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Bekir Alim

BİYOGRAFİM

     1962 Yılının Eylül ay`ın da Sivas Merkeze bağlı ulaş ilçesi Eskikarahisar
köyünde doğdum İlkokulu köyümde Ortaokul ve Liseyi Sivas Atatürk
Lisesinde okudum.1990 yılından beri Sivas Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
Milli Eğitim Yayınevinde Memuriyete başladım halen Sivas Rehberlik ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevime devam etmekte olup Evli ve dört
çocuk babasıyım.

Şiirin Evrenselliğine ve sonsuzluğuna inanan şairimiz Şiir insanın iç
dünyasındaki yalnızlığın ve özlemlerin dışa aksetmesi olayıdır diye düşünen
şair ilk şiirlerini Ortaokul yıllarında yazmaya başladı. Yazdığı şiirlerin bir kısmı
Türk Eğitim Sendikasına ait `GÖKKUŞAĞI` ve bazı okul dergilerinde
yayınlandı

Şiirlerinin konuları daha çok aşk, sevgi, doğa, hüzün ve sitem şiirlerinden
oluşmaktadır. İlk Kitabı 2006 Yılında Gündüz Yayınları arasından çıkan Bekir
ALİM'İN “BERGÜZAR” İsminde bir şiir kitabı bulunmakta ve değişik Antoloji
Kitaplarında şiirleriyle yer alan şair 2006 yılında Gündüz Yayınevi ve Anayurt
Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu Şiir yarışmasında Hece dalında Takdir Belgesi
ödülü ve 2012 yılında Sivas Belediyesinin düzenlemiş oldugu "Kadın" konulu
şiir yarışmasında "O KADIN" isimli şiiri ile birincilik ödülüne layık görülmüş
olup,şiirde bende varım dercesine emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

        Sivaslı Şairleri bir araya getirebilmek için 2006 Yılında
http://www.antoloji.com sitesinde kurmuş olduğu 'Sivaslı Şairler ve Halk
Ozanları' Grubunu kurarak 58 Sivaslı Şairi bir araya gelmesine öncülük
ederek Geliri işitme engelliler derneğine bağışlanmak üzere 'SİVASLI
ŞAİRLER GÜLDESTE ANTOLOJİ KİTABINI' Hazırladı
2009 Yılı Eylül Ay'ında Sabiha SERİN Başkanlığında Kısa adı ŞİYŞAD Olan
'SİVAS YAZAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ' NİN Kurucu üyelerinden olup, Derneğin
kurulmasında aktif görev alarak Sekreterlik görevini üstlendi. Antoloji
üzerinde kurmuş olduğu grubun ismini Derneğin kurulmasıyla SİVAS
YAZARLAR VE ŞAİRLER GRUBUNA Çevirdi.

http://gruplar.Antoloji.Com/sivas-yazarlar-ve-sairler-grubu yazarak bu gruba
daha hızlı ulaşabilirsiniz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

"Aşk ve Aşık

AŞK VE ÂŞIK

            “Sevebildiğin kadar sevilmek elbette hakkın, yeterki sevmesini bil”

          İsterdim ki o da benim kadar sevebilseydi. Benim onu sevdiğim kadar olmasa
da, hiç değilse içimi ısıtacak, ruhumun derinliklerine dalıp, acılarımı dindirecek kadar
sevseydi; diye düşünürdüm. Kim bilir aşk ile âşık’ın nerde ve ne zaman karşılaşıp gönül
kapımı çalacağını bilemez tahmin bile edemezdim.

