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---Burnumda tuten olmuşsun---

Belki aynalarda güzel değilsin
Ve lakin,gönlümde sultan olmuşsun.
Yeni tomurcuksun,gazel değilsin.
Muradı gözünde civan olmuşsun.

Seni düşündükçe artıyor yaram.
Kalbimi bu cenk ten,nasıl kurtaram?
Sevilmeye layık,gayrısı haram.
Kılıcın önünde kalkan olmuşsun.

Güzel ahlakın var,ağır başın var.
Kara gözlerin var,kara kaşın var.
Bayrak gibi nazlı sallanışın var.
Sen benim gönlümde,Vatan olmuşsun.

Endamına kurban,güzeller şahı.
Çık yolum üstüne,selam ver,gahi.
Deli gönlüm,hayalinin dergahı.
Köle gibi alıp,satan olmuşsun.

Binali der,yaram dindirmesende.
Yanan yüreğimi söndürmesende.
Beni sevmesende,sevdirmesende.
Hasreti burnumda tüten olmuşsun.

---------30.11.1999

Binali Kılıç
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(:::::::::::::Aşığım::::::::::::: :)

Kerem'in aslıya olduğu gibi.
Mecnun'un Leylaya olduğu gibi.
Yunus'un mevlaya olduğu gibi.

_____ Vatan göz nurumdur, nurda aşığım.
_____ Bu cennet misali yurda aşığım.

Gözüm ne Almanya nede Rusyada.
Birtek karışımı, kaptırmam yada.
Ben huzur bulamam orta asyada.

_____ Dağımda dolaşan kurda aşığım.
_____ Bu cennet misali yurda aşığım.

Denizine, havasına, dağına.
Ormanına, ovasına, bağına.
Doktoruna, hastasına, sağına.

_____ Yurdumda kedere, derde aşığım.
_____ Bu cennet misali yurda aşığım.

Her taşı kurulu bir dergâhım dır.
Her zerre toprağı namaz gâhım dır.
Yurdumu her seven benim şahımdır.

_____ Vatan perver her bir ferde aşığım.
_____ Bu cennet misali yurda aşığım.

Nasıl bu uğurda vermemki canım.
Bunun için benden korksun, düşmanım.
Aksın öz yurdumda, son damla kanım.

_____ Canımın çıktığı yerde aşığım.
_____ Bu cennet misali yurda aşığım.

Mezarımı vatanımda kazalar.
Taşının üstüne, aşık yazalar.
Ölsemde zikreder bütün azalar.

_____ Gururluyum bu gururda aşığım.
_____ Bu cennet misali yurda aşığım.

Binaliyim bu milletin hâk sesi.
Yaşlı kadın çocuk herkesi.
İstemem kimseden altın kafesi.

_____ Burada yoğruldum burda aşığım
_____ Bu cennet misali yurda aşığım.

                                           BİNALİ KILIÇ

Binali Kılıç
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(Cığali tecnis) ...Kor düştü Yetiş.....

Bir su ver ne olur,öz ellerinle.
Yanan yüreğime kor düştü yetiş.
................Güle har düştü yetiş.
................Başa dar düştü yetiş.
................Bahara kavuşmadan.
................Dağa kar düştü yetiş.

Yüreğine su serpilsin,serinle.
Gönül bahçesine nar düştü yetiş.
................Yara,yar düştü yetiş.
................Ah-ü zar düştü yetiş.
................Bu dünyada payıma.
................Gam,efkar düştü yetiş.

Birden bire havalarım bulandı.
Takat,dizlerimden er düştü yetiş.
.................Bir haber düştü yetiş.
.................Çileler düştü yetiş.
.................Ellerim tutmaz oldu.
.................Gözden fer düştü yetiş.

Dediler Binali ömrün talandı.
Yolumun üstüne mar düştü yetiş.
..................Elden var düştü yetiş.
..................Çar,naçar düştü yetiş.
..................Gördüğün delikanlı,
..................İhtiyar düştü yetiş.

                                             06.06.2007

Binali Kılıç
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(Cinas)  +++++Ger İgide+++++

Ger igide.
Göğsünü ger igide.
İkrarında durmayan,
Gelsede,geri gide.
++++++++++++++
Sarardım.
İnce beli sarardım.
Dost bağında gül idim.
Bakmadı yar, sarardım.
+++++++++++++++
Ağladı.
İki gözüm ağladı.
Bende takat kalmadı.
Hasret saçım ağ,ladı.
+++++++++++++++
Gül suya.
Gül çiçeğe,gül suya.
Name yazdım ulaştır,
Seher yeli,gülsu'ya.
+++++++++++++++
Binalı.
Bin beyazı,bin alı.
Kim dünya'dan göç etmiş?
Köşk saraylı,binalı.
+++++++++++++++
                             06.06.2007

Binali Kılıç
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(Gazel biçiminde semai)  çİMEN ÇİÇEK CANA GELDİ

İlk baharın kokusuyla çimen,çiçek cana geldi.
Gül goncaya selam verdi,Bülbül gülistana geldi.

Duydu bahar kokusunu,topraktaki karıncalar.
Semada kuş,yerde böcek,uyandı her yana geldi.

Güneşte bir ayrı şefkat,ayda tebessüm belirdi.
Köklerde gizlenen sırlar,yeniden cihana geldi.

Son baharda uçup giden Turnalar geri döndüler.
Bölük,bölük kimi Van'a,kimi Ardahan'a geldi.

Uyuyanlar uyandılar,zindeleşti canlandılar.
Yenide can buldu alem,kansızlar hep kana geldi.

Binali değilsin baki,son bahar uzakmı senden?
Ezelin turaptır haki,ölüm her insana geldi.

                                                                  09.06.2007

Binali Kılıç
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(Muhammes türü şiir) +++++ Neylerim ben+++++

Yaratan gül demedikçe,gülmeye gücüm yetermi?
Akar gözlerimin yaşı,silmeye gücüm yetermi?
Bahtiyar ol demedikçe,olmaya gücüm yetermi?
Ömrün vadesi dolunca,kalmaya gücüm yetermi?
Mızrap tutmaz parmaklarım,çalmaya gücüm yetermi?
Bir soluk teneffüs edip,almaya gücüm yetermi?
Akıl,şuur vermeyince,bilmeye gücüm yetermi?
Canım veren soldurmazsa,solmaya gücüm yetermi?
Ben bir boş kap misaliyim,dolmaya gücüm yetermi?
Dolmaya gücüm yetmezse,boş kafesi neylerim ben.?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Her günüm ömürden geçer,karda değil zarardayım.
Bugün gül goncası olsam,bilirim yarın har-dayım.
Gülecek neyim var benim,gam yüklü bir diyardayım.
Neşe bana lazım değil,ben her zaman efkardayım.
Bazen gaflete dalmışım,kah,divan-ı didardayım.
Gönül mekanıma baktım,ben bende değil, yardayım.
Kumandam elimde değil,bir merkezi ayardayım.
İlk baharım elden gitmiş,ey vah ben son bahardayım.
Cismim haki turap benim,bir zerreyim,kenardayım.
Cismime su iletmezse,altın tası neylerim ben.?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Görmesini bilmeyince,lazım değil,göz neyime.
Hak kelam söylemedikçe,kelam niye,söz neyime.
Faydasız dal meyve vermez,oğul nedir,kız neyime.
Aşığım aşktan habersiz,cümbüş ile saz neyime.
Aşk odunda pişmedikçe,ateşmi var,köz neyime.
Baharımda çiçek açmaz,yazım geçmiş,güz neyime.
Yaradanın huzurunda,eğilmeyen düz neyime.
Bu alem bir fani ise,çok neyime,az neyime.
Yarın hakkın divanında,kara çıkan yüz neyime.
Binali kara çıkarsa yüz karası,neylerim ben?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                                      07.06.2007

Binali Kılıç
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(Satranç)  ++++Bilirim ben gideceğim ++++

Satranç şiiri,yukarıdan aşağıya her aralık duran,
dört mısra,Sırasıyla soldan sağa bir mısranın-
sözcüklerinden oluşmaktadır.Bu açıklamayı,şiir sever olup satranç şiirini bilmeyenler
için yapma gereği duydum.bilenlerin affına sığınarak.Bütün şiirlerim,şair ruhu
taşıyanların yorum ve eleştirilerine açıktır.Bütün gönül dostlarına saygı ve selamlarımla.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bu dünya'ya......beşer geldim.....evi barkı.........neylermişim.
Beşer geldim...gideceğim..........malı mülkü.....neylermişim.
Evi barkı,...........malı mülkkü,.......baki olanlar...düşünsün.
Neylermişim.....neylermişim........düşünsün.......ben gideceğim.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Köşk sarayım....yatım katım........var demeye.....utanırım.
Yatım katım........neme lazım........kar demeye.....utanırım.
Yar demeye.......kar demeye.......mal sahibi........olan bilir.
Utanırım..............utanırım..............olan bilir............nideceğim.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gelen gider........giden gelmez.....bu mekan bir....han gibidir.
Giden gelmez....geri dönmez.......meçhul bir ker...van gibidir.
Bu mekan bir.....meçhul bir ker....vancıya mih........man gibidir.
Han gibidir.........van gibidir...........man gibidir........diyeceğim.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ben bir aşık.......Binali'yim.............aşkı veren...........bilirim ben.
Binali'yim...........yaralıyım...............derdi verem........bilirim ben.
Aşkı veren..........derdi verem.........lütfi kerem...........bilirim ben.
Bilirim ben..........bilirim ben............bilirim ben..........güleceğim.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                                 10.06.2007

Binali Kılıç
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(Satranç) Yar göreydi bari beni

Ah çektikçe.........İçerimden.............yakar sevda...........narı beni.
İçerimden............alev çıkar.............söndürmez dağ.....karı beni.
Yakar sevda........söndürmez dağ..yar göreydi.............bari beni.
Narı beni..............karı beni..............bari beni.................yar göreydi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Susadıkça...........bir yudum su.......verenim bur............da olaydı.
Bir yudum su.......hasta için............yetişen nar..............da olaydı.
Verenim bur........yetişen nar..........o da o yar...............da olaydı.
Da olaydı.............da olaydı.............da olaydı..................nar göreydi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
Gözüm yok dün...ya malında..........amelim, i..................man isterim.
Dünya malında....da gözüm yok.....ne şöhret ne...........şan isterim.
Amalimi...............ne şöhret ne........şan ile vi..................ran isterim.
Man isterim.........şan isterim..........ran isterim...............yar göreydi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Binali'yim............emanettir.............damarımda.............kanım bana.
Emanettir............damarımda.........kanı tutan.................canım bana.
Damarımda........kanı tutan.............lütuftur her.................yanım bana.
Kanım bana........canım bana.........yanım bana...............kâr göreydi.

                                                                            09.06.2007

Binali Kılıç
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...............Kıskanırım................

Ey sevdiğim dinle beni.
Seni elden kıskanırım.
Ela gözden dane,dane,
Düşen selden kıskanırım.

...................Kanadım yok sana,uçam.

...................Neden benden uzak kaçan.

...................Pencerende yeni açan,

...................Gonca gülden kıskanırım.

İşmar etsem darılırsın.
Hızlı gitme yorulursun.
Çok sallanma kırılırsın.
İnce belden kıskanırım.

..................Yüceden öğüt aldığın.

...................Aşk denizine daldığın.

...................Rüyamda bana geldiğin,

...................Meçhul yoldan kıskanırım.

Ateş tüter heremizde.
Merhem yok ki yaramızda.
Fesat olur aramızda,
Na hoş dilden kıskanırım.

.........................Üzerimde çardak olsan.

.........................Bade dolu bardak olsan.

.........................Yeşil başlı ördek olsan,

.........................Mavi gölden kıskanırım.

Derdin beni eti,verem.
Gel yanıma eyle kerem.
Al yanak üstünde duran,
İki hal dan kıskanurım.

..........................Ben çekerim ah-ü zarı.

..........................Dinmez gönlümün efkarı.

..........................İstersen ol ana arı.

..........................Seni baldan kıskanırım.

Binali'yim,ben gam yemem.
Her dostuma güvenemem.
İsmini sazıma demem.
Altı telden kıskanırım.

                                              18.01.1979

Binali Kılıç
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..........Bazen bana acı veren yine sen..........

Mehtabı gibisin,gecelerimin.
Sabahımda doğan güneş yine sen.
Hançeri gibisin yaralarımın.
İlacımı veren tabip yne sen.

Bazen can alıcı olup,öldüren.
Bazen dert üstüne keder dolduran.
Bazen gülümseyip beni güldüren.
Bazen bana acı veren yine sen.

Bazen kara bulut gibi göklerde.
Bazen bir dolunay, ta ufuklarda.
Bazen hiç bir yerde bazen her yerde.
Yüreğimde esen rüzgâr yine sen.

Bazen gözlerinde umut yaratan.
Bazen gülen bazen korku anlatan.
Yaralı gönlümün, tabibi sultan.
Zalim olup acı veren yine sen.

Önceleri kimseleri görmezdin.
Binali der başka birşey demezdin.
Vefasız yar benden ne çabuk bezdin.
Ben acı çekerken gülen yine sen.

                                     22,02,1980

Binali Kılıç
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.........yALAN DÜNYA NE OLACAK.........

Bülbül gibi zarı bana,
Veren dünya,ne olacak.
Vefa bilmez yari layık,
Gören dünya,ne olacak.

................İşitmedin feryadımı.

................Aldırmadın muradımı.

................Uçacakken kanadımı,

................Kıran dünya ne olacak.

İyileri ettin sakat.
Kötülere dostsun fakat.
Ağlayana tekme, tokat,
Vuran dünya,ne olacak.

.................Sormadın hiç aşıktan hal.

.................Herzaman verirsin zeval.

.................Kötünün ekmeğine bal,

.................Süren dünya,ne olacak.

Binali der,ne zalimsin.
Sanma ebedi kalırsın.
Gün gelir sende olursun,
Viran dünya,ne olacak.

                                           22.09.1980

Binali Kılıç
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.....öLENE ÇARESİN SEN....

Cellat gibi gözlerin ferman okur ölüme.
Gurbetin  kucağında kalana çaresin,sen.
Siyah zülüflerini dolaştırdın koluma.
Sevdanın pençesinde ölene çaresin sen.
+++++++++++++++++++++++++++++

Gül senden örnek almış,kırmızıyı üstüne.
Kırmızılar yakışır senin siyah zülfüne.
Zülüfler hilal olmuş,ak gerdanın üsyüne.
Ağlayanı görmezsin,gülene çaresin sen.

Kıymetimi bilseydin,taç olurdun serime.
Kalbimi hedef tuttun,kaşının hançerine.
Ben yürekten tutkunum,senin o gözlerine.
Gerçekleri görmezsin,yalana çaresin sen.

Binali der,sen benim görmedin içerimi.
Yaklaşıp,kulak verip,duymadın dertlerimi.
Tadamadın sen benim,sonsuz olan sevgimi.
Gafletin gölgesinde olana çaresin sen.

                                                           21.10.1980

Binali Kılıç
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.....Saddam ile Bush'un atışması....

A.B.D. sinsi pilanlar yaparak.
Bugün Irak,Yarın Suriye,Kimbilir öbürgün hangi ülkenin üzerindesilahlarını deneme
fırsatı kollayacak.
Bütün Dünyanın gözü önünde oynanan oyunlara gönlüm razı olmadı.Saddam ile Buch'u
atıştırmaya karar verdim.

.....................Saddam ile Buch'un atışması.....................

............................................................Saddam

Bu ısrarın nedendir,Dünyayı duymuyorsun?
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?
İnsanı,insanlığı,kimseyi saymıyorsun.
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?
..............................................................Buch

Dünya'da bana göre bir hasım bulamadım.
Seni zalim dediler,savaşmak istiyorum.
Kitle,imha silahı,uydurdum,alamadım.
Anla,malüm dediler,savaşmak istiyorum.
...............................................................Saddam

Kurnazlığın,gücün çok,bazı şeyleri sakla.
Senin bu saydıkların,sığmaz mantığa,akla.
İstersen teke tek gel,ben kılıçla,sen tankla.
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?
.................................................................Buch

Nasıl devam edecek benim lüks,saltanatım?
Sana savaş açmazsam,harap olur hayatım.
Depodamı çürüsün,silahım,mühimmatım.?
Kafan kalın dediler,savaşmak istiyorum.
.................................................................Saddam

Conilerin bağırdı,barış isteriz,barış.
Hiç hesap etmedinmi,nerye gider bu varış?
Casusların yurdumu,dolaştı karış,karış.
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?
...................................................................Buch
Onların sayesinde her hedefi bilirim.
Hiç bir yere saklanma,gelir seni bulurum.
Petrol kuyularında neyin varsa alırım.
Gelin,alın dediler,savaşmak istiyorum.
...................................................................Saddam
Can boğaza gelirse,bende bakmam günaha.
Vatanımda ölürüm,hiç düşünmem,birdaha.
Güvenme silahlara,neler olur sabaha.
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?
..................................................................Buch
Bağıran insanlarda,sonra kalmazmı ahım.
Bana yazık değilmi,ama bende günahım.
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Nereye gömülecek,bunca topum,silahım?
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?

.......................................................................Saddam
Bu senin için zevkse,bunu sana tattırmam.
Bu kutsal topraklarda,sana adım attırmam.
Göğüs,göğüse gelsen,sana adım attırmam.
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?
......................................................................Buch
Becere bilmiyorsun,devleti,idareyi.
Vicdanıma dokundu,üzdün bu biçareyi.
Biraz bende kalacak,böyle buldum çareyi.
Böyle bilin dediler,savaşmak istiyorum.
.....................................................................Saddam
Dünya gözünü yumsun,bizi göstermesinler.
Haklı ile haksızı,görüp hak vermesinler.
Çocukları saklayın,savaşı görmesinler.
Senin bende neyin var,söyle ne istiyorsun?

