündüzler karanlık gün belli değil.

Umutlar tükendi geldi sonumuz.
Buraya kadarmış hayat yolumuz.
Olmayacak daha sıcak suyumuz.
Tuzlumu  tatlımı tad belli değil.

Bizi bu hallere kimler getirdi.
Kardeş kavgaları yedi bitirdi.
İnsanlık duygusu bize yeterdi
Kendimiz kaybettik yön belli değil.
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YÜCE TANRIM HAYRANIM YAPTIKLARıNA

Yağmur taneleri vuruyordu saplarına
Ağaçların dalda kalan meyvelerine
Sallanan son bahar yapraklarına
Hunharca amele misali çalışırcasına
Harmanlayıp yerde toplanıp sel oluyor
Taşıyordu Dereden Nehire
Irmaklardan Denize
Denizlerdeki Canlılara
Gürül gürül seslenerek Balıklara
Sizlerin Rızkını getirdim diye
Şaşmamak elde mi ki!
Tabiatın bu dengesine
Durup seyrederken
Beş Parmak dağlarını
İki kanatlı Pencereden
Bir daha hayran kaldım
Yüce Tanrının Yaptıklarına
Çiçeklerini açar iken o ağaç
Şükürlerini sunar iken Rabbi-ne
Diyetini ödemiş oluyor böylece
Denizlerden buharlaşıp yağan bulutlara
Bunları düşünürken bir daha ve bir daha
Şükürler ettim bizleri yaratan Yüce ALLAH-A
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YÜCE TANRIM oNLAR HEP FAKİRMİDİR

Malları var Mülkleri var taparlar
Çoğaltmaya ne çabalar harcarlar
Hak yolunu tutmaz! Sarpa sararlar
Babam! Onlar sence varlıklımıdır?

Çalar çırpar! Mazlum malını yerler
Yetimlerin Hakkını Ketm'ederler
Haram yemez! Helali de bilmezler
Ağam onlar sence hep zenginmidir?

Kenz'ederler! Altın ile Gümüş'ü
Kur'an yazar! Yapmayın der bu işi
Uzak kalır! Sevmez Eren dervişi
Dostum! Sen, de onlar da Dindarmıdır?

Dünya Malı Dünya'nındır demezler
Çalıştıtır işçi Hakkın vermezler
Kendisinden başkasını sevmezler
Ey Hak söyle onlar hiç doğrumudur?

Yalan derler ulu orta çekinmez
Kendin görür başkalarını bilmez
Günahları Ateşlerle silinmez
Ey Can söyle onlar birer Canmıdır?

Unutmuşlar! Kefende konmaz ceybe
Bilemezler! Günahlar ToPlar Heybe
Aldatırlar İnsanları her yerde
Yüce TANRIM onlar hep Fakirmidir?
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Yüce Tanrım Sen Koru Bizi

YÜCE TANRIM SEN KORU BİZİ

Yedi kat semayı yaradan Tanrım!
Sana tapar! Sende hep sığınırım
Senin sevgin ile ben ısınırım!
Sırat ’tan bir Zerre ayırma bizi

Senden gelir beni yaşatan bu Can
Damarımda akan ak Kızıldan Kan
Bedenim yarattın kara topraktan
Hidayetten asla ayırma bizi

Dört kitabın Hak’tır sonuncu KUR-AN
O kitap ki başım üstünde duran
Müslüman’ım Din ’im ezeli İslam!
KUR-AN nın Ehlinden ayırma bizi

Muhammed Resul’üm Ali imamım
Ehlibeyt ’tir sol yanımda duranım!
Hasan Hüseyin e fedadır kanım
Fatima anadan ayırma bizi

Ramadan-Şerifte tuttum orucum
KUR-AN’ ı hatmetmek budur umudum
Ne kadar şükretsem ödenmez borcum
Bu hayattan borçlu ayırma bizi

Müslümandır! Dedin tüm Nebilerin
Tefrik etmez asla birdir her Bir’in
Âdemden bu yana tüm peygamberlerin
Yollarından asla ayırma bizi

Atamın Ruhuna Rahmet dilerim
Kutsa Ruhlarını tüm Şehitlerin
Dökülen Kan yeter dursun dilerim
Mehmetçik ölmesin duy sesimizi

Bu Vatan Ata’dan yadigâr kaldı
Bizi bölmek dış güçlerin muradı
Bu katliam kime nasıl yaradı
Sığındık sana TANRIM sen koru bizi
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YÜREĞİM HEP BENDEN SENİ İSTiYOR

Kitap olsan okur idim seni her gece
Koyuverirdim seni başım ucuna
Hep seni okurdum yalnız sadece
Başını dayardın omuzlarıma