Varlığın bin bir umut ruhumda derin yeri
Boşuna hayıflanma geriye dönmen geri
Ne ekersen biçersin be hey gafil gel beri
Varlığım varlığınsa bu sözlerim kime yâr

dedim ya; geri dönüşü olmayan şeylere hayıflanmak için artık çok geç… Yüreğimin bir
yarısını ölünceye dek sende bırakmış olsam da, bana kalan yarısıyla senin için
yaşayabilmeyi ve zor da olsa tek kanatla uçabilmeyi, uçarken yalnız olmadığımı
öğrenmeliyim artık…

Bu aşkı yüreğime sapladın bir mıh gibi
Ecelim senden olsun boynuma dola ipi
Öyle bir sevda ki bu dibi görünmez dibi
Varlığım varlığınsa bu sözlerim kime yâr

          Her akşam güneşi batışı ile birlikte gözlerden kaybolan gecenin asude sessizliği
içinde çoban yıldızı gibi zifiri karanlığı aydınlatan sen değil misin ey aşk! Sen değil
misin? Sen değilsen! Benim vuslata olan yüce sevgim olmalı. Mısraların arasına
gizlenmiş suskun bir yürek, dinmek bilmeyen bir sevgi, sonu olmayan bir veda kim bilir
belki de yeni bir sonun başlangıcı… “Meçhule giden bir yolcunun ayak izi” tarifi imkânsız
bir aşkın hayat öyküsü.

Her sabah yeni güneş doğar binbir haz ile
Dilden dökülen sözler türkü olur saz ile
Vuslata varmak için koştum cilve ile naz ile
Varlığım varlığınsa bu sözlerim kime yâr

          Yüce Yaratan’ın İnsanlığa sunduğu güzelliklerin en büyüğü olsa gerek “Sevgi,
Aşk ve Âşık” Her ağız başka anlatır onu her kalem başka yazar. Bazen ızdırap, zevk,
sevinç, insanca tüm sıfatları içinde barındırır aşk. Her ölümde kaybolup, sevgi dolu
yüreklerde yeniden can bulur. Medeniyetin kuşkusuz tek lideridir o

Yerdeki açan gülün bütün renginde saklı
Kimine güller saçar kimisine yasaklı
Sevdiğine can veren can yoldaşa meraklı
Varlığım varlığınsa bu sözlerim kime yâr

          Hayata umutla bakan, suskun yüreklerin sığındığı liman gibi sadece gözlerin
konuştuğu bu sevgi yumağı içerisinde sonsuza denk bekleyendir aşk.  Büyüsüne bir kez
kapılınca tamamen içine çeker, derin dalgaların şiddetiyle savurur insanı. Savrulurken
sımsıkı tutunsakta nafile, kimi zaman güçsüz kalıp dayanmaz beden dalganın
heybetine.
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Mısra mısra dilimde tekrarladım adını
Şu gönlüme kazdılar yüce itikadını
Senden başka almadım hiç bir şeyin tadını
Varlığım varlığınsa bu sözlerim kime yâr

Şu Sitemkâr ÂLİM’İ bin bir şekle bürüdün
Ne bıraktın yakamı ne vazgeçtin yürüdün
Taştan kalbim olsaydı bak o zaman görürdün
Varlığım varlığınsa bu sözlerim kime yâr

“Yüreğinizden sevgi gülücükleri eksilmemesi dileklerimle”

Bekir Alim
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15 Temmuz Gecesi

15 TEMMUZ GECESİ

Yıllarca sinsi sinsi kanlı tuzak kurdular
Onbeş Temmuz gecesi can evimden vurdular
Milletimin üstüne bomba atıp durdular
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Kapattılar yolları tanklar kışladan çıktı
Milli irade ruhu kirli oyunu yıktı
Milletin öz malını alıp kurşunu sıktı
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Uçaklar havalanıp alçak uçuş yapınca
Şahadet şerbetiyle şehit kanı akınca
Camilerden salalar ezanlar okununca
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Okunan her sala da bir şehit var vatana
Vatan kutsaldır bize biz ona dedik ana
Ömer Halis DEMİR’İN yaptığına baksana
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Reis’in gür sesiyle dindi yürek yarası
Türkoğlu Türk olanın bozuk olmaz mayası
240 şehitle milyonların duası
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Damarımda gezen kan, bayrak rengi kırmızı
Ay hilale tutkunum şehidin baş örtüsü
Var mı böyle bir millet genç ihtiyarı kızı
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Bütün dünya izledi tarihe tanık oldu
Vatana göz dikenler tutuldu sanık oldu
Bu ihanet çetesi kediydi manık oldu
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Elimizde al bayrak sokaklar doldu şimdi
Demokrasi zaferi millet yoluna indi
Şu Sitemkâr Alim der; gözümün yaşı dindi
Can verip siper olduk onbeş temmuz gecesi