                                                              Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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...vARMANIN YOLUNU BULAMIYORUM...

Ey sevdiğim gönül arz eder seni,
Varmanın yolunu bulamıyorum.
Gördüğümden beri del(i)  ettin beni,
Görmenin yolunu bulamıyorum.

Kerem ettin,ateş yanar tenimde.
Derdin beni öldürecek sonunda.
Varıp sizin pencerenin önünde,
Durmanın yolunu bulamıyorum.

Konuşmazken bülbül ettin dilimi.
Çalamazken usta ettin telimi.
Yar sana kavuşup,ince belini,
Sarmanın yolunu bulamıyorum.

Korkarım yolumuz düşer ırağa.
ya gurbete,yada kara toprağa.
Bazı dertlerimi yazdım yaprağa,
Vermenin yolunu bulamıyorum.

Binali'yim kışım dönmüyor,yaza.
Baharı beklerken kaldım ayaza.
Sana duyuracak şekilde saza,
Vurmanın yolunu bulamıyorum.

                                               27.12.1980

Binali Kılıç
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:::::::::::::::::::::AsKeRiN  ÖzLeMi::::::::::::::::::

Askerin bin türlü özlemi vardır.
Bir özlemi sılasıdır,askerin.
Düşüncesi geniş,dünyası dardır.
Bir özlemi sunasıdır,askerin.

Bir özlemi vardır sıla yolunda.
Bir özlemi vardır dağlar dalında.
Bir özlemi sevdiğinin elinde,
Parmağının kınasıdır,askerin.

Bir özlemi,sıladaki yellere.
Bir özlemi,dalgalanan tellere.
Bir özlemi izin,biri teskere.
Bir özlemi anasıdır,askerin.

Binali'yim sevmem,tembel yatanı.
Bir özlemi korumaktır Vatanı.
Bir özlemi,eşi,dostu,sultanı.
Bir özlemi hanesi dir,askerin.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 08.04.1980
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::::::::::::::::Bir rüya::::::::::::

Yürekmi dayanır,canmı dayanır?
Behey kara gözlüm,bunca duyguya.
Ömürmü dayanır,günmü dayanır?
Sevip, sevilmemek denen korkuya.

Gözlerin Azrail,her gün karşımda.
Canım almak ister bu genç yaşımda.
Bu nasıl sevdadır benim başımda?
Gözlerimi düşman etmiş,uykuya.

Yumdum gözlerimi,uyur olmadım.
Adı uyumakmış,bir tat almadım.
Nasıl hükmeyledi,bende bilmedim?
Bir yüreğe,bir gönüle,bir rüya.

Biz sevdiğimizi,göstermedikmi?
Bulutlarla selam göndermedikmi?
Sen bana,ben sana söz vermedikmi?
Daha niye yer verirsin,kuşkuya.

İster al bu canım sana hediye.
Canım bağışlarsan,bu cefa niye?
Boynumu bükmüşüm,kaderim diye.
Elinden gelecek,bir yudum suya.

Binali der muradımız konuşmak.
Mahşerde de,mukadderse buluşmak.
Kıyamete kalacaksa kavuşmak?
Hiç olmazsa haber gönder,komşuya.

                                                        24.10.2007
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::::::::::::::::Gül beni üzer::::::::::::::::

=========Mevlam beni, aşık etti bir güle.
=========Koymaz dallarına,gül beni üzer.
=========Düşmanın kılıcı,kar etmez bana.
=========Dost ağzında,acı dil beni üzer.

Resmine baktıkça,bağrım dağladım.
Sevda pınarında aktım,çağladım.
Umutsuz,umutsuz baktım,ağladım.
Gözlerimden akan sel beni üzer.

=========Baktıkça kurudu dilim,damağım.
=========Sabır ver Allahım,ne yapacağım?
=========Dertli saza dokundukça parmağım.
=========Bakmadı sözüme,tel beni üzer.

Bir resim uğruna,çok acı çektim.
Biraz daha baksam,delirecektim.
Aşk merdiveninden,tırmandım,çıktım.
Senden ayrı giden yol,beni üzer.

=========Gözüm yumup,hayallere dalmışım.
=========Farkında olmadan,aşık olmuşum.
=========Binali'yim,çok perişan kalmışım.
=========Bu mahzun,perişan hal beni üzer.

                                                    21.03.1992
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:::::::::Terkedebilmem::::::::

Zulmetme sevdiğim,aşığım diye.
Sormaya razıyım,terk edebilmem.
İster al canımı olsun hediye.
Vermeye razıyım,terk edebilmem.

Ben derdimi açtım,yüce Allaha.
Belkide dilekçem ulaştı,şaha.
Yeterki sen he,de,bir ömür daha,
Durmaya razıyım,terk edebilmem.

Gel gör artık saçımdaki,ağları.
Boşa geldi,geçti gençlik çağları.
İsterisen,Ferhat gibi dağları,
Yarmaya razıyım,terk edebilmem.

Tükendim feryattan,figandan,zardan.
İnsan umudunu kesermi,yardan?
Yeterki umut ver,esen rüzgardan,
Sormaya razıyım,terk edebilmem.

Tez bana ulaştır ahvalin,yeter.
Gerçeğin olmazsa,hayalin yeter.
Rüyada göstersen cemalin,yeter.
Görmeye razıyım,terk edebilmem.

Binali'yim,Mahşere de sözüm yok.
Yazıya da,kaderede sözüm yok.
Senden başka bir yara da sözüm yok.
Sarmaya razıyım,terk edebilmem.

                                                      29.10.2007
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___OlA BiLiRmİ___

İnsan içindeki kini nefreti.
Atmayınca insan ola bilirmi.
Hayırlı bilgiyi hoş muhabbeti.
Satmayınca insan ola bilirmi.

Dürüst olup öz bilmezse özünü.
Haramlardan sakınmazsa gözünü.
Haklıyı hak bilip hakkın sözünü.
Tutmayınca insan ola bilirmi.

İnsan muhabbeti insana ilaç.
Komşu komşusunun külüne muhtaç.
Komşusu aç ise kendiside aç,
Yatmayınca insan insan ola bilirmi.

Köşk sarayı yaptın sanma kendini.
Yatın, katın gönderilmez kabrine.
Dertlinin derdini kendi derdine,
Katmayınca insan ola bilirmi.

Ey Binali,koy kem bilsin el seni.
Sen arif ol, ara seni, bul seni.
Bİl mevlayı, mevla bilsin, kul seni.
Yetmeyince insan insan ola bilirmi.

                                                   14,01,2007
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++(Satranç) Deymesin zalimi eli yoksa yakar yaramı++

Not: bu şiir sitede sar yaramı başlığıyla yer almaktadır.Ayırma kısımlarını yapmadığım
için yeniden yazma gereği duydum,okuyucularıma duyurulur.saygılarımla.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bu yarayı..........senden aldım........cerrahsın..................yar yaramı.
Senden aldım...tabip sensin.........merhem sür.............sar yaramı.
Cerrahsın..........merhem sür.........yoksa sargı tutmaz..ey tabip.
Yar yaramı........sar yaramı............ey tabip.....................gör yaramı.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Eğer hekim........değilisen...............yaramı..................... yarma sızlar.
Değilisen............halden bilen..........halimi.......................sorma sızlar.
Yaramı.................halimi....................bilen yarsın sakın.....elleme.
Yarma sızlar........sorma sızlar..........elleme.......................kör yaramı.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kerem'in...............külünü yokla.........varise.................. köz benimdir.
Külünü yokla.........küllerde.................bulursan..............iz benimdir.
Var ise..................bulursan................köze dokunma....bilene ver.
Köz benimdir........iz benimdir...........bilene ver.............yaramı.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bana................... bu yarayı veren......vefasız..................yar gelirse.
Bu yarayı veren...bilir..........................çaresi.................. zor gelirse.
Vefasız.................çaresi....................yoksa halimi........belki görer.
Yar gelirse............zor gelirse.............belki görer............yaramı.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Binali der..............mezarıma..............gelse bana............değmesin.
Mezarıma..............dokunmasın..........şirin cana...............değmesin.
Gelse bana...........şirin cana...............değmesin sakın....eli.
Değmesin.............değmesin...............eli...........yoksa yakar yaramı.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                                                  20.09.2007

Binali Kılıç

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

====Haydi sende koş oğlum====

Anam; bir bağırdıki,''oğul dağlar doluymuş.''
Oğul o düşmanlar kim,kimin sözüne uymuş?
Yüz yaşındaki anam, televizyonda duymuş.
Öleceksen öl dedi,zaten sonu boş oğlum.
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

Bunlar nasıl düşmanki,ırkı ne,neyin nesi?
Çanakkale gibimi,asıl cephe neresi?
Bize çokmu yakınki,emerkanın cephesi?
Hahgisi açık düşman,hangisi kalleş oğlum?
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

Yaşım elli desemde,''haydi''diye bağırır.
Şehadet mukadderse,peygamberin çağırır.
Anneler evladını, bu gün için doğurur.
Vatanıma dadanmış, bir sürü sarhoş oğlum.
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

Kabus görürüm diyor,geceleri düşümde.
Oğul diye sevindim,süt emzirdim döşümde.
Canın sağsa,ne diye dikilirsin başımda?
Fırtına ol,tufan ol,çağlayan ol,coş oğlum.
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

Av tüfeğini aldı,takıverdi belime.
İki küflenmiş mermi tutuşturdu elime.
Üç ekmek,biraz peynir,çıkın yaptı yoluma.
Yolda eyleşme dedi,cephe kalır boş oğlum.
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

Ah çektiki,''eskiden fazla imkan yokudu''
O gece benim için tiftik çorap dokudu.
Sırtımı sıvazladı,bir kaç dua okudu.
Eğildi,fısıldadı,''Yiğit oğlum,baş oğlum''
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

Birden bire hıçkırdı,titredi ve yığıldı.
Kucakladım başını,zannettimki boğuldu.
Ak örtüsü açıldı,ak saçları dağıldı.
Öpmek için uzandım,dur dedi,yavaş oğlum.
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

Binali,bu milletin,Vatan aşkı böyledir.
Şairini yazdırır,ozanını söyletir.
Son nefesin çıkmadan,''oğlum şehadet getir''
İmanla yaşamak hoş,ölmek bile hoş oğlum.
Bu gün için doğurdum,haydi sende koş oğlum.

                                                                           08.11.2007
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==Sinsi,sinsi birileri izledi==

Böyründen vuruldu,aslan Mehmedim.
Sinsi,sinsi,birileri izledi.
Son gayretle attı,bir iki adım.
Kıvrandıkça,siperleri izledi.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Birden bire,ciğerinde bir sızı.
Tükendi takatı,kesildi hızı.
Kanında seyretti ay'ı,yıldızı.
Mehtaptaki yıldızları izledi.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Elini tetiğe attı süratle.
Yandı ciğerleri,bir hararetle.
Bacağını çekti,son bir gayretle.
Gitmedi ileri,geri izledi.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Gevşedi kolları,düştü yanına.
Bir serinlik çöktü,cümle canına.
Toplandı,sığındı,yaradanına.
Bir semayı,birde yeri izledi
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Heybeti, benzedi koca çınara.
Elini bastıkça kanadı,yara.
Gözlerini araladı,bir ara.
Semaya yükselen nur'u izledi.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ALLAH; dedi,kuvvet geldi kasına.
Haykırdı,gökleri yırtarcasına.
Tetiğe yüklendi,son defasına.
Bir lav çıktı,bin serseri izledi.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Vedalaştı anasından,yarinden.
Çabaladı,kalkamadı yerinden.
Şehadet döküldü,dudaklarından.
Kucak açmış,Peygamberi izledi.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Artık açılmadı,göz kapakları.
Göğsünü okşadı,seher rüzgarı.
Binali der,tam ömrünün baharı.
Tabutunu.yavruları izledi.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''09.11.2007

Binali Kılıç

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

==YaZıKlAr OlsUn SAnA==

Yine bir deprem oldu,yıkıldı gönül tahtım.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
Ama ben biliyorum,ezelden kara bahtım.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
O kirli ellerini, dokundurma resmime.
Benim güzel ismimi,alna artık diline.
Kulak verme kalbimin,şu inleyen sesine.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Gönderdiğin şekerler zehir oldu,bal iken.
Okşadığım ellerin yılan oldu,gül iken.
Aşkınla divaneydim,göz yaşlarım sel iken,
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sen bir melek gibiydin,ben yanında olunca.
Sevilenin hatası görülmezmiş,sevince.
Fırsarmı bekliyordun,ben askere gidince?
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Aldatan gözlerine aldanmamalıymışım.
Seviyorum demene inanmamalıymışım.
Bir kalleş olduğunu ben anlamalıymışım.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Benim olduğum kadar sende, mesut olasın.
Gelinlik giymeyesin,boynu bükük kalasın.
Ölmeyip sürünesin,Allahından bulasın.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Yeni sevgililerin,aldatsın seni tek,tek.
Sevip,sevilmeyesin,Dünyada ölenedek.
Hayatın zından olsun,yaşa ve ızdırap çek.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
O simsiyah saçların kelef,kelef dökülsün.
Acıyanın olmasın,her an boynun bükülsün.
Yaşın yirmi olmadan, otuz dişin çekilsin.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Binali der,acıyan olmasın hiç,haline.
Gözlerin ama olsun,girmesinler koluna.
Gelme artık istemem rüyama,hayalime.
Seni böyle bilmezdim,yazıklar olsun sana.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
___________________________16.02.1980
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>-Son Bahar-<

Tabiat'ın haline bak son baharmı ne,böyle?
Salladıkça dallarını yaprak döker ağaçlar.
Rüzgar alır yaprakları dere tepe doldurur.
İsmimizden daha açık belli olur sonbahar.

>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>

Benim gönlüm acı çeker yokki senin haberin.
Gece gündüz mektup,haber gelir diye beklerim.
Her saniye biraz daha artar gamım kederim.
Her estikçe engin,engin ruhumu okşar rüzgar

>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>

Her geçen gün bir yaprağım düşer ömür dalımdan.
Gece rüyam gündüzleriçıkmazsın hayallerimden.
Binali der sevdalıyım haberin yok halimden.
Sen dünyanın zevkindesin ben çekerim ahü zar.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>+<<<<     (25,11,1979)
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Aç olur

AÇ OLUR

Elbiseyi kestirdiler, ince sardılar bud a
Balta vurduk umuda

Kadınımı benzettiler ince kabuk armuda
Ağaç kalkmış amuda

Cahilin sözü baş tacı,arif yatar uykuda
Yer sarsılır duyguda

Sermayede sıfır kalır,alim ilme aç olur
Gam bana ilaç olur.

Saç uzattı yiğitlerim,küpe taktı kulağa
Olduk hep hanım ağa

Avrupa’ya el bağladık,herkes kalktı ayağa
Şimdi yağa bak yağa

Osmanlı’yı unutanlar göz diktiler toprağa
Tarla,Bahçe ve bağa

Korkarım uyanılmazsa belki yarın geç olur
Kurtulması güç olur

Yere rahmet yağmaz oldu,Nisan,Mayıs Ekim de
Taktir yüce hakimde

Derde çare aranmıyor, Lokman ile hekimde
Bilinmez çare kimde

Hüküm adalette değil,idolojik takımda
Kameraman çekimde

Binali der statlarda küfürlerle maç olur
İnsanlık kap kaç olur.

Binali KILIÇ
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Ağrı'nın

AĞRI’NIN

Alabalık derde derman, balı şifa kaynağı.
Yaylaların süt, peyniri, tere yağlı kaymağı.
Barındırır zirvesinde sırları Ağrı dağı
Dünya gelse çözebilmez çobanını Ağrının.

Kuzeyde Kars,doğu İran, batısında Erzurum
Beyazıt’ta İshak  paşa nöbetçisi huzurun.
Gürbulak’tan  geçiş  yapın Asya’ya köprü kurun.
Dağme yiğit aşa bilmez Süphan’ını Ağrı’nın.

Diyadin’de kaplıclar, Eleşkirt’de ovalar.
Kışın Hamur deresinde bozuk olur havalar.
Yol vermez tahir dağları,oyalarda, oyalar.
Her kervancı yürütemez kervanını Ağrı’nın.

Yanık bağrımı söndüren, serin Murat nehridir.
Ben çekerim,  el çekmesin ebediyyen kahrını.
Birbirinden ayıramam mezrasını. şehrini.
Misafir perver timsali, insanını Ağrı’nın.

Patnos’a,  Van’a giderken tutağıma uğrayın
Aşıkların,  şairlerin,  yatağına uğrayın
Benim doğup büyüdüğüm toprağıma uğrayın.
Varınca ziyaret edin her yanını Ağrı’nın.

Patnostaki Urartular hatıralar mazisi.
Aznavurda tarih kokar, ovadır arazisi.
Taşlıçay’ın yaylaları gönüllerin arzusu.
Arı toplar çiçek,çiçek dermanını Ağrı’nın.

Ağrı düz bir ovadadır haydi karaköselim.
Esnafları birer inci, her biri aklı selim.
İlinde üniversite okuyacak liselim.
O zaman değerli kılar zamanını Ağrı’nın.

Vel hasılı insanları değer, kucaklanmaya.
İlçe,bucak,köy, vilayet.samimiyetten maya.
Kız gelini haya bilir, mahremden saklanmaya.
Seçemezsin yaşlısını civanını Ağrı,’nın.