Saçların sarardı tüm benliğimi
Seninle çizerdim geleceğimi
Gözüme saklardım bilesin seni
Öpücükler sunsan yanaklarıma

Ne hayal görürdüm ne de bir rüya
Yeterdi ikimize koskoca dünya
Bir de yalvarırdık yüce Tanrıya
Ölene dek bizi ayırma diye

Oysa ne kitapsın nede bir defter
Beni sevdiğini bir defa göster
Senden gelir bana bitmeyen dertler
Gam keder sendendir bana hediye

Yoruldum desem de fayda etmiyor
Yüreğim hep seni benden istiyor
Çözemedim bilsen senin sırrını
Bir derdin bitince bini geliyor

Korkarım ben artık seni görmek zor
Yokluğun içimde demirlenmiş kor
Olmuyor sevgilim sensiz olmuyor
Bak dünler hep geçti yarın geliyor
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Yüreğime söz geçmez

Kahırla bekledim ya sabır dedim.
Geleceksin diye ne çok bekledim.
Bir haber bir selam bile etmedin!
Ben yıldım duramam artık sevgilim.

Gözümün feri yok soldu ışıksız!
Gönlüme sorsan da sevgisiz aşksız.
Seninle bir olmak sence imkansız.
Tek elle alkışlar olmaz sevgilim.

Kaçan kovalanır derler bilmezdim.
Bilseydim ardından koşup gitmezdim!
Yoruldum ben artık kadere teslim.
Ettim ben kendimi Canım sevgilim.

Sevgilim diyorum sana hala bak!
Çok koştum ardından sende git bırak..
Elbette sonumuz bu kara toprak.
Ruhumuz buluşsun gökte sevgilim..

Belki tekrar doğar buluşuruz da.
Olur musun bilmem benim farkımda.
Bu hayat yıprattı tüm aşklarımda.
Senden başka yoktu İnan sevgilim..
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YÜREKSİZ DEN ŞAiR OLMAZ BE USTA

Tutup da kalemi şiir yazarlar
Her yazan bir şair olur mu Usta?
Düzene eğilir boşa verirler
Şairler duygusuz olmaz ki Usta

Korkak olmaz şair yürekten yazar
Kalemin ucuyla dağları, taşları deler
Vicdansıza karşı göğsünü gerer
Duyarsızdan şair ne yazar Usta

Aşk sevgiden gider o yetmez Can a
Her insan muhtaçtır elbet insana
Sahip çıkar Şair! Yurda Vatana
Ödlek ten hiç şair gördün mü usta

Pir Sultan, Kör oğlu elbet olamaz
Aşık Veysellerin yolundan geçmez
Mahzun i İhsan i Ruhiyi  demez
Şair etrafını görmez mi Usta

Usta içim yanar benim Ahval dan
Bıkıp usanmışım yalan dolandan
Gözlere bakılıp söylenir YALAN
Duyarsız kalırsak yutacak YILAN

Yorumdan korkan a ŞAİR DENİR Mİ USTA
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Zalim geceler

Geceler sarmış beni kollarına
Çağırma sevgilim gelemem sana
Engeller var aramızda gülüm
Senin olamam

Sıra dağlar kıskandı bizim sevgimizi
Senden başka birisini sevemem
Bilmediler canım değerimizi
Sen olmazsan bu diyarda duramam

Eller aldı eller verdi eller dedi
Ah kırılaydı yok olaydı ah olmasa idi
Yansa idi ah yıkılası o eller
Bizi ayıranların yerinde esse idi yeller

Akşamlarda buluyorum seni
Gecelerin karanlığında o bana yeter
Kuşkulanma sakın bir tanem
Sanma ki sana olan bu aşkım biter
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ZALİM KiMSE ONA GÜNEŞ DOĞMASIN

Tutunun geceler doğmasın Güneş
Gün ağarıp artık günde doğmasın
Tanınamaz oldu ne dost ne Kardeş
Kana susamışlara! Sabah olmasın

Kırdırdılar bir birine dört yanı
Akıttılar Can dostların kanını
Ayakta tutmaya Koltuklarını
Dünyada dikili Taş-ları olmasın

Karanlıkta kalsın görünmesinler
Yüz binleri aştı Öksüz Yetimler
Nice Masumları Katlettirdiler
Muratları sönsün Günleri Doğmasın

Yakışmıyor yaptıkları İnsana
Hayran bıraktılar Vahşi Hayvana
Hırsızlıktan öte düştük Talana
Aç gözleri! Toprak hiç Doyurmasın