Bekir Alim
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1-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR-1(Kurgu)

Güllerle bezenmiş gönül destesi
Kaç gece bekledim çıkmıyor sesi
Aldığım nefesin her saniyesi
İsmin dudağımdan düşmez Gülizar

Şu gönül tahtımda bir yuva kurdum
Seni dostlarından arayıp sordum
Bir haber salmadın şaşırıp durdum
İsmin dudağımdan düşmez Gülizar

“Ben olsaydım” sözün dolaşır dilde
Nerdesin kim bilir şimdi ne halde
Sensiz yaban oldu köy, bucak, belde
İsmin dudağımdan düşmez Gülizar

Darda mıdır başın yoksa zorda mı?
Yürek yangın yeri ateş korda mı?
Çokmu uzaktasın yoksa burada mı?
İsmin dudağımdan düşmez Gülizar

Sensiz geçen günüm döndü zindana
İflah olmam gayrı ben yana, yana
Yürekten bağlandım vurgunum sana
İsmin dudağımdan düşmez Gülizar

Sitemkarım yürek yandı bir kere
Yolum düzlük olsun isterse dere
Seninle birlikte gitsem mahşere
İsmin dudağımdan düşmez Gülizar

23.09.2010 Çarşamba

Bekir Alim
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2-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR-2 Kurgu

Yine efkârlandı şu garip gönlüm
Aklımda güllerin gülü Gülizar
Hep seni yaşayıp içime gömdüm
Aşkın muamma’lı yolu Gülizar

Kaç gündür beklerim aramaz oldu
Bir hasbıhal hatır soramaz oldu
Gönderdiğim selam varamaz oldu
Sensiz bu can, beden ölü Gülizar

Nerdesin nasılsın şimdi kim bilir
Ne arayıp sordun ne haber gelir
Kan damarda durmaz çekti çekilir
Yüreğim kan revan dolu Gülizar

Bir zaman mutluyduk neler yapardık
Öyle severdik ki sanki tapardık
Kim derdi ki bir gün birden kopardık
Sızlıyor sag böğrüm solu Gülizar

Der; ÂLİM gözyaşım sel oldu çağlar
Görenler halime karalar bağlar
Bakma güldüğüme içim kan ağlar
Bu aşkın patenti, pulu Gülizar…

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık
21.10.2010 Perşembe/Sivas
Saat: 14.15

Bekir Alim
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3-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR-3 Kurgu

Sırra kadem basıp gittin gideli
Her gece hep seni andım Gülizar
Görenler dediler bu adam bu deli
Kor ateş içinde yandım Gülizar

Mehtapsız gecemde bir ışıktın sen
Kızgın kor ateşte kavruldu bu ten
El açıp Mevla’ya yalvarırken ben
O sahte sözüne kandım Gülizar

Ömürden bir ömür gelmez bir daha
İşte emanetin al yarab aha
İsmini anarken seni girdim günaha
Sevdayı özünden sandım Gülizar

Ne çileler çektim ne cefa çektim
Taş olan kalbine sevgimi ektim
Karanlık gecede gözyaşı döktüm
Ekmeğimi suya bandım Gülizar

Olur, mu der ÂLİM olur mu şanssız
Dünkü sağ bedenin dolaşır cansız
Bir insan bu kadar olmaz vicdansız
Yetiş Allah için yandım Gülizar

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık
22.10.2010 Cuma
Saat:13:45

Bekir Alim
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4-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR 4 Kurgu