Ey  Binali  gör  vatanı, gönlünün pası kalmaz.
İlk baharda gören gözün, kederi yası kalmaz.
Baharda rüzgar uslanır, güneşte ısı kalmaz.
Ağustoslar  kaldırmaz dumanını Ağrı’nın

             Aşık  Binali KILIÇ
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AhMeT EMMi Ne DuRuRsUn YaYLAdA

Aşık binali son baharda yaylada tek başına bekleyen Ahmet emmiye neyi beklediğini
sorar Ve Ahmet emmi,aşık Binali'ye şiirle cevap verir.

Saçın başın beyazlara boyanmış.
Ahmet emmi ne durursun yaylada.
Yaşın gelmiş yetmiş beşe dayanmış.
Ahmet emmi ne durursun yaylada.___(Aşık Binali)

Yaylanın havası temizdir hoştur.
Onun için ayrılamam yayladan.
Beş yüzyıl yaşasan bu dünyta boşdur.
Onun için ayrılamam yayladan.___(Ahmet emmi)

Ben bilirim senin çilen dolmamış.
Yüzün kırış kırış belli gülmemiş.
Etrafında konu komşu kalmamış.
Ahmet emmi ne durursun yaylada.___(Aşık Binali)

Gidip gurbet ele çalışa bilmem.
Samimi dost bulup tanışa bilmem.
Şehir hayatına alışa bilmem.
Onun için ayrılamam yayladan.___(Ahmet emmi)

Son demlerin nasıl geçer ovada.
Toplanacak hasatın yok tarlada.
Binali der neyin kalmış yaylada.
Ahmet emmi ne durursun yaylada.___(Aşık Binali)

Ahmet emmin istesede tez olmaz.
Ömür son bahara geldi yaz olmaz.
Nazlımın mezarı sahipsiz olmaz.
Onun için ayrılamam yayladan.___(Ahmet emmi)

                                                              21,03,2007
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Akrabalarım

Gurbete düşeli dokuz ay oldu,
Sormadı hayırsız akrabalarım.
Ah çektim,gönlüme bir hüzün doldu.
Görmedi hayırsız akrabalarım.
/////////////////////////////////////////////////////////
Ankara'ya geldim,geniş silsile.
İkibin yadide ne heves ile.
Aş ekmek istemem bir selam bile,
Vermedi hayırsız akrabalarım.
//////////////////////////////////////////////////////////
Telefonla bir ağ kurdum,özümde.
Büyüttükçe büyütmüşüm gözümde.
Geliriz,gideriz dedi sözünde,
Durmadı hayırsız akrabalarım.
///////////////////////////////////////////////////////////
Bende bir gönül var sevile, seve.
Hiç kimse yoluma kesmesin,Deve.
Geçerken oğradı,kapıdan eve,
Girmedi hayırsız akrabalarım.
/////////////////////////////////////////////////////////
İnce dere, yıkabilmez bendini.
Herkes arar,bulabilmez dengini.
Gidip gelmek zor değilde,kendini,
Yormadı hayırsız akrabalarım.
/////////////////////////////////////////////////////////
Ölsem gelmesinler baş sağliğina.
Bir ilan,mahalle muhtarlığına.
Konu,komşu geldi her darlığıma.
Varmadı hayırsız akrabalarım.
///////////////////////////////////////////////////////
Binali der,dostluk olsa ne vardı.
Son baharım geldi,gülüm sarardı.
El merhem getidi,yaramı sardı.
Sarmadı hayırsız akrabalarım.
///////////////////////////////////////////////////////
                                         30.05.2007

Binali Kılıç
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Anlayamadım

Acıyı öğrendim,ömrüm boyunca.
Mutluluk ne demek,anlayamadım.
Izdırabı tattırdılar,doyunca.
Mutluluk ne demek,anlayamadım.

Sevmeyi öğrendim,hep sev dediler.
Sevdanın sırrını hep gizlediler.
Sevilmeyi sordum,söylemediler.
Mutluluk ne demek,anlayamadım.

Her kimi sevdiysem,çıktı vefasız.
Madde müptelası,çoğu insafsız.
Herkes mesut oldu,ben yapa yalnız.
Mutluluk ne demek,anlayamadım.

Gelinlik giydiler, uçarcasına.
Gökyüzünde kanat açarcasına.
Hep uzaklaştılar,kaçarcasına.
Mutluluk ne demek,anlayamadım.

Binali'yim kurumadı göz yaşım.
Sevdayla ağırdı,belalı başım.
Dostum çile oldu,gam arkadaşım.
Mutluluk ne demek,anlayamadım.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,01.12.1999

Binali Kılıç
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Ararım

ARARIM

Yaralarım hicran oldu,kan oldu.
Diyar,diyar lokmanımı ararım.
Gönül yaralandı,dil çıban oldu.
Çiçek,çiçek dermanımı ararım.

Ömür geldi gider,sürmedim sefa.
Her günüm cevr oldu,her günüm cefa.
Ne şahta,ne beyde görmedim vefa.
Yemen'de ki çobanımı,ararım

Fatih oldum,dağdan,gemi aşırdım.
Musa oldum,Nil de asam düşürdüm.
Yunus’um ummanda,yolum şaşırdım.
Kaptanımı,limanımı ararım.

Binali’yim,hem öksüzüm,hem yetim.
Bir mürşide, boyun eymek,niyetm.
Yoksa bulabilmem,istikametim.
Ben Muhammed (s.a.v.) sultanımı ararım.

                                                   Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Arıyorum beni ben

Ben beni çiçekten sordum,çiçek sordu topraktan.
Yağmurdaki damlalarda arıyorum beni,ben.
Ağaçlardan sordum beni,ağaç sordu yapraktan.
Okyanusta, dalgalarda,arıyorum beni,ben

Tabiat'ta,al yeşilde,pembe,turunç,sarı da.
Topraktaki karınca da,petekteki Arı'da.
Denizdeki Balıklarda,Tarladaki darı da.
Rüzgarlarda,havalarda arıyorum beni,ben.

Ferhatların küllüng'ünde,Mecnunların çölünde.
Yunusların tesliminde,Keremlerin külünde.
Veysellerin sevgisinde,Bülbüllerin gülünde.
Ulvileşen sevdalarda arıyorum beni,ben.

Gözlerimin feri varmı,körmüyüm belli değil.
Cismim nedir,mülküm nedir,varmıyım belli değil.
Yar hangisi,kölemiyim,hürmüyüm belli değil.
Hücrelerde,daldalarda,arıyorum beni,ben.

Meyvedeki çekirdekte,Ağaçtaki budakta.
Yerdemiyim, göktemiyim, yakınmıyım,uzakta?
Göz kırparım yıdızlara,selamlarım  ayakta.
Kuşaklarda,halkalarda arıyorum beni,ben.

Dünya'da adım Binali,hangi mekan beşiğim?
Sübhan Allah,külli şeyi halk edene aşığım.
Ziyamıyım,karanlıkmı,nerden gelir ışığım?
Yanıp sönen lambalarda arıyorum beni,ben.

                                                           19.10.2007

Binali Kılıç
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Astara sarıldım huzurundayım

Gafildim,gafletten uyandım yarap.
Gaffar'sarıldım,huzurundayım.
Fani Dünya beni etmesin harap.
Tek yar'a sarıldım,huzurundayım.

İdrak ettim niye geldim,ben neyim.
İzin ver, adını hep zikreyleyim.
Cemaline aşık oldum,neyleyim?
Settar'a sarıldım,huzurundayım.

Türlü,türlü nimetine ulaştım.
İkramına,izzetine ulaştım.
Oruç tuttum,nec'atine ulaştım.
İftara sarıldım,huzurundayım.

Sen kadirsin,yücelerin yücesi.
Mağfiret diledim,kadir gecesi.
Bu gecede murat alır nicesi.
Kadere sarıldım,huzurundayım.

Günahlarım çoktur,bitmiyor derdim.
Ömrümün çoğunu,beyhude verdim.
Geçici mekanda sükuta erdim.
Mezara sarıldım,huzurundayım.

Binali,akil'im,değilim nadan.
Beni uzaklaştır şirkten,riyadan.
Üryan gönderdiğin, yalan Dünya'dan.
Astar'a sarıldım,huzurundayım.

                                                05.08.2007

Binali Kılıç
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Aşık binali ile aşık aytaç atışması

Binali
Vefasız başıma ne işler açtın.
Zordan,zora halden hale düştüm ben.
Hep ben avcı,sense av oldun kaçtın.
Yerden yere,yoldan yola düştüm ben.
Sırrani
Bazen Mecnun olup,Leyla aradım.
Birden bire,dilden dile düştüm ben.
Bazen Kerem olup,aşka yanardım.
Nardan nara,külden küle düştüm ben.
Binali
Anlamadım hurimisin,cadımı.
Almadım Dünya'da ben muradımı.
En sonunda bülbül ettin adımı.
Zardan zara,gülden güle düştüm ben.
Sırrani
Seni sevenlerin bu olur hali.
Yüküm çok ağırdır,alma vebali.
Yolunu şaşıran Balık misali.
Tordan tora,gölden göle düştüm ben.
Binali
Gözlerin kalbime nakş olmuş,nişan.
Adını gönlüme yazdım,Zernişan.
Gurbet eller beni etti,perişan.
Kirden kire,daldan dala düştüm ben.
Sırrani
Eksik olmaz benden gam ile,tasa.
Yarin merağından,batmışım yasa.
Tutmuyor dizlerim,elimde asa.
Kırdan kıra,çölden çöle düştüm ben.
Binali
Gün geçtikçe bozuk çaldı ayarım.
Hep başımı ellerime dayarım.
Lal-ı gevher idim,düştü değerim.
Zerden zere,puldan pula düçtüm ben.
Sırrani
Öyle aşıktımki,nazlı yarima.
Bülbül bile hayret etti zarıma.
Mendil dayanmıyor,göz yaşlarıma.
Dardan dara,selden sele düştüm ben.
Binali
Çaldın bu gönlümü,kap kaç eyledin.
Aşkını yarama ilaç eyledin.
En sonunda,el,e muhtaç eyledin.
Körden köre,duldan dula düştüm ben.
Sırrani
Ey yaşı civanım,saçları sırma.
Fazla naz eyleyip,aşığı yorma.
Artık bundan sonra karşımda durma.
Pirden pire,kelden kele düştüm ben.
Binali
Binali'yim,hasta değil sağ idim.
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Başı erişilmez yüce dağ idim.
Gençliğimde bar yetiren bağ idim.
Har dan har a,Elden ele düştüm ben.
Sırrani
Sırrani sevdanın ev sahibiyim.
Bazan sarhoş,bazan ayık gibiyim.
Tufana tutulmuş,kayık gibiyim.
Yardan yara,yelden yele düştüm ben.

                                                     25.10.2007

Bu gün aşık Aytaç sırrani bana misafir geldi.yakalamışken bir atışma daha hatıra
defterime almayı ihmal etmedim.Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Binali Kılıç
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BaBa Oğul Atışması

(Oğlum Zafer'in bana yazdığı şire benimde nazire yapmam karşılığında böyle bir atışma
meydana geldi yorumlarınıza sunuyorum saygılar.)

Namaz kılar başı secdeden kalkmaz.
İman kurân eksik olmaz babamda.
Sabırlıdır tevekkülü bırakmaz.
Edep haya eksik olmaz babamda.__(Şair zafer)

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__

Hak güzel yaratmış, huyu güzeldir
İlim irfan eksik olmaz oğlumda.
Aslı asakti, soyu güzeldir.
Edep erkan eksik olmaz oğlumda.__(Aşık binali)

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__

İyi kötü ayırt etmez aşında.
Beyaz takke her namazda başında.
Eli kalem tutar elli yaşında.
Defter kitap eksik olmaz babamda.__(Şair zafer)

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__

İnce fikirlidir duygusu vardır.
Her yüze gülene kaygısı vardır.
Her zaman büyüğe saygısı vardır.
Derde derman eksik olmaz oğlumda.__(Aşık binali)

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__

Eşten dosttan akrabadan geçmiyor.
Zengin fakir ayırmıyor seçmiyor.
Münafığın kapısını açmıyor.
Hakla hukuk eksik olmaz babamda.__(Şair zafer)

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__

Benim oğlum gençtir kara gözlüdür.
Dostane yürekli açık sözlüdür.
Hakiki dostuna bağlı özlüdür.
Hiç bir zaman eksik olmaz oğlumda.__(Aşık binali)

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__

Ben Zafer'im çırağıyım babamın.
Hep yanında oldu garip anamın.
Para bulamazsa satar kabanın.
Can ciğeri eksik olmaz babamda.__(Şair zafer)

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__
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Binali'yim oğlum meth etmiş beni.
Şair dostlarıma lütf etmiş beni.
Almış karşısına söyletmiş beni.
İlmi furkan eksik olmaz oğlumda.__(Aşık binali)

28,10,2007

Binali Kılıç
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Bayrak sevgimiz

Bayrak sevgisiyle doğar evladım
Basar bayrağını,bağrına yavrum.
Bu sevgi sökülmez bizden,anladım.
Basar bayrağını,bağrına yavrum.

^^^^^^^^^^Yiğit olur,çıkar gider askere.
^^^^^^^^^^Dik başıyla selam verir göklere.
^^^^^^^^^^Al Bayrağı yükseldikçe,göndere.
^^^^^^^^^^Basar bayrağını,bağrına yavrum.

Hasret çeker,Vatanından ayrılsa
Vatan hasretiyle yansa,kavrulsa.
Şehit olup,fidan gibi devrilse,
Basar bayrağını,bağrına yavrum.

^^^^^^^^^Binali der sadık kalır dostuna.
^^^^^^^^^Beşyüz kurşun değse tınmaz,postuna.
^^^^^^^^^Örtü yapar tabutunun üstüne.
^^^^^^^^^Basar bayrağını bağrına durur.

                                                       06.05.2000

Binali Kılıç
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Bedava

BEDAVA

Kimi saz öğrenmiş yola saldırmış
Kadir mevlam,kimi kulun güldürmüş
Kimi kepçesini bal’a daldırmış
Kimisine boş kaşıklık bedava

Kiminin ya usta,ya hocası var
Kaderin bir garip bilmecesi var
Kiminin ne gündüz,ne gecesi var
Kimine evliya,şıklık bedava

Kimi kendin pula,paraya satmış
Kimi çalmış,çırpmış,mülküne katmış
Kimisini mevlam,güzel yaratmış
Kefen giyse Hala şıklık bedava

Kimi borç devşirir,kimi borç öder
Kimi bir yol tutmuş,o yoldan gider
Kimi açık,saçık,hakkı zikreder
Kimisine karmaşıklık bedava

Kimi aynalara bakar,taranır
Kimi yalakadır,kula yaranır
Kimi yüz yıl, hakiki dost aranır
Kimisine,bulaşıklık bedava

Kimi Binali’ye gösterir,yolu
Kimi öğrenmemiş,sağ ile solu
Kiminin torbası,mücevher dolu
Kimisine bu aşıklık,bedava
                                    BİNALİ KILIÇ

Binali Kılıç
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Beklerim

BEKLERİM

Sıla diyarından ayrı kalmışım.
Son çağımda,el diyarı beklerim.
Genç yaşımda derde gama dalmışım.
Bülbül gibi ah’ü  zârı beklerim.

Akar göz yaşlarım silemiyorum.
Mevlam gül dememiş gülemiyorum.
Gelirim desemde gelemiyorum.
Dağların başında karı beklerim

Vefasız yar yollarını gözlerim.
Derdim çoktur,ben sinemde gizlerim.
Yaş elliyi geçti,tutmaz dizlerim.
Seni onbeşimden beri beklerim.

Binali’yim hasret beni bitirdi.
Düşmanımı muradına yetirdi.
Kader seni bende aldı götürdü.
Belki döner diye geri beklerim.

Beklerim beklerim geri beklerim
Hele yola bakar yari beklerim.

Binali kılıç

Binali Kılıç
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Ben diyemem bana ben

BEN DİYEMEM BANA BEN

Yoktan var edene,kulum,ben diyemem bana ben.
İzinsiz oynamaz elim,can diyemem cana ben.
Her zerre,de kudret gördüm,can evimden vuruldum.
Aşk ile pervane oldum,döndüm, dört bir yana ben.

Aşık oldum dedim diye,el geldi üzerime.
Aslı için kerem oldum,kül geldi üzerime.
Damla idim,dere oldum,sel geldi üzerime.
Yavaş,yavaş Deniz oldum,bezedim ummana ben.

Sahilimde inşa oldu,koca,koca binalar.
Üstümde Gemiler yüzdü,içimde Balinalar.
Bazen yüreğimden koptu,Rita’lar,Katrina’lar.
Kah,Göl gibi sakin oldum,kah deli,divane ben.

Binali’der sır perdesi,yavaş,yavaş çözülür.
Külli nefs-in zaikat’ül meft,alnıma yazılır.
Ömür biter,yol tükenir,kara bağrım ezilir.
Yönümü döndüm giderim,yüce bir divana ben.

                                                         Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Ben sensiz ne olurdum acaba Öğretmenim.?

Ben sensiz ne olurdum acaba,Öğretmenim.?
Kafamdaki düşünce,ağzımdaki kelime.
Oyuncak sanıyordum,kitap,defter,kalemim.
Okuyup yazmak için ilk sen verdin elime.