Sabah dedikleri Tutmaz akşamı
İlke edinmişler Nifak yalanı
Aratır oldular İblis Şeytanı
Yer yüzünde Mezarları olmasın

Olmasın Dünyalarda Dikili taşı
Kaybolanlar gibi olmasın Naaşı
Kim yaptıysa Bu Aleme Kanlı Savaşı
Diri diri Ateşlerde Canları Yansın
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Zalim sevgili

Bu sana son mektup!  Yazmayacağım.
Adını bir daha anmayacağım.
Beni terk edip te  gittin ya zalim.
Resmine bir daha bakmayacağım

Bedenim titriyor andıkça seni.
Karanlık içinde terk ettin beni.
Kırdığın yetmedi seven kalbimi.
Seni hayatımdan çıkaracağım.

Sevdiğin çiçeği koparıp attım.
Senden kalanları bir bir yok ettim.
Bana söylediğin  yalan sözleri.
Yazdığım yerleri açmayacağım.

Şimdi mutlu’musun  durduğun yerde.
Maziyi sildinmi tek bir seferde.
Olur karşılaşsak bir gün mahşerde.
Dönüp’ te  yüzüne bakmayacağım.
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Zalimin İmanı Varmı

ZALİMİN İMANI VARMIDIR

Behey zülmü halka Reva görenler.
Sizlerde din iman aceb nasıldır.
Araştırıp bakın bütün Dinleri.
Hangisinde Hak’tır diye yazılır.

Kardeşi kardeşe düşman edenler.
Yetim hakkı yiyip saray kuranlar.
Işçi emekçinin hakkın! Yiyenler.
Sizlerde Din ile İman varmıdır? .

Hangi kitap yazar kardeş kavgası.
Hangi Din’de vardır zulum belası.
Adem'e haksızlık bulur cezası.
Kul Hakkı’yla gelme diye yazılır.

Tanrı yaratınca her bir kulunu.
Gönderir onunla yaşam rızkını.
Seni vekil etmiş versen payını.
Sanmaki mal mülkten bir şey eksilir.

Ne saraylar yıkmış yetimin hakkı.
Hayır görmez sokan Yalan,Nifakı.
Zalimin dilinde Zulüm tek şarkı.
Mahşerde mutlaka hesap sorulur.

Dinleyin ağalar dinleyin beyler.
Mazlum size karşı mahkumsa neyler.
Günah ile dolsun sizde kefeler.
Sonunda'ysa bir terazi de bulınur.

Sorulur hesabı her yapılan’ın.
Komşusu aç yatıp kendi doyanın.
Kimler görmüş Dünya malı alanın.
Bir avuç topraktır göze serpilir.

Alınan bir kefen birazda pamuk.
Düzelir de beller olursa yamuk.
Zengin fakir hep bir sabunla yumuk.
Ardından yapılan işler anılır.
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ZALİMLERiN OLMAZ DiNİ MABED'İ

Ufkuma karanlık bulutlar çökmüş
Güneşimi vermez! Her yanı örtmüş
Umutlar gölgede kalmış büyümüş
Sanmasınlar onlar! Kolay yıkılır

Geçer zamanın! Ey zalim hükümdar
Bir baksan geriye! Ne çok Tiran var
Yıkılmışlar! Olmaz sağlam duranlar
Senin de zamanın! Bir gün yel alır

Tükenmez denizden çılgın Dalgalar
Poyraz,Lodos eser! Bir gün coşarlar
Dağ Kaya dinlemez! Parçalar yıkar
Onların yerinde çakıl kum  kalır!

Aydınlıktan dönmek olmaz geriye
Bunu bilir! Sorsan akil, deliye
Muhtaç olur kodaman! Tek meteliğe
Mal mülkün yerini sefalet alır!

Zalimlerin zulmü kalmaz ebedi
Zalimlerin olmaz! Din’ i Mabedi
Kitap neler yazar! Okur bilmedi
Sorsan! Kendileri’n dindar sanırlar

Diller ayrı söyler hep!  Ayrı icraat
Gerçekler saklanır! Verilmez rahat
Zalimlere verilir büyük mükâfat
Bunun hesaplarını bir gün sorarlar!

Cennet cehennemi! Sorma efendi
Bakın etrafına! Kimler bilmedi
Kötülerin yok! Olmaz Dini mabedi
Onlar ki! Mendebur hep saklanırlar

 DOST KALEMLERDEN

Kimden : Saffet Akkaya Sancak (Bay, 53)

Yalancıdan medet um sonra hidayet bekle
Kuyruğa yamanmışız nerde gurur, ya onur
Köpek bile diz çökmez çanağının önünde
Mübarek münafıklar putlara tapar durur...
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Zaman İlaçtır Herşeye

ZAMAN İLAÇTIR HER ŞEYE

Su gibi akıp, gitti ya bu koca zaman
Dönüp bir bakınca! Yılların ardından
Bazı izler, silinse de! O acı dosyalardan
Çok az şeydir, belleğinden unutulan!