Ne ızdırap çekti şu deli gönlüm
Söküp yüreğimden al be Gülizar
İsmini saklayıp kalbime gömdüm
Hiç olmazsa orda kal be Gülizar

Çektiğim dertlerin biri bin parsel
Sen bilmezsen kıymet ne bilecek el
İçim kan ağlıyor gözyaşlarım sel
Dayanma gücüm yok gel be Gülizar

Firari geceme gam keder doldu
Diktiğin fidanlar sararıp soldu
Sen gittin gideli bak neler oldu
Duayen gönlümde ol be Gülizar

Bıraktığın gibi aynı yerdeyim
Kaybettim kendimi bilmem nerdeyim
İçimde bir korku kanla terdeyim
Uzaktan bir selam sal be Gülizar

Bin bir tebessüm var mahzun yüzümde
İsmin dudağımda her an sözümde
Öyle yücesin ki dünya gözümde
Gül artık yüzüme gül be Gülizar

Duayen:Aksakal,yaşlı
Mahzun:Üzgün
Izdırap:Acı,üzüntü,keder

Bekir Alim/Sitemkar Aşık
23.10.2010
Saat: 11:38

Bekir Alim
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5-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR 5 Kurgu

Aşka düşen aşktan yazar
Münafıklar dostluk bozar
Aylar geçer yıllar uzar
-Gamlı yürek ah-ı ile zar
-Gönlümün gülü Gülizar

Karanlık gecemde açtın
Ruhuma pür neşe saçtın
Nehir gibi dolup taştın
-Seven dostu kalem yazar
-Gönlümün gülü Gülizar

Şu gönlümün pür neşesi
Cümlede ismin hecesi
Gel be kalbimin köşesi
-Ben etmem sitem intizar
-Gönlümün gülü Gülizar

Bağban olup bağa kaçtım
Miski amber koku saçtım
Kalp gözümü sana açtım
-Can bu cana kinmi kazar
-Gönlümün gülü Gülizar

Ne can belli nede canan
Benim gibi var mı yanan
Uğrunda ölürüm inan
-Sitemkâr’ın bilmez nazar
-Gönlümün gülü Gülizar

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık
24.10.2010 Pazar
Saat:10:47

Bekir Alim
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6-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR- 6 (Kurgu)

Günlerce dönüp durdum bilinmez girdaplarda
İsmini benden başka bilen olmaz Gülizar
Hiçbir din kabul etmez bulaman kitaplarda
Yaşarken öldüm desem yalan olmaz Gülizar

Hüzün verir gönlüme ansızın terk edişin
Hayır, mı şer mi söyle nedendir bu gidişin
Kor bedende estirdin başımda gönül kışın
Sende gittikten sonra kalan olmaz Gülizar

Bir zaman görmek için an bekleyip koşarken
Canım bir tanem deyip sevgi ile taşarken
Şimdi benden uzakta yine bensiz yaşarken
Bir gün gönül kapını çalan olmaz Gülizar

Zaman geçip gitmeden gel etme gel no’lursun
Yıkık bir enkaz varken nasıl mesut olursun
Sanma ki dünya baki sanma böyle durursun
Kaybolur ruh bedenin bulan olmaz Gülizar

Ben seni gülüm deyip bir gül gibi severdim
İhanetin olmasa af dileyip gelirdin
Söyle bumu bedeli bu sevgiye ne verdin
Bizim Kitabımızda talan olmaz Gülizar

Yazdığım cümlelerde hem sitem var sevgi var
Düşman başına gelsin senin gibi zalım yar
El açıp dua ettim yalvar allah'a yalvar
Benden başka yanına gelen olmaz Gülizar

Bekir ALİM
25.10.2010 Pazartesi
Saat: 9.35

Bekir Alim
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7-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR-7 (Kurgu)

Benim gecelerim kış ve ayazdır
Bu yükü her beden çekmez Gülizar
Hoşunt olacaksan kabrimi kazdır
Bu oyunda boyun bükmez Gülizar