Ben sensiz ne olurdum acaba,Öğretmenim.?
İlimden,okumaktan,bi haber kalıp,cahil.
Ot misali büyürdü,terbiyesiz bedenim.
Medeni insanlığa olabilmezdim dahil.

Ben sensiz ne olurdum acaba,Öğretmenim.?
Sen bir ilim kaynağı,ben susamış bir yolcu.
Okumayı,yazmayı olmazdı öğretenim.
Okuyan insan olur,okumayan çapulcu.

Ben sensiz ne olurdum acaba,Öğretmenim.?
Ya bir köyde katırcı,Ya bir şehirde hamal.
Hangi işe yarardı,boş kafam,haylaz tenim?
Ha var,ha yok misali,hayal olurdum,hayal.

Ben sensiz ne olurdum acaba,Öğretmenim.?
Kim arkamdan söylerdi,Binali aşık diye.
Cahilden fayda gelmez,okumaktır emelim.
Yoksa kimden kalırdı,böyle şiir hediye.?

                                                                    05.11.1997

Binali Kılıç
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Ben vatanımı

Benmi kaybolmuşum,Vatanmı uzak?
Yollar beni arar,ben vatanımı.
Zormu geri dönmek,yokmu yapacak.?
Diller beni arar,ben vatanımı.

Dost ile ahbabın gelmiyor sesi.
Yokmu gariplerin kimi kimsesi?
Hasret nasıl duygu,gurbet neresi?
Eller beni arar,ben vatanımı.

Kavuşması nedir  dostun dostuna?
Bu gurbetin, gariplere kastı ne?
Seneler kahrını yığmış,üstüne.
Yıllar beni arar,ben vatanımı.

İçim paramparça  kalbimde sızı.
Beni yolda koymuş,yolların hızı.
Yolumu göstermez,şafak yıldızı.
Yeller beni arar,ben vatanımı.

Bir hasretki,ömür dönmüyor düne.
Tecelli hükmetmez kendi kendine.
Hücum etmiş  gözlerimin bendine.
Seller beni arar,ben vatanımı.

Yoksa bu canlara hormu  bakılmış?
Saçlarım ağarmış,belim bükülmüş.
Gazel vurmuş,yapraklarım dökülmüş.
Dallar beni arar,ben vatanımı.

Binali aşığım,özüm bir yanda.
Tel benden usanmış,sazım bir yanda.
Bedenim hâr olmuş,közüm bir yanda.
Küller beni arar,ben vatanımı.

Binali Kılıç
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BeNdE DiLbEr

Gözlerin ömrüm uzatır.
Gülerim, gülende dilber.
Cümle cümle, satır satır.
Can olursuun,canda dilber.

Senin varlığınla varım.
Ağlarsan bende ağlarım.
Çocuklar gibi koşarım.
Haberin gelende dilber.

Yar söyle nedir niyetin?
Cana yetti eziyetin.
Artık çekilmez hasretin.
Heremiz bir yanda dilber.

Binali dünya neğime.
Ağlarım,güleceğime.
Bir kurşun sık yüreğime.
Sende kurtul bende dilber.

............................15,12,1999

Binali Kılıç
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Benim gülüm kadar güzel değildir

Her gülün değeri,kendine hastır.
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.
GÜL,İnsanda sevgi,Bülbülde yastır.
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.

Bülbül'e, zulm eder,GÜL'ün kibiri.
GÜL vardır hastadır,GÜL vardır diri.
Dünya'da GÜL çoktur,ama hiç biri,
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.

GÜL bazen goncadır,Bazende hardır.
GÜL benim gözümde evlattır,yardır.
Dünya'da binlerce çeşit GÜL vardır.
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.

GÜL vardır durudur,GÜL vardır pustur.
Peygamberde koku,Bahçede süstür.
GÜL var zikre dalmış,GÜL var Yunus'tur.
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.

Bu GÜL İstanbul'da gonca gül olmuş.
Bu GÜL yaprak,budak olmuş,dal olmuş.
Bu GÜL,bir gürünmüş,bir hayal olmuş.
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.

GÜL,benim yeğenim,bacımın kızı.
Bu bir GÜL ki,yanakları kırmızı.
Gök yüzünün,ay'ı,gün'ü,yıldızı,
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.

Bu GÜL başka güldür,Dünya'da tektir.
GÜL Dünya'da,en güzele örnektir.
Bili'de GÜL bir demet çiçektir.
Benim GÜL'üm kadar güzel değildir.

Binali Kılıç
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Benim ozan kardeşlerim

...............Dikkat edin yazınıza,

...............Benim ozan kardeşlerim.

...............Hile katman,sözünüze,

...............Benim ozan kardeşlerim.

Boş yere çene yormayın.
Haksız yere kalp kırmayın.
Hep çalışın,hiç durmayın.
Benim ozan kardeşlerim.

...............Yürüyün,doğru yol ile.

...............Arkadaş olun tel ile.

...............Hali arz edin,dil ile,

...............Benim ozan kardeşlerim.

Aşık  Binali askerde.
Aramızda dağlar perde.
Doğru söyleyin her yerde.
Benim ozan kardeşlerim.

                                 01.04.1980

Binali Kılıç
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Beri dur

BERİ DUR
Artık seni ölü saydı el,çoktan.
Beri dur, ey deli gönlüm,beri dur.
O kaşı kemandan,kirpiği oktan.
Beri dur, ey deli gönlüm,beri dur.

Senin gücün yetmez,yük omuzunda.
Onu dondurursun,kendi buzunda.
O on dokuzunda,sen otuzunda.
Beri dur, ey deli gönlüm,beri dur.

Hani,yaşlanmazdı,gönlünün cemi.
Bir parça geçsin gör,insanın demi.
Sen ona kızım de,o sana emmi.
Beri dur, ey deli gönlüm,beri dur.

Belki sevdalıdır,belki nişanlı.
Edalı,cilveli,şöhretli şanlı.
Belki sevdiği var,bir delikanlı.
Beri dur, ey deli gönlüm,beri dur.

Binali güzeller,kalpten vururlar.
Sever görünse de,hep kandırırlar.
Sana dede derde,utandırırlar.
beri dur,ey deli gönlüm,beri dur.

                                     Binali KILIÇa

Binali Kılıç
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Binali kılıç,Aytaç Sırrani atışması (Sevda üzerine)

Sevda üzerine sohbet edelim.
Yanan yüreğimin közüdür,sevda.
Tabip olup,çaresine gidelim.
Derin bir yaradır,sızıdır sevda.
                                                   Binali
Yıllar yılı gidiyorum ardından.
Alnıma yazılan yazıdır sevda.
Civan ömrüm, boşa gitti derdinden.
Cümle benliğimin özüdür sevda.
                                                     Sırrani
Sevda göz yaşıyla, coşarmış çaylar.
Yıldan uzun olmuş, haftalar,aylar.
Sevda diyarında yorulmuş, taylar.
Deli yüreklerin,gizi dir sevda.
                                                       Binali
Onun olmadığı neresi vardır?
Şu benim gönlümde yarası vardır.
Birde o zalimin karası vardır.
Balığın sudaki izidir sevda.
                                                         Sırrani
Sevda bir denizdir,sevda bir Dağdır.
Sevdalı ölenler, şehittir,sağdır.
Sevda bir meyvedir,sevda bir bağdır.
Görmeyi bilenin gözüdür sevda.
                                                          Binali
Onda ulvileşir sevgi,yar adı.
Mecnun leylasını onda aradı.
Onsuz yaşamanın olurmu tadı?
Hayatın biberi,tuzudur sevda.
                                                        Sırrani
Sevda bir huzurdur,sevda bir çile.
Sevda bir hakandır,sevda bir köle.
Sevda bir uçurum,sevda bir kale.
Gönülden gönüle razıdır sevda.
                                                        Binali
Kiminin yolunu çöle çevirmiş.
Kimisini halden hale çevirmiş.
Kimini yandırıp,küle çevirmiş.
Aslı'nın Kerem'e nazıdır sevda.
                                                        Sırrani
Binali sevdayı edemem tarif.
Sevda inceliktir,sevda bir zarif.
Sevda bir Mevlana,bir Yunus,arif.
Koyundan ayrılan kuzudur sevda.
                                                          Binali
Aytaç sırrani'yim o bana yardır.
Turnada gurbettir,Bülbülde zardır.
Bazen bir damladır,bazende nardır.
Bazende gönlümün buzudur sevda.
                                                             Sırrani
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Bir yol varki

Bir yol varki zahmetli,oldukça zor yürümek.
Bir yol varki, bir anda bakarsın menzildesin.
Variken gönüllerde,saraylar imar etmek.
Niye gönülde değil,ey divane,dildesin.

Kul oduğun bilirsin,boyun eğmezsin şaha.
Eğer kulum diyorsan,itaat et Allaha.
Bir yol var, vasıtasız varır Cemalullaha.
Mecnun oldum diyorsun,söyle hangi çöldesin.

Baktınmı bedenine,ruhundaki sır nedir?
Ömrün bitti,bitecek,kalbindeki kir nedir?
İman ettim diyorsan,aldığın tedbir nedir?
Musallada değilsen,şimdilik acildesin.

Velevki, kara toprak açmış bekler,ağzını.
Orda oğlun,kızın yok,kimse çekmez nazını.
Feryadın arş-a çıksa,duymazlar avazını.
İnce hesap günüdür,Divan-ı adildesin.

Ey Binali neyin var, neyinle övünürsün?
Mizanda akın,karan,nen varsa görünürsün.
Şefaatçin olmazsa,dizine dövünürsün.
Musa hak divanında,Firavun'san nildesin.

                                                              25.06.2007

Binali Kılıç
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Biz küçük polisleriz

Bugün küçüğüz ama
Yarın büyüyeceğiz
Haksıza haksızlığa
Karşı yürüyeceğiz

Herkes bizi tanısın biz küçük polisleriz
Memlekette cihanda huzur olsun isteriz
Dünya bizi dinlesin
Görsün hevesimizi
Kötülük düşünenler
Duysunlar sesimizi

Herkes bizi tanısın biz küçük polisleriz
Memlekette cihanda huzur olsun isteriz
Bu çocuk kalbimizle
Barışı öneririz
Huzurlu olmak için
Barışı öğreniriz

Herkes bizi tanısın biz küçük polisleriz
Memlekette cihanda huzur olsun isteriz

Binali kılıç

Binali Kılıç
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Bu yaram(satranç şiiri)

Bu şiir soldan sağa her mısra,yukardan aşağıya da
her satır birer kıta teşkil eder.

BU YARAM

Yar bu derde   sende çare       varise dur      ma getir
Sende çare       hançer ise        kalbıme vur  ma getir
Var ise dur       kalbime vur     çaresi han     çer ise
Ma getir          ma getir           çer ise           ki döner bu yaram.

Altın tarak       ile tara            saçını sır        ma getir.
İle tara              nazar değer    kimseye ver   me getir
Saçını sır            kimseye ver   sana nazar      deymesin.
Ma getir           me getir         deymesin        ki söner bu yaram.

Sen adımı         ettin aşık        Mecnun olsam    yeridir
Ettin aşık         Mecnun olsam  mevla’nın   e    seridir
Mecnun olsam  mevla’nın e     seridir   der       man onda
Yeridir             seridir               man onda     ki  yanar bu yaram.

Binali’yi           gam’a saldın    uyku tutmaz     gözümü
Gam’a saldın    miskin oldum   el dinlemez      sözümü.
Uyku tutmaz     el dinlemez      çaresi ben          de değil.
Gözümü          sözümü          de değil           ki kanar bu yaram.

                                                                            Binali KILIÇ
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Bugün seferimiz var

BU GÜN SEFERİMİZ VAR

    Doğu, batı, güneyden toplanıp arı gibi.
    Saldırdılar vatana,leş kargaları gibi.
    Sahibi yok sandılar, cennet gibi vatanın.
    Hesaba katmadılar özlemini atanın.
          Çakırcalı gibi mert, ne efelerimiz var.

  Bugün on dokuz mayıs, bugün seferimiz var.
    Ey gafiller uyanın, bu millet Türk milleti
    Ne zaferler kazandık, kurduk Cumhuriyeti.
    Genç, yaşlı, kadın, çocuk, her zaman seferberiz.
    Biz hür yaratılmışız, biz hürriyet isteriz.
          Nice böyle zaferler, yazacak erimiz var,

  Bugün on dokuz mayıs, bugün seferimiz var.
    Hürriyete aşığız,  ya  ölüm  ya  istiklal.
    Burçlarda dalgalandı, al Bayrak nazlı hilâl.
    Bir ses gürledi hedef, Akdeniz’dir ileri.
    Deliye döndü düşman, dönmez bir daha geri.

  Çünkü bizim Atatürk gibi liderimiz var.
          Bugün on dokuz mayıs, bugün seferimiz var.
    Silahlardan korkarak, hileye baş vuranlar.
    Bir soy kırım diyerek, bin yalan uyduranlar.
    Bu vatan çiğnetilmez biz yine aynı Türk’üz.
    İçimizde yaşayan binlerce Atatürk’üz.
         Daha ne ulubat’lı  gibi erlerimiz var
         Bugün on dokuz mayıs, bugün seferimiz var.
    Binali, bir can değil,bin can kurban vatana.
    Bu hürriyet senindir, minnettar ol atana.
    Gururlu ol, vatanın her yerinde kan senin.
    Her karışı kanınla sulanmış, vatan senin.

 Şair, yazar, mehmetcik,nice cevherimiz var.
 Bugün on dokuz mayıs, bugün seferimiz var

                     BİNALİ KILIÇ

Binali Kılıç
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Cumhuriyet

///////////////Bir kargaşa,bir telaş.
///////////////Düşünceler karışık.
///////////////Yurdun,dört bir yanını,
///////////////Düşman sarmışken artık.

////////////////////////Hiç kimsede umut yok.
////////////////////////Suya düşmüş,umutlar.
////////////////////////Kara haber taşırken,
////////////////////////Gök yüzünde bulutlar.

///////////////Güvenmiş bu millete,
///////////////Umutlu,bir kaç kişi.
///////////////Düşmanı atmak için,
///////////////çalışmak olmuş işi.

/////////////////////////Devrolmuşken bu ülke,
/////////////////////////Düşman kuvvetlerine.
////////////////////////Onlar koşmuş Erzurum,
////////////////////////Sivas kongrelerine.

//////////////Uykuyu haram etmiş,
//////////////Gece,gündüz uğraşmış.
//////////////Silahlanmış cephede,
//////////////Düşman ile savaşmı

/////////////////////////Kurtarmış bu Vatanı,
/////////////////////////Düşman istilasından.
/////////////////////////Hiç kmse geçememiş,
//////////////////////// İnancın kalesinden.

//////////////Binali der,en güzel,
//////////////Hediyedir millete.
//////////////Milleti kavuşturmuş,
//////////////Yüce Cumhuriyete.

                                      28.10.2007

Binali Kılıç
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De get anam benim sennen işim yok

Sendeki bu hava,poz neyin nesi?
De get anam, benim sennen işim yok.
Ayağınnan çıkan toz neyin nesi.
De get anam, benim sennen işim yok.

Gönül vermiş,muskacısı,Cincisi.
Arkanda dolanır eroincisi.
Dört koca eskittin,bu beşincisi.
De get anam, benim sennen işim yok.

Üstüne yaptırdın evleri tapı.
Koymadın kimseye bir açık kapı.
Elinde kalırsa,tavanın sapı.
De get anam, benim sennen işim yok.

Gelmişsin yaşının tam ortasına.
Bindin zenginlerin arabasına.
Bıçak vurdun,her sofranın,tasına.
De get anam, benim sennen işim yok.

Ya o kimdi,dün koluna taktığın?
Mıknatısmı,parfüm gibi koktuğun.
Nedir hergün pencereden baktığın?
De get anam, benim sennen işim yok.

Kim deli ki? seni seve,bağlana.
Ocağına incir eke,dağlana.
Göz kırparsın günde yirmi oğlana.
De get anam, benim sennen işim yok.

Binali der işim olmaz tipiden.
Heç annamam bele bozuk yapıdan.
Boşa gidip gelme bizim kapıdan.
De get anam, benim sennen işim yok.

                                                       20.10.2007

Binali Kılıç
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Dedim dedi

Dedim, sevda, için için, ateştir.
Dedi,alev alıp yanacakmısın?
Dedim, ikrarından dönen kalleştir.
Dedi, sen sözünden dönecekmisin?

Dedim, bu sevdanın adı inatmı?
Dedi,  ömür gelir geçer hey hatmı.
Dedim,dudakların ab-ı hayatmı?
Dedi, çeşme olsam kanacakmısın?

Dedim,bir kuş olsan kanat açardın.
Dedi,sizin ele konup göçerdim.
Dedim, yükseklerden sana uçardım.
Dedi, enginlere inecekmisin?

Dedim, elimdeki demir asadır.
Dedi, hiç güvenme ömür kısadır.
Dedim, sevenlere hasret yasadır.
Dedi, arada bir anacakmısın?

Dedim, sevdalıdır garip başımız.
Dedi, ey vefasız geçti yaşımız.
Dedim, ya nolacak bizim işimiz.
Dedi, gençliğimi sunacakmısın?

Dedim, Binali'yi nara yakan sen.
Dedi, gözlerime mahzun bakan sen.
Dedim, sevdamızı köz bırakan sen.
Dedi, sana gelsem sönecekmisi?

                              BİNALİ KILIÇ
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Ders Verki Seni Tanısın

Bunlar seni tanımamış.
Dur, durki seni tanısın.
O sürü, biz çoban demiş.
Gör, görki seni tanısın.