Sorunlar, kovaladı durdu hep birbirini
Unutturdu; Çoğu anın güzelliklerini
Tutamadık, acıların yasını yazık!
Zaman! Yaktı, çoğu güzel sözlerini

Sıkıntılar sarıvermişken bizleri!
Giyimle, kuşamla uğraşır kimileri
Unutturur sanmışlar! Aşılmaz dertleri
Ama bunlar silinemez, asla unutmadık!

Her gün başka manşet, yazılır durur
Medyalar hep uğraşır, zanneder unutturur
Sanırlar ki; Bu halk hep yatar da uyur
Mazileri; Anımsarız der oysa unutmadık!

Halkın güçlüdür! Unutmaz asla belleği
Söylemez ama! Saklar içinde gerçeği
Hep düşünür! Olanları olacağı geleceği
Umutları soldu! Bahara yeşermez yazık!

Sular durmaz, ama gün gelir duru akar
Ilgıt eser elbet; hırçın esen bu rüzgârlar
Erir elbet dağın karı görünür de o karalar
Döner devran elbet bir gün! Mazileri atamadık
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Zaman Varken

ZAMAN VARKEN

Bir gün gidecek'sin bırakıp mülk! ü.
Gidince de bir şey alamazs’sın ki.
Her zaman kurnaza denil'mez tilki.
Gider'iken ardında bir eser bırak.

Sev'   ki insanları sevgi'yle anıl.
Her nefs i sen gibi say! Ve de kıl.
Kazanır her zaman dürüst'lük akıl.
Hayat'tayken olsun cennetin uğrak.

Eziyet’i etme! Tanrı kuluna.
Dikenleri atma sakın yoluna.
Iyilik et namazın da kılına.
Eyleme şeytanı fikrine ortak.

Hayat fani dünya'dır baki kalan.
Bak sana nerede Atan ve Baban.
Varmı ki onlaradan bir zerre alan.
Sararır zamanı gelince yaprak.

Elde zaman varken ihsanı eyle.
Eksilmez ki malın! Hayır Hibe’yle.
Mutluluk duy kulu sevindir’meyle.
Bereketi verir ALLAH’IM MUTLAK.

Misafir! iz bu dünyada yolcuyuz.
Hepimiz de Adem Havva oğlu'yuz.
Doğum gibi elbet ölüm sonumuz.
Sonunda alı'nan bir avuç toprak.
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Zaman ve insan

Eski gibi değil yepyeni zaman.
Düşünerek onu yaşlanır insan.
Yalan söylemez ki baktığın aynan.
Zaman değil kötü  insandır yapan.

Güven duyulmuyor hacı hoca  ya
Ne yüzleri görmüş sorsan hancıya.
Gerçek dönüvermiş bir yalancıya.
Bunu yapan zaman değildir insan.

Geçen süre zaman diye anılır.
Tüm suçlar toplanıp ona atılır.
Bunu diyenlerin tümü yanılır.
Zaman aynı değişense tek insan.
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Zarar Eden Sensin Ama

ZARAR EDEN SENSİN AMA

Kan geliyor yaş yerine gülen gözümden
Ağlayan ben sevdiceğim sebebi de sen!
Bir ateş var! Eksilmiyor yanan içimden
Yanan benim ey sevgili yakanı da sen!

Damarımda akan kanın her damlasında
Kan ağlayan gözlerimin her bakışında
Bir sen varsın şu gönlümün her yarasında
Vefa yüreğimde ise! Vefasız da sen

TAŞ’tanımdır o yüreğin yoksa imkân mı?
Gelmeyişin elde midir yoksa yoktan mı?
Az mı geldi sana sevgim yoksa çoktan mı?
Çözen sen mi oldun yoksa çözülende ben

Neleri yazar kitabın hangi Dinden ’sin
Neye tapar o yüreğin bir söylerimsin
Hani yıkılsa kâinat gene benimsin
Diyen sendin ey hayırsız inanan da ben

Şimdilerde yakın mısın uzakta mısın?
Bana sorsan bedenimde her an yarımsın
Sözüm sözdür sen benim hep canım kanımsın
Bekleyen ben ey vefasız kayıplarda sen

Kuşlar döndü yuvasına sen hala yaban
Yalan imiş senin aşkın o sevgin yalan
Dertten başka ne vardır ki bana kâr kalan
Kâr hep benim olsun ama zararlarda SEN!
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