Yanıp kavrulan ten ne denli yanar
Kul o ki bu sırrı kendinde sanar
Gam dolup yüreğim  olsa da pınar
Çağlayıp gözyaşı dökmez Gülizar

Aşkını yaşayıp tatsam bir zaman
Sarılıp yorganda yatsam bir zaman
Derdime bin derdi katsam bir zaman
Mert adam eğrilip çökmez Gülizar

Söz verip geriye dönmedim daha
Başım dik göklerden vallah billaha
Bu can bu bedende ayan Allah’a
Bu yürekte gaflet sökmez Gülizar

ÂLİM’İM bu günde yazıp anlattı
Çektiği cefayı dostlara sattı
Yazdığı Kurguda gönlü rahattı
Ölen kuzu kurttan korkmaz Gülizar

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık
25.10.2010 Pazartesi
Saat:15.14

Sivas Yazarlar ve Şairler Grubumuzun bir birinden değerli Saygın gönül dostları.
Yaklaşık Bir haftadır her gün kaleme aldığım yeni bir GÜLİZAR şiiriyle sizlerle oldum.
Buğun itibari ile Gülizar serisini sonlandırmış bulunmaktayım.
Şunu özellikle belirtmek isterim Şiirde geçen Gülizar ismi ve bazen sevği bazen
sitemlerle karışık İşlenen konu tamamen bir kurgu olup hayal ürünüdür.
Tüm dostlara Gülizar Serisinin son şiiriyle birlikte sağlıklı günler diliyorum

Bekir Alim
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8-Gülizar (Kurgu)

GÜLİZAR-8

Nasıl tarif etsem bilmem ki seni
Nur saçan gül yüzün gülü Gülizar
Sureti ay gibi cezbeder beni
Has bahçenin gonca gülü Gülizar

Mecalin dillerde dolaşıp durur
O asil dik baştan sevgi okunur
Zannetme gün geçer tarumar olur
Has bahçenin gonca gülü Gülizar

Kirpikler ok gibi benziyor yaya
İsmini kalbime kazmıştım güya
Yaş kemale erdi gün saya saya
Has bahçenin gonca gülü Gülizar

Sevgiden yoğrulmuş mayası özü
Peri’yi andırır nur saçan yüzü
O ceylan bakışı o mahmur gözü
Has bahçenin gonca gülü Gülizar

Ne cümleler yeter nede söz yeter
Beklenen gün gelir son nefes biter
Dostlar meclisinde muhabbet tüter
Has bahçenin gonca gülü Gülizar

Der ALİM ten rengi kul bahanesi
Renklerle bezenmiş gönül hanesi
Her geçen saatin her saniyesi
Has bahçenin gonca gülü Gülizar

26.05.2011 Perşembe

Bekir Alim
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Adam Belli Değil Söz Belli Değil

Uyduk bir zamana döner durmadan
Bahar belli değil yaz belli değil
Hal bilmez ne bilir hatır sormadan
Cilve belli değil naz belli değil

Kaybolup umutlar tükense yazım
Söylenir türküler çalınır sazım
Bir kuru yaprağa geçmiyor nazım
Boran belli değil saz belli değil

Ne baharım belli ne güzüm benim
Ölürsem göğsüne sür yüzüm benim
Söylemek isterim çok sözüm benim
Adam belli değil söz belli değil

Gaflet mi uykumu bilmem ben oyun
Unutmuş neslini bilmiyor soyun
Beş arşını geçmiş beş metre boyun
Gövde belli değil koz belli değil

Yazarsın Âlim’im söylersin yetmez
Bu sevda bu sene terk edip gitmez
Ateş yok bacada dumanlar tütmez
Duman belli değil toz belli değil

03.12.2002 SALI

Bekir Alim
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Adam Değil ki

Boşuna hayıflanma be hey gafil serseri
Seni adam yerine koyan adam değil ki
Kaç mevsim değişti bak gittiğin günden beri
Senin gibi mecruha uyan adam değil ki....