---Deme bu böyleydi,dünde.
---Gidip eğilme önünde.
---Hesabı, hesap gününde,
---Sor, sorki seni tanısın.

O akıllıymış, sen deli.
Artık, her şeyi bilmeli.
Oy-a uzattığı eli.
Kır, kırki seni tanısın.

---At sırtından dayağını.
---Kes kapından ayağını.
---Partisinin bayrağını.
---Cır, cırki seni tanısın.

Bitsin artık bunca hile.
Makam odasına bile.
Tık, tık deği, tekme ile.
Gir, girki seni tanısın.

---Bir kulak ver sola sağa.
---Ne sen köle, ne o ağa.
---Son ver bu pısırıklığa.
---Yor, yorki seni tanısın.

Yeter aldandın binkere.
Ona villa, sana dere.
Siyasette onu yere.
Ser, serki seni tanısın.

---Binali der kalkıp şaha.
---Sığın yaradan Allaha.
---Bir ders daha,bir ders daha.
---Ver verki seni tanısın.

.......................................(01,12,1999)

Binali Kılıç
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Desinlere değer verilmemeli

Koy desinler,sağlam temel sağlamdır.
Desinlere değer verilmemeli.
Çulda giyse,adam olan adamdır.
Desinlere değer verilmemeli.

Nazardır desinler,sözdür desinler.
Güneşin yanında tozdur desinler.
Havaya söylenen sözdür desinler.
Desinlere değer verilmemeli.

İnsanı patlatır,desinler pozu.
Desinler nefs ile paylaşır kozu.
İblisin sevdiği,desinler sözü.
Desinlere değer verilmemeli.

Desinler fitnedir hergün çoğalır.
Şeytana en yakın desinler kalır.
Desinler insanın aklını alır.
Desinlere değer verilmemeli.

Cahilin yanında desinle çoktur.
Desinlerin asla kıymeti yoktur.
Desinler havaya gerilmiş oktur.
Desinlere değer verilmemeli.

Desinler çukurdur düşme Binali
Desinler derdine düşme Binali.
Desinlere uyup şaşma Binali.
Desinlere değer verilmemeli.

                                   20.10.2007

Binali Kılıç
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Dilimde kaldı

Bizim ele benzemiyor buralar.
Kaynaklar, gözeler elimde kaldı.
Boz bulanık akar, çaylar dereler.
Yeşil başlı ördek gölümde kaldı.

Dağlarda, bağlarda meyveyi beğen.
Şüphe  arz ediyor, elime değen.
Her gördükçe selam verip, baş eğen.
Yaranlarım, dağlar dalında kaldı.

Sohbetler tükendi, dem gölgesinde.
Müzik kaldı bülbüllerin sesinde.
Dedemin tarlası, kuş tepesinde.
Nenemin nakışı, kilimde kaldı.

Salladıkça, yağ verirdi yayıklar.
Günde iki yumurtlardı, tavuklar.
Çaylarımda oynaşırdı balıklar.
Sazan, alabalık, pulumda kaldı.

İlkbaharda nehirlerim coşardı.
Yatak yetmez etrafına taşardı.
Küllüklerde hindi, horoz şişerdi.
Eşilmeye hasret külümde kaldı.

Binali der, orda kokardı güller.
Yürek yaralamaz, okşardı diller.
Oy bizim ellerde ne güzel eller.
Babamın türküsü dilimde kaldı.

                                       BİNALİ KILIÇ
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Dilinmi var? (divan)

Aşığım dersin divane,aşıklığa halinmi var?
Aşk odur,tutuşa yana,bu ocakta külünmü var?
Geri dön bak evveline, sen neyinle övünürsün?
Üryan geldin bu dünya'ya,mülkünmü var,malınmı var?

İbret al yağmurdan,kardan,mekanı ne,nerden gelir?
Ruhsat olmadıkça yardan,kıpranacak telinmi var?
Kudretin var ise yürü,her kudret haktan ötürü.
Didindin yıllardan beri,damlanmı var,gölünmü var?

Kolaymı,aşk ile dolmak,gül gibi sararıp solmak.
Bir bağa bahçıvan olmak,birtek yaprak gülünmü var?
Yürümez elin,ayağın,oynamaz birtek parmağın.
Nedir senin yapacağın? birtek kuru çalınmı var?

Sen bir fanisin bayağı,nazar et gör solu,sağı.
Dünya'nın en son durağı,musallada salınmı var?
Ey Binali öz sendemi? ağız,kulak,göz sendemi?
Söylediğin söz sendemi? senin ağzın dilinmi var?

Binali Kılıç
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Dost

Senin halin bir gaflettir.
Gafletten uyanasın,dost.
Dünya malı bir illettir.
Hak aşkına yanasın,dost.

Her gün ömre bir zarardır.
Gaflet müslümana ardır.
Neresinden dönsen kardır.
Doğru yola dönesin,dost.

Düşmeyesin,maddi derde.
Kalksın gözündeki perde.
Uçmayasın yükseklerde.
Enginlere inesin,dost.

Binali,Yunus değilsin.
Gah öğülsün,gah döğülsün.
Çok darbe lazım eğilsin.
Verip hakka sinesin,dost.

.................................11.04.1982

Binali Kılıç
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Duyarsan ağlama allah aşkına

Askerliğin bitmesini gün,be gün,
Sayarsan ağlama Allah aşkına.
Cansız hahalimi,önüne her gün,
Koyarsan ağlama Allah aşkına.

Sevipte,sonunda aldandığımı,
Senin hasretinle hep yandığımı,
Acılar içinde kıvrandığımı,
Duyarsan ağlama Allah aşkına.

Andırırsın,ölüm meleklerini.
Donat,mezarımın çiçeklerini.
Serin kabristanın merteklerini,
Dayarsan ağlama Allah aşkına.

Sen vefasız çıktın,yar ben neyleyim.
Bak çalışmaz oldu kolum,bileğim.
Ölürisem,üzerimden gömleğim,
Soyarsan ağlama Allah aşkına.

Binali'yim,zehir ettin aşkımı.
Viran ettin,sarayımı,köşkümü.
İki üç gün sonra çamaşırımı,
Yuyarsan ağlama,Allah aşkına.

Binali Kılıç
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Duymadınmı

Yarin geldi kapınıza,gel,gel dedi duymadınmı?
Uzattı elini sana,el el dedi duymadınmı?
Bir gece soğukta durdu,En sonunda seni gördü,
Yaklaşarak selam verdi,al,al dedi duymadınmı?
====================================
====================================
Kanatlanıp yüksek uçma,el vurup yaramı açma.
İki gözüm iki çeşme,sel,sel dedi duymadınmı?
Bülbül gülünü aradı,yarim beni tanımadı.
Altın kafes yaramadı,gül,gül dedi duymadınmı?
====================================
====================================
Yiğitler sever gökçeği,yalanı değil gerçeği.
Arı dolaştı çiçeği,bal,bal dedi duymadınmı?
Alnımızda kara yazı,ne yazmışsa bizde razı.
Kader bana verdi sazı,çal,çal dedi duymadınmı?
====================================
====================================
Bu bendeki derin yara,çaresini haktan ara.
Seninle girmez mezara,mal,mal dedi duymadınmı?
Binali der gel sözüme,küserim kara yazıma.
Azrail çöktü göğsüme,öl,öl dedi duymadınmı?

                                                                  18.11.1978

Binali Kılıç
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Düş Andığımız

Müslümanım, diye bağırdık durduk.
Peki ne,abdestten üşendiğimiz?
Lüzumsuz işlerle bedeni yorduk.
Olmaz on dakika boşandığımız.

Bizde niyetlendik insan olmaya.
Keşke bu ibadet zaman almaya.
Boş zamanımız yok,namaz kılmaya.
Sayılmaz, kumara döşendiğimiz.

Arada uğrarız meyhanelere.
Yolumuz uğradı daha nelere.
Alıştık biz böyle bahanelere.
Arada ölümü hoş,andığımız.

Biz bu amel ile kime gideriz?
Binali der yaradana ne deriz?
Utanmaz,cenneti hayal ederiz.
Rüyadan ibaret,düş andığımız.

.........................................08.03.1982

Binali Kılıç

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düştüm yollara

DÜŞTÜM YOLLARA

Rüyamda bir güzel,su verdi bana.
Söz olur dediler,düştüm yollara.
Üç kez baktı,sonra döndü bir yana.
Az olur dediler,düştüm yollara.

Uyanınca, duramadım yerimde.
Bir velvele koptu,gönül evimde.
Sen artık aşıksın,senin elinde.
Saz olur dediler,düştüm yollara.

Bir nişan verdiler,bana o yardan.
Sağ el baş parmağı,beyazdı kardan.
Kesme umudunu,hüsn-ü didar dan.
Tez olur dediler,düştüm yollara.

Acıdır,bu aşkın suyu,içilir.
İçilir de, gam dağları geçilir.
Eyyüp gibi yaraların,açılır.
Toz olur dediler,düştüm yollara.

Alnıma yazdılar,ey bahtı kara.
Ey Binali’haydi yürü yollara.
Tez uyan dediler, durma avare.
Gez,olur dediler,düştüm yollara.

                                             Binali KILIÇ
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Erzurumlu Askerin Mektubu

Size meytup yazirem,ben escer ocağında.
Çıta çimi escerim,tüfencim gucağımda.
Ele bir hoş olirem,ranzali yatağımda.
Cece nöbetlerinde,birahmillarçi yatam.
Beni merağ etmeyin,rahatam ben,rahatam.

Ana,beni düşünme yemehlerden doyirem.
Mutfağa ben cirirem,soğani ben soyirem.
Guri yemiş bulanda,ceblerime goyirem.
Bura ele cüzelçi,hancisini anlatam?
Beni merağ etmeyin,rahatam ben,rahatam.

Sabğ iştimasında,en önde cörünirem.
Eğitim esnasında yatirem,sürünirem.
Ara paydoslarında,cölcede barınirem.
Atış poligonunda,mermi veriller atam.
Beni merağ etmeyin,rahatam ben,rahatam.

Onbaşi tokat atir,heyçel çimi durirem.
Çenara çeçilende,esirem,savurirem.
Cünüz unlar vuriller,düşümde ben vurirem.
Ele cesur olmuşam,yalansa beni batam.
Beni merağ etmeyin,rahatam ben,rahatam.

Alti,yeddi ay sora izin alıp,celecem.
Gomşu gızı Fatmaya,dünürçi cönderecem.
Ele aşığ olmuşam,sanirsan ceberecem.
Babasi Osman emmi,İnşallahçi gaynatam.
Beni merağ etmeyin,rahatam ben,rahatam.

Aşık Binali celdi,ona dedim derdimi.
Sğlığım çoh yerinde,size heber verdimi?
Meytubu ona verdim,o size cönderdimi?
Ecer cöndermediyse,cörende ona çatam.
Beni merağ etmeyin,rahatam ben,rahatam.
=================================
Bu şiiri Manisa'da askerlik yapan yeğenimi ziyarete gittiğimde,bir Erzurumlu arkadaşıyla
yanıma geldiler.Kendi aralarında yaptıkları espirilerden topladığım bilgilere
dayanarak,Askerin aşık olduğumu öğrenip bir şiir istemesi neticesi böyle bir eser ortaya
çıktı.Sürçi lisan etmiş isem affınıza sığınırım.Öneri ve eleştirilerinize sunuyorum
saygılarımla.
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Evde Anam Olaydı

Yaşlıları gözetmeye,şahtan ferman olaydı.
Kanayan yaralarıma,keşke derman olaydı.
Bu Dünya'nın zahmetine katlanmazdım boşuna.
Ellerinden öpülecek,evde anam olaydı.

Dünya'ya minnet etmezdim,can-ü canan olaydı.
Asla birgün gam yemezdim,candan yanan olaydı.
Dünya'da su kalmasaydı,naşımı yıkamaya.
Göz yaşıyla temizlerdi,evde anam olaydı.

Duysa darda olduğumu,yolu cihan olaydı.
Yetişirdi imdadıma,elleri kan olaydı.
Kuş tüyünden yastık olsa,yaslamazdım başımı.
Dizlerine yaslanırdım,evde anam olaydı.

Binali,tasa etmezdim,genc-ü,civan olaydı.
Eline asa olurdum,piri,püryan olaydı.
Geceleri üşümezdim,yorganım açılınca.
Serilirdi kanatları,evde anam olaydı.

Binali Kılıç
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Ey Divane Gönül

Bakarken görmeyen gözü,açabildinmi gönül?
Gece,gündüz gaflettesin,bumudur ey divane?
Keramet hangisindedir,seçebildinmi gönül?
Irmakmıdır,ırmaktaki sumudur ey divane?

Bulutların yakıtı ne,semada gezer durur.
Balıkların hikmeti ne,deryada yüzer durur.
Yıldızların kudreti ne,dünya'yı süzer durur.
Kuru çöle çöl dedirten,kumudur ey divane.

Fesat olup ortalığı katmayamı, geldin sen?
Be hey gafil,gece gündüz yatmayamı geldin sen?
Bu Dünya'yı pazarlayıp satmayamı geldin sen?
Han da yolcu gibisin,doğrumudur ey divane?

Uyanki,misafirliğin ha bitti,ha bitecek.
Ayrılığın sefil kuşu,baş ucunda ötecek.
Sultan Süleyman da olsan,toprak seni yutacak.
Uyma nefsine,hayat arzumudur,ey divane?

Ey Binali deli sensin,nasihatın kimlere?
Mahkümden öte değilsin,kızarsın hakimlere.
Bu alemde ömür kısa,yaşam ise birkere.
Amel torban boşmudur,dolumudur ey divane?

.........................................................12.11.2007
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Fakirin ekmeği tuz Dursun emmi

Zenginlik gözümde zerre kadar yok.
Fakirin seveni az,Dursun emmi.
Zenginde iskarpin ayna misali.
Fakirin ayağı toz, Dursun emmi.

Zengin sadık ise,müstehak gerek.
Fakirin varlığı bir temiz yürek.
Zengin zofrasında bal ile börek.
Fakirinki ekmek tuz,Dursun emmi.

Zenginin güveni,dünyalık malı.
Mevlasına ayan fakirin hali.
Ey yalan dünya'ya güvenen deli.
Mülkün,birkaç damla bez, Dursun emmi.

Dünya'nın malına denir el kiri.
Kıymetlidir,gözetirsen fakiri.
Gözetmezsen,dört etrafın zifiri,
Gerçeği görmeyen göz, Dursun emmi.

Hakiki zenginlik mal ile olmaz.
Dünyadaki para,pul ile olmaz.
İlk bahar bir iki gül ile olmaz.
Gülün ömrü birtek yaz, Dursun emmi.

Binali,hasreti kaldıra,bilmez.
Çilekeş bahtını güldüre bilmez.
Kılıç her yiğidi öldüre bilmez.
Yiğidi öldüren söz,Dursun emmi.

Binali Kılıç
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Geçilmez Çanakkale

GEÇİLMEZ ÇANAKKALE

Düşman gemilerinden işaret parmağını
Uzatıp haykırdılar,İşte,işte,bak,KALE
Bir nur yükseldi arşa,aydınlattı Dağını
Bugün zafer günüdür,meşaleni yak Kale
Bütün Dünya anladı,geçilmez ÇANAKKALE

Şehadete susamış,cephede Mehmet sakin
Onda Vatan sevgisi,düşmandaki nefret,kin
Bilirdi ki su uyur,düşman uyumaz,lakin
Serçe kuşundan bile,uyak kale,sak Kale
Altın harflerle yazdı,geçilmez ÇANAKKALE

Kılıçlar şimşek oldu çaktı,hedefe battı
Şehidi nin üstüne basarak kurşun attı
Bir Seyyit onbaşıyla bozuldu düşman hattı
Bayrak kadar kırmızı,hilal kadar ak Kale
Bütün Dünya öğrendi,geçilmez ÇANAKKALE

Yüz bin ordusu olsa,topu,tüfeği,elde
Rüyası gerçek olmaz,hepsi kalır hayalde
Düşmanın kulağına küpe olur,herhalde
Binlerce Şehit verir,vermez bir ayak,Kale
Bütün Dünya anlasın,geçilmez,ÇANAKKALE

Binali’der düşmanın arzusu kaldı yarı
Bu iman ın gücüne,dayanmadı zırhları.
Etten Sedde dönüştü,ÇANAKKALE  Surları
Mehmedin yüreğinde,düşman a uzak Kale
Bir Dünya’ya haykırdı,geçilmez,ÇANAKKALE

                                                Binali KILIÇ
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Geri Çevirme

Ey yoktan var eden, sana bir sual
Sormaya gelirsem, geri çevirme.
Huzuru mahşerde, hak divanında
Durmaya gelirsem,geri çevirme.

Ben miskinim, var diyecek malım yok.
Dizlerimde, takatim yok,halim yok.
Sana sığınmaktan, başka yolum yok
 Ermeye gelirsem,geri çevirme.

 Huzuruna gelem, hangi varımla?
 Kabul eyle, zararımla, karımla.
 Bir dilekçe yazıp,göz yaşlarımla.
 Vermeye gelirsem,geri çevirme.

 Halimi arz etsem; sana ayandır.
 İster azat eyle, istersen  yandır.
 Dünya handır, cennet, güzel mekandır.
 Girmeye gelirsem,geri çevirme.

 Ben kulum,beklerim himmet vallahi.
 Gönül, arzu eder, resulullahi.
 Cennette gözüm yok, cemal ullahi.
 Görmeye gelirsem,geri çevirme.

 Binali der; damar senin,kan senin
 Ben seninim, beden senin, can senin
 Bu kulun,aşk ile, perişan senin.
 Varmaya gelirsem,geri çevirme.

                                                Binali KILIÇ
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Gören Tabip İstiyorum

İçimdeki gizli derdi,
Gören tabip istiyorum.
Sargı tutmaz yaralarım,
Saran tabip istiyorum.

Neşe olup,efkarıma,
Kuvvet olup kollarıma,
Sırdaş olup sırlarıma,
Eren tabip istiyorum.

Ey olmaz bendeki illet.
Benim için ikram,izzet,
Gönül sarayımda hizmet,
Veren tabip istiyorum.

Binali der, aydığımda,
Aşkı keder saydığımda,
Her ihtiyaç duyduğumda,
Varan tabip istiyorum.

..............................27.01.2000
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Görmedin

Sana git dedim ya son gördüğümde.
Bana baktın,ama beni görmedin.
Yüzünü çevirip son döndüğünde,
Yüreğimden akan kanı görmedin.

Elini elime alamadımki.
Seni bu gönlümden silemedimki.
Sen gittin gideli gülemedimki.
Başımdaki toz dumanı görmedin.

Bozuk düzen yuvarlandı sözlerin.
Yıkılmıştın,tutmaz oldu dizlerin.
Şiddetınden,görmez oldu gözlerin.
Senin için yanan canı görmedin.

Yine beni konuş,sus istemezdim.
Annene,babana küs istemezdim.
Benden umudunu kes,istemezdim.
Gönlümdeki bu figanı görmedin.

Binali'yim yemin ettim sevmeye.
Zaten elimdeki birtek sermaye.
Ayrılık diyerek,bastın düğmeye.
çektin gittin,hiç bu yanı görmedin.

                                         22.07.2001
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Görmenin yolunu bulamıyorum

Ey sevdiğim gönül arz eder seni.
Varmanın yolunu bulamıyorum.
Gördüğümden beri,del ettin beni.
Görmenin yolunu bulamıyorum.

======Kerem ettin,ateş yanar tenimde.
======Derdin beni öldürecek sonunda.
======Varıp sizin pencerenin önünde,
======Durmanın yolunu bulamıyorum.

Konuşmazken,Bülbül ettin dilimi.
Çalamazken,usta ettin telimi.
Yar sana kavuşup,ince belini,
Sarmanın yolunu,bulamıyorum.

======Korkarım yolumuz düşer,ırağa.
======Ya gurbete,yada kara toprağa.
======Bazı dertlerimi yazdım yaprağa.
======Vermenin yolunu bulamıyorum.

Binali'yim,kışım dönmüyor yaza.
Baharı beklerken,kaldım ayaza.
Sana duyuracak şekilde saza,
Vurmanın yolunu bulamıyorum.

                                                       27.12.1980
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GuRbEtİn  YoLu

''''''''''''''''''''''''''''''''''''Zehirli yılandan daha kötüdür.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''Bükülür,bükülür gurbetin yolu.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''Ananın gözünde göz yaşı olur,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''Dökülür,dökülür gurbetin yolu.

Gurbet hariç kimse,kolum bükemez.
Cahil olan,gurbet kahrı çekemez.
Siyah iplik olur bitmez,tükenmez.
Çekilir,çekilir gurbetin yolu.

'''''''''''''''''''''''''''''''Karanlık tüneldir,görünmez sonu.
'''''''''''''''''''''''''''''''Meçhuldur,bilinmez yarını,dünü.
'''''''''''''''''''''''''''''''Yavuklular sayar haftayı,günü.
'''''''''''''''''''''''''''''''Bakılır,bakılır gurbetin yolu.

Binali'de, düşmüş gurbet çarkına.
Ömür geçer,varamazsın farkına.
Rüyasına,hayaline,aklına.
Takılır,takılır gurbetin yolu.

                                      01.10.1980
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Gül değilsen, Böyle Güzel Kokun Olurmu?

Bir gül yetiştirmeye bin  emek ister ha,bakın olurmu.
Emek verilmeyen gül,diken olur ha,sakın olurmu.
Sen bana,güle benzediğini söylemesende ey güzel.
Eğerki sen gül değil isen,böyle güzel kokun olurmu?
========================================
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Faydasız ot,taş başında bile biter ha,unutma yar.
Bir gül,bir gönülü, belki gün gelirki edermiş bahtiyar.
Senin kokunu alan,bin yıl yaşasa da,olmaz ihtiyar.
Gülü sevmiyorsan ey güzel sen,güle merakın olurmu?
=========================================
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Binali'yi bu ah-ü,zara salan hangi bağın gülüdür?
Bir gül uğrunamı,zavallı bülbül divane,delidir?
Eğer aşık ise bülbül güle,gül bülbülü sevmelidir.
Senden uzak düşerse garip bülbül,güle yakın olurmu?
=========================================
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(11.11.2007)
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Gülen Hayırsız

Sevdiğimden olmadımı haberin?
Yüzüme yapmacık gülen hayırsız.
Kalbime açtığın yara çok derin.
Bilmedim her sözün yalan hayırsız.

Pencereye çıktığını unuttun.
Kaş göz edip baktığını unuttun.
Bu garibi yaktığını unuttun.
Ömrümü eyledin talan hayırsız.

Yarasız gönlüme yara açtıran.
Bed,olup aleme ibret saçtıran.
Parlak tüyleriyle göz kamaştıran.
Düşman gibi vuran,yılan hayırsız.

Sen küçüktün,iyi kötü bilmezdin.
Güldürmek isterdim,bana gülmezdin.
Çağırırdım,hiç yanıma gelmezdin.
Ansızın kalbimi çalan hayırsız.

Ellere varınca ne oldu karın?
Bumuydu vefasız,senin ikrarın?
Binali der arkasında,dağların,
Gurbet ellerinde kalan hayırsız.

                                                 16.08.1978
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Gülü bülbüle sorun

GÜLÜ BÜLBÜLE SORUN

Sevdayı sevda çekene gülü bülbüle sorun
Muhabbeti söz bilene,lisanı dile sorun
Dumanı yüce dağlara,selleri derelere
Balıkları derelere,yaprağı sele sorun

Tüccarlara malı sorun,ressamlara boyağı
Ama lara gözü sorun,topallara ayağı
Futbolcuya topu sorun,kayakçıya kauağı
Hacıya gelen,gideni,yolcuya yolu sorun

Tabiatı yeryüzüne,sema ya yıldıları
Ağaçlara meyveleri,buluta yağmur karı
Babaya cevr’ü cefayı,anaya yavruları
Binbir rengi çiçeklere,arıya balı sorun

Binali cahili sorma fayda gelmez insana
İlmini alimden öğren,faydalı ol vatana
Arayıp bulamadığın adresi,kabristana
Mülkü mülkün sahibine,mevlayı kula sorun

                                      Binali KILIÇ
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Hakkınızı helal eyleyin

Dünya'ya misafir geldim,giderim.
Bana hakkınızı helal eyleyin.
Gün gelir tükenir tuzum,biberim.
Bana hakkınızı helal eyleyin.

Günden güne çoğalmadan,zararım.
Ben amelin iyisini ararım.
Uzaktan,yakından akrabalarım.
Bana hakkınızı helal eyleyin.

Arttı ağrılarım,arttı sızlarım.
Gün geçtikçe, kesiliyor hızlarım.
Oğullarım,gelinlerim,kızlarım.
Bana hakkınızı helal eyleyin.

Haberiniz olsun bacım,kardeşim.
Ömür geçer,biter üçümle,beşim.
Çok emeğin geçti sevgili eşim.
Bana hakkınızı helal eyleyin.

Şaşırmış yapmışsam yanlış işleri.
Eğer konuşmuşsam ileri,geri.
Lokmasın yediğim ev sahipleri.
Bana hakkınızı helal eyleyin.

Binali'yim gözlerimde,yaşlarım.
Pişman oldum,günahlarım boşlarım.
Tanıdıklar,dostlar,arkadaşlarım.
Bana hakkınızı helal eyleyin.

                                                        25.10.2007
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Hala heyecanı var insanların

Ders vermemiş,geçmişteki savaşlar.
Hala heyecanı var,insanların.
Hisse,pay umulur,hileyle başlar.
Sağırmı,Gözümü,kör insanların.

////////////////Yurduma tecavüz var ise şayet.
////////////////Yetmişbeşlik dedem,genç olur,gayet.
////////////////Göğsü siper arar,Gönlü şehadet.
////////////////Önünde durulmaz,pir insanların.

Coniler yolcu mu? Türkler hancı,mı?
A.B.D. zorbamı,Türk dilencimi?
Hangi petrol geri verir,gencimi?
Hani neresinde,kar insanların?

////////////////Hedef olur,Annelerle,bebeler.
////////////////Süngüyle sezeryan olur,gebeler.
////////////////Bu milleti kurtaramaz,hibeler.
////////////////Gözü kör,belleği dar,insanların.

Sel olup aksada,oğlunun kanı.
Göğsü siper olur,korur Vatanı.
Biyolojik savaş başlarsa,hani,
O zaman işleri zor,insanların.

////////////////Kirlenir namazgah,olmaz namazlar.
////////////////Milyonlar uyurda,uyanamazlar.
////////////////Bölünen pastadan,pay alamazlar.
////////////////Gizlidir bu yanı,sır insanların.

Canlar pazarlanır,canlar verilir.
Burda hangi rüya,hayra yorulur?
Belki çok bulanır,belki durulur.
Kaçı memnun kalır,sor,insanların.

////////////////Koca Dünya zindan olur,adama.
////////////////Yaralı bir tablo olur,odama.
////////////////Ne Buch'a yar olur,Nede Saddam'a.
////////////////Sarmaz yarasını,yer,insanların.

Binali savaştan,az tarif yapar.
Yurtta,ne yaz kalır,nede ilk bahar.
Yirmisinde yiğit,olur ihtiyar.
Kalmaz dizlerinde,fer,insanların.

                                                        05.10.2004
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Hasret

Hasreti sorma bana,hasret beni bitirdi.
Hasret geçen zamanın,hasret çağın adıdır.
Hasret sakallarımda,saçımda ak yetirdi.
Haster bazen pembenin,bazen ağın adıdır.

Yürekten sevdalanıp,sevenin yüreğinde.
Asker yolu bekleyen, ana'nın yüreğinde.
Şehit düşen Mehmedin,yırtılmış gömleğinde.
Bağrına basanlarda,bin firağın adıdır.

Bazen gün batışıdır,hasret bazende tan-dır.
Hasret yavukluların yüreğinde yatandır.
Hasret bir demet güldür,hasret,birde Vatandır.
Birde gurbetçilerde,al Bayrağın adıdır.

Bazen tatlı bir düştür,yatamıyanlar için.
Bazen alış veriştir,satamıyanlar için.
Elini uzatıpta,tutamıyanlar için.
Günüller diyarında,yüce dağın adıdır.

Hasret bazen mutluluk,bazen kalpte sızıdır.
Kaderdir,mukadderdir,alındaki yazıdır.
Ördeklerde mavi göl,koyunlarda kuzudur.
Yaylalarda peynirin,bal kaymağın adıdır.

Hasret körpe çocuğun,taze maması gibi.
Cömert-in misafiri ağırlaması gibi.
Evladın,ebeveyn-i, uğurlaması gibi.
Hasret,musalladaki son durağın adıdır.

Ezanın minareden,güzel sesidir hasret.
Gelinin düğündeki elbisesidir hasret.
Binali'de Vatanın,her köşesidir hasret.
İlerinin,gerinin,solun,sağın adıdır.

...............................................13.11.2007

Binali Kılıç
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Hazır olun

Mehmedimin birine, bin bedel istiyoruz.
Bizde sabır kalmadı,vermeye hazır olun.
Ülkemizde, huzurlu esen yel istiyoruz.
Fırtınanın önünde durmaya hazır olun.

Duysun,A.B.D.deki,Irak'taki caniler.
Bu millet gafil değil,hep kendini yeniler.
Oyunlardan usandık,Dinsizler,Ermeniler.
Siz yinede ipe un,sermeye hazır olun.

İnanın bu süzgeçten,herkesi süzeceğiz.
Siz bizi çok üzdünüz,artık biz üzeceğiz.
Binbir oyun yapsanız,hepsini bozacağız.
Gül dikenden ayrılsın,dermeye hazır olun.

Dermeye geleceğiz,sakın ha,ayrılmayın.
Alacağımız varsa alırız,darılmayın.
Denize düşerseniz,yılana sarılmayın.
Kendi boğazınıza sarmaya hazır olun.

Demek ders alınmamış, Nene hatun,bacımdan.
Bir yaprak koparılmaz,benim soy ağacımdan.
Haydi yürü Mehmedim,kurtar beni acımdan.
Yeter bizi kırdılar,kırmaya hazır olun.

Köküne kibrit suyu,dökün bu soysuzların.
İnlerini başına yıkın uğursuzların.
Uzaktan rota çizen,yabancı domuzların.
Kirli defterlerini,dürmeye hazır olun.

Usandık saya,saya günü,haftayı,ayı.
Bir çözüme gidilsin,yokmu bunun kolayı?
Toplayıp bu ülkeden yandaşı,yalakayı.
Uzağa,çok uzağa sürmeye hazır olun.

Binali der caniler,yanlış yolu tuttunuz.
Bütün korkular sizin,sanmayın korkuttunuz.
Ey gafiller,siz bizi galiba unuttunuz.
Bu Milletin gücünü görmeye hazır olun.

                                                            22.10.2007

Binali Kılıç
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iSTİYORUM

İSTİYORUM

İçimdeki gizli derdi.
Gören tabip,istiyorum.
Sargı tutmayan yaramı,
Saran tabip,istiyorum.

Kuvvet olup,kollarıma.
Neşe olup,efkarıma.
Sırdaş olup,sırlarıma.
Yaran tabip,istiyorum.

Ey olmaz,bendeki illet.
Benim için ikram,izzet.
Gönül sarayıma hizmet,
Veren tabip,istiyorum.

Binali der,doyduğumda.
Aşkı keder saydığımda.
Her ihtiyaç duyduğumda,
Varan tabip,istiyorum.

                          Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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İş değil zalim

Nasıl dayanayım ben bu hasrete.
Bendeki yürektir,taş değil zalim.
Çaldın yüreğimi gittin gurbete.
Senin bu yaptığın iş değil zalim.

Ben sana aşığım Mecnun misali.
Sen benim gözümde Dünya güzeli.
Bırak adımızı koysunlar deli.
Uyan,gördüğümüz düş değil zalim.

Elveda deyince bin kez öldürdün.
Yüzüme gülünce beni güldürdün.
Sen benim gönlüme sevgi doldurdun.
Kalbimdeki yerin,boş değil zalim.

İnsaf eyle,karşındaki insandır.
İster al canımı,sana kurbandır.
Gözlerimden akan kandır,hicrandır.
Senin gözündeki yaş değil zalim.

Binali,hayalin aklımdan gitmez.
Uyku yaban oldu,Gözümü tutmaz.
Bu sevgiyi anlatmaya güç yetmez.
Romanlara sığmaz,beş değil zalim.

                                                       30.08.2000

Binali Kılıç
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Karanfil

Karanfili, kopardılar dalından.
Ağladı sıladan ayrıldı diye.
Kederi belliydi,mahzun halinden.
Soldukça,bir yana eğrildi diye.

Yeşil kabuğunda çırpındı,durdu.
Düşen yaprağını rüzgar savurdu.
Kötü kaderine boynunu burdu.
Beli bir kaç yerden kıvrıldı diye.

Artık giremedi yeşil donuna.
Şiddetinden,varılmadı yanına.
Şikayet etmedi,yaradanına.
Her dalı bir yana savruldu diye.

Aynı oldu,Binali'nin halleri.
Soldu gitti yaprakları,dalları.
Hiç biri birdaha dönmedi geri.
Güneşin alnında kavruldu diye.

....................................19.02.1980

Binali Kılıç
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Kıl namazını

Esselat-ü hayrün minennevm derler.
Uyan ey kardeşim,kıl namazını.
İnsanlar Dünya'ya gelir, giderler.
Uyan ey kardeşim,kıl namazını.

Her yer kabir dolu,etrafa  bakın.
Terk-i salat olma,sakın ha sakın.
Uyku tatlı gelir insana,lakin.
Uyan ey kardeşim,kıl namazını.

Ömrünü beyhude satmamak için.
Sonradan ah-ü,vah etmemek için.
Sen kabrine yalnız,gitmemek için.
Uyan ey kardeşim,kıl namazını.

Giden gün geriye dönermi? aha.
Nefsin seni hergün sokar günaha.
Tövbe et,İblise uyma birdaha.
Uyan ey kardeşim,kıl namazını.

Ruhun emanettir,kuru canına.
Hiç güveme devletine,malına.
Eli boş gidilmez,hak divanına.
Uyan ey kardeşim,kıl namazını.

Binali der,islam inceden,ince.
Başlar şehadetle dine girince.
İslamın farzı beş,o gelir önce.
Uyan ey kardeşim,kıl namazını.

                                                16.10.2007

Binali Kılıç
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Küsmüşüm

KÜSMÜŞÜM

Usandım Dünyadan,mal harisinden.
Ahbaptan,yarandan,elden küsmüşüm.
Bu alemin çirkefinden,pisinden.
Tipiden,borandan,selden küsmüşüm.

Geçici bir han değilmi bu Dünya?
Ömür bildiğimiz,sanki bir rüya.
Adalet tükenmiş,ticaret riya.
Hancıdan,yolcudan,yoldan küsmüşüm.

Çok akıllı değil,Dünyaya kanan.
Edasına,cilvesine aldanan.
Şekerin tadını gerçek tat sanan.
Arıdan,çiçekten,baldan küsmüşüm.

Dünya'ya gelirken, gözüm aüladı.
Cefa diyarıdır dedi,çağladı.
Meğerse yalanmış,meyvenin tadı.
Yapraktan,budaktan,daldan küsmüşüm.

Mevla kul yaratmış,demiş sev,sevil.
Hakiki sevenin önünde eğil.
Gül açarken güzel,solarken değil.
Laleden,sümbülden,gülden küsmüşüm.

Binali ham,erişmemiş,ermemiş.
Ben aşığım demiş,bir gül dermemiş.
Hakiki rehbere gönül vermemiş.
Aşıktan,maşuktan,kuldan küsmüçüm.

                                          16.08.2006

Binali Kılıç
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Minnet eyleme (divan)

Ne dilersen haktan dile,yad'a minnet eyleme.
Hak ateşi yaksın seni,od 'a minnet eyleme.
Aldanma köşke,saraya,malın mülkün yok senin.
Silinir şöhretin,şanın, ad,a minnet eyleme.

Cismin birkaç damla sudur,fazla değil değerin.
Kah cılızsın,kah semizsin,sende değil ayarın.
Kemiklerin üstüne et,etin üstüne derin.
Tez yorulur ayakların,bud'a minnet eyleme.

Yazık gözündeki yaşa,akmamışsa yar için.
Gözler yaratılmış başa,etrafı nazar için.
Vurma başın,taştan taşa,barsaktaki kir için.
Halk eden rızkına kefil,küde minnet eyleme.

Ey Binali,bu aleme gelmenin var hikmeti.
Şükreyle,kanaat getir,inkar etme izzeti.
Bilmezmisin beyhudedir,yalan dünya lezzeti.
Uyup nefs-i emmareye dada minnet eyleme.

                                                           01.11.2007

Binali Kılıç
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MüBaReK RaMaZaN Ne GüZeL oLuR

Kemlik men edilse,güzellik olsa,
Mübarek ramazan,ne güzel olur.
Milletimde dirlik,düzenlik olsa,
Mübarek ramazan,ne güzel olur.

Seller,deprem,felaketler olmasa.
Haksız kazanç isteyenler olmasa.
Çadırlarda titreyenler olmasa.
Mübarek ramazan,ne güzel olur.

Adalet,yurdumda adil dolansa,
Mumların yerine,lambalar yansa.
Herkesin sofrası,güzel donansa.
Mübarek ramazan,ne güzel olur.

Her evden mutluluk, huzur duyulsa.
Her sofraya üç beş çeşit koyulsa.
Yoksul sobasından sıcak yayılsa
Mübarek ramazan,ne güzel olur.

Binali insanız herşeyden önce.
Herkes düşünülse inceden ince.
komşu komşusuna yardım edince.
Mübarek ramazan,ne güzel olur.

......................................10,12,1999

Binali Kılıç
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Ne Güzel

NE GÜZEL

Alemi seyretsem hayret ederim.
Evren ne güzeldir, devran ne güzel.
Aşkı muhabbete gayret ederim
Lisan ne güzeldir,vicdan ne güzel.

Akılı,fikir, şuur neyin nesidir?
Bir mahir ustanın abidesidir.
Alemler Mevlâ’nın bilmecesidir.
İman ne güzeldir,vicdan ne güzel

Aç gözünü insan, alemlere bak
Neden toprak kara,karın rengi ak?
Hem sağlık memba-ı hemde sığnak
Orman ne güzeldir hayvan ne güzel

Göremez gözlerim körse, nispeten
Görmeye nasibim varsa nispeten
Kanser’e, aids’e, sars’a nispeten
Çıban ne güzeldir, derman ne güzel

İnsanın mükemmel,her bir azası
Verilecek mükafatı,cezası
Mimarlar şahının bir mucizesi
Kur-ân ne güzeldir insan ne güzel

Bahçenin halini bağbanı bilir
Yusufu’n halini Kenan’ı bilir
Sürünün halini çobanı bilir
Umman ne güzeldir kaptan ne güzel
Binali Dünyaya gönül bağlama
Derde yanıp derman için ağlama
Kulağın sak olsun ulu fermana
Divan ne g,üzeldir sultan ne güzel.

                      Binali KILIÇ

Binali Kılıç

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nöbetine dikkat et

Askerlik kısadır,gün gelir biter.
Doldur oğlum,nöbetine dikkat et.
Bu görev kutsaldır,unutma yeter.
Yoldur,oğlum nöbetine dikkat et.

Daha dün çocuktun,bugün askersin.
Allah(cc) sana uzun ömürler versin.
Sen yüce bir soydan gelen,nefersin.
Kol dur oğlum,nöbetine dikkat et.

İyiden tercih et,arkadaşını.
Sonra silme gözlerinin yaşını.
Alnını aç,göğsünü ger,başını,
Kaldır oğlum,nöbetine dikkat et.

Zirvesine ulaş,en yüce dağ'ın
Emniyette olsun,solunla,sağın.
Ay yıldızın aktır,senin Bayrağın,
Aldır oğlum,nöbetine dikkat et.

Emin ellerdesin,düşmem derdine.
Herkes yatsa,sen sahip çık orduna.
Her kim yan bakarsa senin yurduna,
Öldür oğlum,nöbetine dikkat et.

İbadetten daha kutsaldır nöbet.
Çünkü cennet Vatan,size emanet.
Ölsende Vatan'a,etme ihanet.
Bildir oğlum,nöbetine dikkat et.

Binali der hürsün,ölmek dert değil.
Bülbül için altın kafes yurt değil.
Vatan diye ağladığı,ot değil,
Güldür oğlum,nöbetine dikkat et.

                                              21.07.2005

Binali Kılıç
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O sana ait

Hayaller bölük pörçük,tükenmiş umutları.
Gezen birini görsen,işte o sana ait.
Karamsarlığa batmış kararmış ufukları.
Süzen birini görsen işte o sana ait.

O gözler seni görür,o dil seni anlatan.
Yetmiş cariye ile,seni sarayda sultan.
Belki günde yüz kere,seraplarda köşk yapan,
Bozan birini görsen,işte o sana ait.

Özlemini gideren,gökteki yıldızlarda.
Kokunu çiçeklerde,arayan,her baharda.
Senden haber alınca,engin okyanuslarda,
Yüzen birini görsen,işte o sana ait.

Binali der her sabah,baktıkça gözlerine.
Perişan biri vardır,dalar gider,derine.
Hayali suya düşmüş,darılmış kaderine,
Kızan birini görsen,işte o sana ait.

                                         Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Oğlum Nazilli'yi Sormuşsun Benden

Oğlum Nazilli'yi sormuşsun benden.
Yeşiller içinde,nazlı görünür.
Çarşısıgörünmez gelip gidenden.
Bazı sırları var gizli görünür.

Mart ayında çimenlikte yürürsün.
Meyve ağacına sbaşın sürersin.
Bizde yeşil haziranda görürsün.
Ama buralar hep yazlı görüünr.

Burda bir hava var,anda değişir.
Gün doğanda,gün batanda değişir.
Elbiseye geçmez,canda değişir.
Kemiğe dokunur,sızlı görünür.

Kara bulutları, birden dağılır.
Bir an sıcak,bir an yağmur sağılır.
Çirkinleri boyalara sığınır.
Güzelleri,ela gözlü görünür.

Oğlum biz orada kalmışız geri.
Burda güzellikler,hakkın eseri.
Bizim ordan gelen birkaç hemşeri.
Tatlı dilli,güler yüzlü görünür.

Burda ağa olmuş,ordaki dağlım.
Hürriyeti tatmış,kolları  bağlım.
Şimdilik bu kadar anladım,oğlum.
El içinde sizli,bizli görünür.

Her sofrada yersin zeytin yağını.
Beğenirsin bahçesini,bağını.
Bir kaç günde öğrenirsin çoğunu.
Arifin gözüne hızlı görünür.

Bizim dağlar taştır,bunların orman.
Buralarda meyve,bizdeki harman.
Bunlar ambar yapar,biz merek,saman.
Bizimki buradan tozlu görünür.

Bizim insanımız,ancak söz tutar.
Bizim orda yoğurt,kaymak(üz)  tutar.
Irmakar,dereler, donar buz tutar.
Burda göller ördek,kazlı görünür.

Bizim orda yere tohum seperler.
Burda zeytin dallarını öperler.
Bizim orda sözle iğne yaparlar.
Burda nar dikeni bizli görünür.

Binali der oğlum artık sen anla.
Buraya da alışırız zamanla.
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Bizde ekin,ot biçilir tırpanla.
Buralar gelinli kızlı görünür.
==================================================
2000 bin yılı mart ayında emekli olup Aydın/Nazilli'ye gittiğimde Oğlum telefonda
Nazilli'nin nasıl bir yer olduğunu sordu.Bende bu şiirimle oğluma cevap verdim.

Binali Kılıç
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Ol düşün

Bak sağı,soluna tefekkür eyle.
Herşeyde ibret var, alan ol düşün.
Hakka ibadet et, hak sözü söyle.
Neler keşfedersin, irfan ol düşün.

Karada karınca, gezdiğini gör.
Zalimin mazlumu, ezdiğini gör.
Takdirin tedbiri, bozduğunu gör.
Adalet ehli ol, insan ol düşün.

Çirkin görünenler, pis değildir ha.
Yaratan, kuluna, küs değildir ha.
Yıldızlar semada, süs değildir ha.
Havaya kükreyen, arslan ol düşün.

Her cana göz vermiş, her tene deri.
Boşa yükselmemiş, dağların seri.
Güneş doğmuş,batmış, ezelden beri.
Her suda yüzülmez, kaptan ol düşün.

Binali eser ver, duyarlar seni.
Asırlar eskitmez, sayarlar seni.
Daracık bir kabre, koyarlar seni.
Dünya sarayında, sultan ol düşün.

                                     BİNALİ KILIÇ

Binali Kılıç
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Olmasaydın be para

Beni ne hallere koydun,bir bilsen,
Keşke sen hiç olmasaydın,be para.
Yinede istemem,dostum değilsen.
Keşke sen hiç olmasaydın,be para.

Olmayacak işi olur yaptırdın.
Hakka değil,haksızlığa taptırdın.
İnsanlığı,insanları sattırdın.
Keşke sen hiç olmasaydın,be para.

Sebep neydi,yosullarla döğüştün?
Gece,gündüz zenginlerle seviştin.
Kırallarla köleleri değiştin.
keşke sen hiç olmasaydın,be para.

Herkes seni sever,gözün karamı?
Lokman oldun saramadın yaramı.
Birde sevdiğimle açtın aramı.
Keşke sen hiç olmasaydın,be para.

Binali der viran ettin bu yurdu.
Rüzgar seni esti,seni savurdu.
Belki biraz daha huzur olurdu.
Keşke sen hiç olmasaydın,be para.

                                                  29.05.2001

Binali Kılıç
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Olsa gerek

Bu cennet Vatanı korumak için.
Vurulup ölenler,er olsa gerek.
Şehit şühedanın,kabrini açın.
Onlar,ölü değil,var olsa gerek.

O ulvi makama,ermek ne güzel.
Vatan için canın vermek,ne güzel.
Cephede,onları görmek ne güzel.
Görülmez diyenler,kör olsa gerek.

Dokunsan naşına,hala sıcaktır.
Yarasını açsan,kan akacaktır.
Sanki her savaşta,uyanacaktır.
Erken koparılmış,har olsa gerek.

Yurdunu korumak,olmuş vazife.
Vurulup ölmek mi? sanki latife.
Sığınmış sübhana,bakmış,elife.
Yaratana aşık,yar olsa gerek.

Eş e,dosta diyememiş,el veda.
Bin canımda olsa,Vatana feda.
İşte böyle demiş,şehit,şüheda.
Bu yoldan dönmesi,zor olsa gerek.

Binali,kutsaldır din de,Vatan da.
Şehidin narası,duyulur tan,da.
Göğsünden vurulup,yere yatanda.
Bu vatan sağ olsun,der olsa gerek.

                                             Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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öYLE CANAN İSTERİMKİ

Öyle canan isterimki,maşukuna müptela,
Öyle canan isterimki yanakları al olsun.
Öyle canan isterimki olmasın başa bela,
Öyle canan isterimki dudakları bal olsu

Öyle canan isterimki,incigibi dişleri
Öyle canan isterimki kalem gibi kaşları,
Öyle canan isterimki karıştırsın düşleri.
ÖyleÖyle canan isterimki zülüfleri tel olsun.

Öyle canan isterimki zülfüne gül bağlaya.
Öyle canan isterimki yari için ağlaya.
Öyle canan isterimki ırmak gibi çağlaya.
Öyle canan isterimki,göz yaşları sel olsun.

Öyle canan isterimki sevip ele gitmiye.
Öyle canan isterimki hayalinden atmaya.
Öyle canan isterimki düşünceden yatmaya.
Öyle canan isterimki sevdiğine kul olsun.

Öyle canan isterimki yüce dağda kar gibi.
Öyle canan isterimki gözlerimde nur gibi.
Öyle canan isterimki Binali'ye yar gibi.
Öyle canan isterimki bağlamama tel olsun.

                                                               20.11.1979

Binali Kılıç
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Özledim Seni

--Bana sitem etme,suçum yok benim.
--Susadım,su gibi özledim seni.
--Senden başka bir sevgilim yok benim.
--Derin uyku gibi özledim seni.

Bedeli ne bilmem, bunca sevmenin?
Birtek ben bilirim,kıymetin senin.
Gözü yolda kalan, garip annenin,
Asker oğlu gibi özledim seni.

--Gözlerimi uyku tutmaz,yatamam.
--Yüreğime kazdım,söküp atamam.
--Hayalini benden ayrı tutamam.
--Sıla yolu gibi özledim seni.

Belki gönlünde var,başka birisi.
Belki çözemezsin,bendeki hissi.
Senin sevgin bende,Vatan sevgisi.
Bayrak Al-ı gibi özledim seni.

--Binali der,geçer gençliğin demi.
--Çekilmezki her güzelin,endemi.
--Yar sen vefasızsan,günah bendemi?
--Bahar gülü gibi özledim seni.

-----13.11.1999

Binali Kılıç
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Sar yaramı  (satranç)

SAR YARAMI(satranç)

Bu yarayı         senden aldım        cerrahsın               yar yaramı
Senden aldım    tabip sensin        merhem sür         sar yaramı
Cerrahsın          merhem  sür   yoksa sargı tutmaz    ey  tabip.
Yar yaramı       sar yaramı           ey tabip                 gör yaramı.

Eğer hekim        değil isen            yaramı               yarma sızlar
Değil isen         halden bilen         halimi                sorma sızlar
Yaramı             halimi             bilen yarsın sakın       elleme.
Yarma sızlar     sorma sızlar       elleme                 kör yaramı.

Kerem’in           külünü yokla       var ise             köz benimdir.
Külünü yokla     sevdadan          bulursan             iz benimdir.
Var ise               bulursan         közü dokunma     lokmana ver.
Köz benimdir     iz benimdir       lokmana ver          yaramı.

Bana                        bu yarayı veren       vefasız       yar gelirse.
Bu yarayı  veren            bilir                  çaresi           zor gelirse.
Vefasız                         çaresi           yoksa halimi      belki görü.
Yar gelirse               zor gelirse         belki  görür       yaramı.

Binali der            mezarıma        gelse bana          değmesin.
Mezarıma           dokunmasın     şirin cana          değmesin
Gelse bana       şirin cana         değmesin sakın         eli.
Değmesin       ,değmesin        eli              yoksa  yakar yaramı

                                                                          BİNALİ KILIÇ

Binali Kılıç
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Saran gitti,dönmedimi?

Şu gönlümün yarasını,Saran daha,dönmedimi?
Saatte bir hatırımı,Soran daha,dönmedimi?
Yürek tutkun yanar hele,Oyun oldum elden,ele.
Leyla olup beni çöle,süren daha,dönmedimi?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aşkı tüketti gücümü,Hep sakladı ilacımı.
Bıraktı taht-ı,tacımı,Viran, daha dönmedimi?
Neler çektirdi elinden,Ne istiyor bilmem benden?
Ok atıp beni kalbimden,vuran,daha dönmedimi?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

İnsafsız,çıktı karşıma,Acımadı göz yaşıma.
Yazılsın mezar taşıma,yaran, daha dönmedimi?
Binali der,kara günde,rastlamıştım bir düğünde.
Hayali gözüm önünde,duran,daha dönmedimi?

                                                                    16.08.1978

Binali Kılıç
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Sevdiğim

SEVDİĞİM

                     Felekmi küs bana talihmi kara
                     Koymuyor geleyim sana sevdiğim
                     Gözlerin içimde açtı bir yara
                     Vallahi kıyarsın cana sevdiğim

                     Gece yollarında fener olayım
                     Gündüz etrafında döner olayım
                     Kara gözden akan pınar olayım
                     Al yanak üstünde ben’e sevdiğim

                     Akan göz yaşıma tuna deseler
                     Kerem ol yanmayı dene deseler
                     Bekle vereceğiz sana deseler
                     Beklerim bir ömür yine sevdiğim

                     Aşsam gitsem Ferhat’ların dağından
                     Mecnun’un çölünden,Selvi bağından
                     Gönül sevdi göz gördüğü çağından
                     Ateş saldın şirin cana sevdiğim

                    Kim anladı Binali’nin halinden
                    Dost bildiğim engel,çıkmaz yolumdan
                    Dra düştüm tutmuyorsun elimden
                    İnsaf yokmu sende Suna sevdiğim

                                                                              Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Sildinmi beni

Ne çabuk unuttun,ey vefasız yar.
Hani çok sevmiştik,bildin mi beni?
Birde bizim,bize ikrarımız var.
Kesin söz vermiştik,bildin mi beni?
Gönül defterinden,sildin mi beni?

Ben ne desem, bu vefasız güzele.
Gönül sarayımda,koptu zelzele.
Hani bir düğünde,barda el ele.
Oynamış,gülmüştük,bildin mi beni?
Gönül defterinden,sildin mi beni?

Ondan beri görmedin mi,düşünde?
Yavru ceylan,kimler vardı peşinde?
Sizin bahçedeki,çeşme başında.
Bir karar almıştık,bildin mi,beni?
Gönül defterinden,sildin mi beni?

Ne çabuk unuttun,geçen günleri?
Geçen gün bir daha,döner mi geri?
Küçük kardeşinle Bayram şekeri.
Vermiştik,salmıştık,bildin mi beni?
Gönül defterinden,sildin mi beni?

Evinizin önü,bahçe,bağlar dı.
Bahar zamanıydı,güzel çağlardı.
Yanımda birde,bir arkadaş vardı.
Size saz çalmıştık,bildin mi beni?
Gönül defterinden,sildin mi beni?

Binali,yim tükenmedi efkarım.
Kime sevdalansam,bıraktı yarım.
Şimdi saçları ak,bir ihtiyarım.
Segiyle barıştık,bildin mi,beni?
Gönül defterinden,sildin mi beni?

                                          Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Sofrada peynire çatan bir deli

Misafir ol diye tuttu yakamı.
Hasreti burnumda tüten bir deli.
Anlamadım ciddimidir,şakamı.
Kendini kumarda üten bir deli.

Taksi tuttum,Tezeren'e ulaştım.
Boş bir evin bahçesini dolaştım.
Bağ,bostan becermiş,düzene şaştım.
Maşallah her yere yeten bir deli.

Üç kez çıktı,merdivenden çakı'ya.
Hanımı göndermiş mevlit okuya.
Adam buldu bardakları yıkıya.
Telefonda nara atan bir deli.

Telefonla bir öğretmen çağırdı.
İmdadıma yetiş diye bağırdı.
Mangalı yaktırdı,eti yoğurdu.
Sofrada peynire çatan bir deli.

Mikdat öğretmenim kalktı sedirden.
Dizbont çantasını indirdi birden.
Şiirler okudu İkbal şairden.
Bazanda kendinden katan bir deli.

Mangalda köz bitti,yemekler yendi.
Söz hep onda kaldı,hep o söylendi.
Saat iki oldu,yatalım dendi.
Yer gösterip kendi iten bir deli.

Gece üç otuzda,bir yüksek avaz.
Teyipte bir kaset,bir türkü,bir saz.
Bahçede bir sofra,havada ayaz.
Çil Horoz misali öten bir deli.

Yumurta,bal,peynir sofrada kalıp.
Semaverde çay pişirmiş,su salıp.
Akşam altılarda misafir alıp,
Sabahın beşinde satan bir deli.

Koca bir çantayı bastı,doldurdu.
üç kişinin yardımıyla kaldırdı.
Sabah sporuna,diye güldürdü.
Her gün aynı yolu tutan bir deli.

Binali der yaşı yetmişe yakın.
Birde aklı fazla,soy ada bakın.
Hep böyle dürüst kal, bozulma sakın.
Gecede bir saat yatan bir deli.

                                                    29.08.2007
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Binali Kılıç
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UmUt  BaYrAmA  KaLıR

Garip kullar mutluluktan gülseler.
Umut ramazana, bayrama kalır.
Cennete sınavla insan alsalar.
Umut ramazana, bayrama kalır.

Zengine sözüm yok,keyfi yerinde.
Yoksulumun yaraları derinde.
Aklına et düşse günün birinde.
Umut ramazana, bayrama kalır.

Zengin sofrasında çeşit sayılmaz.
Yoksul inlesede sesi duyulmaz.
Yılda üç kez sıcak yemek yiyilmez.
Umut ramazana, bayrama kalır.

Ona lazım olmaz çorbanın tası.
Yavan ekmek bulsa kolay sonrası.
Hayalinde kalır iftar sofrası.
Umut ramazana bayrama kalır.

Binali'yim ellemeyin yaramı.
Beceririz ancak vergiyi, zamı.
Vatandaş et görür kurban bayramı.
Umut ramazana, bayrama kalır.

............................................10,12,1999

Binali Kılıç
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uMUTSUZLUK

................İçimi kemirir durur.

................Bir umut,bir umutsuzluk.

................Arslana versem kudurur.

................Bir umut bir umutsuzluk.

Bakışların umut verir,
Somurtuşun umutsuzluk.
Gülüşün mesaj gönderir.
Bir umut bir umutsuzluk.

................Güven verir tatlı dilin.

................Cilven nazın umutsuzluk.

................Elime değdikçe elin.

................Bir umut bir umutsuzluk.

Gözlerin hayat kaynağı,
Sallanışın umutsuzluk.
Bakışların,Ağrı dağı,
Bir umut bir umutsuzluk.

................Binali'yim,sevdim seni.

................Sevmeyişin umutsuzluk.

................Günbe gün öldürür beni,

................Bir umut bir umutsuzluk.

------02.12.1999

Binali Kılıç
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UnUtMa

Umutlarki,samanlıkta iğnedir.
Kaybolunca bulunmuyor,unutma.
Umutlarki,yavru için anadır.
Bir özlemki,silinmiyor unutma.

Umut kaybolursa,kim,nerden bula?
Umut hediyedir bir kuldan,kula
Umutlarki,bir dirhemi bin pula,
Satılmıyor,alınmıyor unutma.

Umut,Mecnundaki yarın adıdır.
Umut,Bülbüldeki zarın adıdır.
Umut,yüzlük ihtiyarın adıdır.
Gider,gelir bilinmiyor unutma.

Unutmaki, umut hep yaşar,ölmez.
Umudunu kaybedenler hiç gülmez.
Yürekten sevenler umutsuz olmaz.
Ol desende,olunmuyor unutma.

Umutsuzluk,Kerem'deki nar gibi.
Umutsuzluk,mezarlıkta yer gibi.
Umutsuzluk,vefa bilmez yar gibi.
Güldürmezse gülünmüyor unutma.

Binali'ye göre sıladır, umut.
Annenin gözünde,bala dır umut.
Kırallara sorsan,kaledir umut.
Top,tufekle delinmiyor unutma.

.......................................11.11.2007

Binali Kılıç

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uzaklara

UZAKLARA

Mahküm oldum karanlığa,gözüm hasret ışıklara.
Mevlam bana bir baht vermiş,karanlık geceden kara.
Bu kaderi değiştirmez,ne mücevher,ne pul,para

Deli gönül buzullarda,biner gider kızaklarla.
Birden bire iki gözüm,dalar gider uzaklara

Gözetirler dört bir yanı,imrenirim,yıldızlara.
Bazıları kayar gider,bilinmeyen bir kenara.
Kimden medet umuyorsun? sen avare,ben avare.

Deli gönül buzullarda,biner gider kızaklarla.
Birden bire iki gözüm,dalar gider uzaklara.

Sabahları güneş doğar,ışık saçar,civarlara.
Akşam dağların ardında,gömülür,karanlıklara.
İnsan oğlu,ömür biter,ölür,gömülür,mezara.

Deli gönül buzullarda,biner gider kızaklarla.
Birden bire iki gözüm,dalar gider uzaklara

Binali, sen hasret geldin,gidiyorsun,umutlara.
Başka Dünya,başka ömür,başka hayat yok,fukar.
Hasret kaldın nazlı yara,gönül kırık,yürek yara.

Deli gönül buzullarda,biner gider kızaklarla.
Birden bire iki gözüm,dalar gider uzaklara

                                                     Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Vuracaksan bekliyorum

////////Gönül bağımın gülünü,
////////Kıracaksan, bekliyorum.
////////Zülfünden bir tutam çiçek,
////////Vereceksen bekliyorum.

Ömrümde görmedim sefa.
Olma böyle hep,bi vefa.
Bir senede,tek bir defa,
Soracaksan,bekliyorum.

////////Can çekişir hale geldim.
////////Yeter sana hasret kaldım.
////////Azrailde izin aldım.
////////Varacaksan,bekliyorum.

Binali der,aşığım ben.
Ta seni gördüğüm günden.
Aşkınla çarpan kalbimden,
Vuracaksan bekliyorum.

                                       20.11.1979

Binali Kılıç
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Vurdular Çeçenistanım

Dünya'nın gözü önünde,
Vurdular,Çeçenistanım.
Bütün medeni devletler,
Gördüler,Çeçenistanım.

Top'a hükmetti,satırın.
Derdi yok soysuz katırın.
Hahgi gün gelip,hatırın,
Sordular,Çeçenistanım.

Kan ağlamasın gözlerin.
Biliyorum yaran derin.
Uzaklardan bir aferin,
Verdiler Çeçenistanım.

Avrupa bu,işi hile.
Seyrettiler güle güle.
Düşmanın yarasın bile,
Sardılar Çeçenistanım.

Onlar uçak,sen süngüyle.
Savaştın iman gücüyle.
Tankları süngü ucuyla,
Kırdılar Çeçenistanım.

Nerede insan hakları?
Her cephede toprakları.
Kürek oldu tırnakları,
Yardılar Çeçenistanım.

Binali der yüzün aktı.
Dünya'da emsalin yoktu.
Bir süper devleti yıktı,
Durdular çeçenistanım.

...............................27.01.2000

Binali Kılıç
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YaLaNçI (Azeri şivesiyle,Kars ağzı)

Göynüme sorsalar,gör bah,ne diyer.
Senin bir emsalın,yohdu yalançı.
Belki gözelliğin dünyayı değer.
Gaşın yay,kirpiğin,ohdu yalançı.

Bilmem geldin nerden girdin ganıma.
Gasdeyledin menim şirin canıma.
Dost kimi yahlaşdı,geldi yanıma
Gara İlan kimi,sohdu yalançı.

Sallanışı belki değer min cana.
Avcı kimi bahar,yavru Ceylan'a.
Gaş indirdi,başın eydi bir yana.
Ele melul,mahsun bahdı yalançı.

Çekif getdi,selam,sabah salmadı.
Artıh Binali'de teget galmadı.
Yirmi sene yola bahdım,gelmedi.
Ansızın garşıma çıhdı yalançı.

.................................12.11.2007

Binali Kılıç
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Yalansın dünya

^^^^^^Sende neler dönüyor,bilmem farkındamısın?
^^^^^^Sana gelen her varlık,doyar gider, tadına.
^^^^^^Hayatın değirmeni,ömür çarkındamısın?
^^^^^^Seni terk edip giden,getirmiyor yad,ına.

^^^^^^Sen kendini herkese sevdirirsin,sevmezsin.
^^^^^^Vefasız yar gibisin,hiç vefalı olmazsın.
^^^^^^Yar gibi sarılanı,koyun gibi güdersin.
^^^^^^Kimini aşık edip,düşürürsün,od, una.

^^^^^^Senden daha kıymetli neler,neler var bilsen.
^^^^^^Göğsümdeki imanım,zarar değil kar,bilsen.
^^^^^^Mademki tekrar sana,geri dönmek zor,bilsen.
^^^^^^Ölsemde bu defterim,kalacak inadına.

^^^^^^Bahtiyar olamadım,senin hiç bir, anında.
^^^^^^Hiç kimse kalmıyorki,ebediyen yanında.
^^^^^^Binali der ben senden ayrılsamda,sonunda,
^^^^^^Şiirlerim konuşsun,artık benim adıma.

                                                                 09.01.1980

Binali Kılıç
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Yatasın

YATASIN

Sen ey uykuyu çok seven,sen varsın ya,işte sen
Korkarım böyle giderse,sen gaflete batarsın.
Sen uykuda bile,zikr-i,lisanda değil isen.
Yazık ömrün boşa gider,kendini aldatasın.

Sen gibi münevver olmak,nasip olmaz herkese.
Ben kurtuldum dersen yine,baştan başa hatasın.
Kaydını yatırsan bile,umut veren okula.
İster misin emeklerin,boş çukura atasın.

Ömrünü uzun zannetme,senet in var ise bak.
Eğer fazla varsa vaktin,uzun,uzun yatasın.
Mâzeretin hâk-mı? Bilmem, gerek hakka danışmak.
O müthiş günde halini,sen nasıl anlatasın?

Böyle mi yazar kitabın? doğru oku,yazıksın.
Ey Binali neyin varki? kime çalım satasın.
Bir mekanın kabristandır, kaç böceğe azıksın?
Amelin iyi değilse,bırakmazlar yatasın.

                                           Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Yatmak nedir bilirmisin?

Kurtlar,kuşlar yatmadıkça,
Yatmak nedir bilirmisin?
Güneş doğup,batmadıkça,
Batmak nedir bilirmisin?

Çiçekler ne söyler sana?
Kulak verip anlasana.
Ömrü,beyhude zamana,
Atmak nedir,bilirmisin?

Seherlerde öten kuşlar.
Viranelerde, Baykuşlar.
Hakkı zikredip durmuşlar.
Ötmek nedir,bilirmisin?

Gökler mavi,yerler kara.
Bak gökteki yıldızlara.
İp bağlı değil onlara.
Tutmak nedir,bilirmisin?

Uyan artık ey, Binali.
Nedir alemlerin hali?
Bu aşka düşen,yanmalı.
Tütmek nedir, bilirmisin?

                                  25.06.2007

Binali Kılıç
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Yemin etmişim

Bu cennet atanın her köşesinin,
Bekçisi olmaya yemin etmişim.
Yetimin sahibi,yoksul cebinin,
Akçesi olmaya yemin etmişim.

Ortağı olurum,acı ve sızın.
Kimsesiyim kimsesizin,yalnızın.
Yoksul otağında,gelinlik kızın.
Bohçası olmaya yemin etmişim.

Dinsiz hile yaptın,içime girdin.
Cephelerde ayrılmadım,hep birdim.
Ege'de efe nin,doğuda kürdün,
Lehçesi olmaya yemin etmişim.

Ben bir yek vücudum,bölünmem zorla.
Namert savaşamaz,er oğlu erle.
Mehmedime yürek,çiftçime tarla,
Bahçesi olmaya yemin etmişim.

Hiç kimse katmasın hile,işime.
Binkere ölürüm bir karışıma.
Tuz olurum,un olurum aşıma.
Ahçısı olmaya yemin etmişim.

Ben yemin etmişim,dönmem sözümden.
Fire vermem benliğimden,özümden.
Binali'yim esirgerim gözümden.
Ökçesi olmaya yemin etmişim.

                                                   18.10.2007

Binali Kılıç
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Yerden yere

YERDEN YERE

Başımızın üstünde,gölge yapan yapraklar.
Sevdamızın şahidi,bastığımız topraklar.
Gözlerime mil çekip,kalbimi yakacaklar.
Kollar sana uzanır,sana koşar ayaklar.

Gecelerim hüzünlü,sabahlarım karanlık.
Bu gönül iflah olmaz,senden uzakta artık.
Alın yazımız bu mu? Biz mi yarım bıraktık.
Derdimizi büyütür,sallanan salıncaklar.

Böyle kara yazılı,biz mi geldik,Dünya’ya.
Razıydık bir simit le,bir bardak ılık çaya.
En güzel anlarımız,kapılarak,korkuya.
Uyanınca kaybolan,düşlerde kalacaklar.

Ben boynumu bükerek,ağlıyorum kadere.
Umutlar karanlıkta,açılmıyor pencere.
Kapıldık kara sevda,pençesine bir kere.
Her gün bir kara haber,veriyor çıngıraklar.

Bu sevda ikimizi,yakar,yakar kül eder.
Bu hasret Binali’yi eder durur,derbeder.
Yıllar geçip gidiyor,ne mektup var,ne haber.
Umutlar suya düştü,yakın olmaz,ıraklar.

                                                      Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Yetmezmi

Sen bir Aslı,ben bir Kerem.
Aşkınla yandım,yetmez mi?
Derdin beni etti verem.
Pervane döndüm,yetmez mi?

Derdim çoktur,kimse duymaz.
Seven sevdiğinden caymaz.
Bir sözün,birine uymaz.
Nazına kandım yetmez mi?

Geçen gün döner mi geri?
Aşkınla oldum serseri.
Seni gördüğümden beri.
Sevdiğim sandım,yetmez mi?

Binali’yim,dal a döndüm.
Göz yaşları sel e döndüm.
Köz e döndüm,küle döndüm.
Eriyip,söndüm,yetmez mi?

                                     Binali KILIÇ

Binali Kılıç
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Zor Olur

Güzel sana demedimmi,sevda zor.
Varıp,görüp,geri dönmek zor olur.
Eğer bilmiyorsan,çekenlere sor.
Sorup,görüp,geri dönmek zor olur.

Naz eyleme,gel salını,salını.
Veda için,uzat bana elini.
Gönül bahçesinin,gonca gülünü,
Derip,görüp,geri dönmek zor olur.

Ne roman anlatır bunu,ne kelam.
Yürekte kıvrılır yatar, bir elem.
Yıllar sonra gidip  yara, bir selam,
Verip,görüp,geri dönmek zor olur.

Allahım, dert verdin,ver çaresini.
Dinle bu garibin dertli sesini.
Nazlı yarin,gönül penceresini,
Kırıp,görüp,geri dönmek zor olur.

...........................................09.02.1982

Binali Kılıç
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