O sinsi duruşunda bin bir hile gizlenir
Sülük gibi kan emer necasetle beslenir
Yaygara figan edip dost bağından seslenir
Sana senden görünüp sayan adam değil ki

Kulak sağır dilin lal saçtığın fitne boşa
Senin gibi zavallı yem olur kurda kuşa
Şu koskoca cihanı gezip bir baştan başa
El sözüyle dolaşıp yayan adam değil ki

Sözlerinde güven yok bir atıp bir tutarsın
Helal düşmez midene haram lokma yutarsın
Sana son sözüm budur seni Allah kurtarsın
Kokmuş cesedin cürmün yuyan adam değil ki

Engel deyip engeli tanımazsan bilmezsen
Haysiyetle yaşayıp onurunla ölmezsen
Alim’lerden ders alıp lafa söze gelmezsen
Yazsan salatu selam duyan adam değil ki

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Adı Yok

ADI YOK

Nar-ı firakta yansa bu beden lime lime,
Senden gelen cefaya razıyım yar bunu bil.
Değişmem bir telini dünya gelse üstüme
Bu aşkı anlatamaz hiçbir kalem hiçbir dil
                            ***
Seni sevdim seveli kulak sağır dilim lal
Sol böğrüne yaslayıp bıraktım bedenimi
Ölüm bile vız gelir elinle idama sal
Can siperin yaparım saçımın her telini
                            ***
Bir lahzanın içinde döndükçe dönüp durdum
Senin hasretin varya; ölümün ta kendisi
Sevginden kale yapıp içine bir taht kurdum
Leyla,Mecnun kıskanır kıskanır sevgimizi
                            ***
Her gün damla damla yaş dökülse gözyaşlarım
Sen iste ben razıyım bu aşkın cefasına
Her güneş doğuşunda güne senle başlarım
Mutluluğu sil baştan yaşarım sefasıyla
                           ***
Can dersen can veririm iste al senin olsun
Sana olan bu aşkı sakın benden isteme
Dogmasın sensiz güneş ister hazanım solsun
Şayet bıktım diyorsan ben severim sen sevme
                           ***
Açıp bak şu kalbime bak görki neler saklı
Son cemre suya düştü kalkmam artık yerimden
Korkarım bu gidişle zay ederim bu aklı
Son sözün bittiği yer son cümley söylerim ben

03.10.2013
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Adını Kahpe Koydum

Gül desem kokusu yok ne tadı var ne rengi
Söktüler kalbimdeki kitli duran frengi
Bu bir Hayvandır desem çıkmaz emsali denği
Adına kahpe dedim kahpe koydum adını

Gün desem Güneş çavmaz hop oturup hop kalkar
Azgın azgın dolaşıp sel gibi çağlar akar
Can canandan usandı can bedenimden bıkar
Adına kahpe dedim kahpe koydum adını

Ün desem ün olacak ne şöhret var ne şanı
Damarındaki bu kan it'mi yoksa kurt kanı
Senden kalan kin nefret kalmadı bir tek anı
Adına kahpe dedim kahpe koydum adını

Men dolsa ne destine gün çavmazki bir daha
Yıkık bir enkaz gibi yalvarsanda Allah'a
Sevmem artık ben seni sevmem vallah billaha
Adına kahpe dedim kahpe koydum adını

Yeter artık durma git çek yakamdan elini
Yaptıgın ihanetin ödersin bedelini
Düşmanıma vermesin Hak böyle bir gelini
Adına kahpe dedim kahpe koydum adını

Dün desem içim titrer bir anı var yaşanmış
Sevgisiz yüreğine bir destan bagışlanmış
Bu hal bilmezden Alim bir celsede boşanmış
Adına kahpe dedim kahpe koydum adını....

Degerler kaybolmadan varlığın kıymeti anlaşılmaz....

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağır Agır

AĞIR AGIR

Yol erkân bilenden bir yol istersen
Gel otur yanımda kal ağır, ağır
Sevmeden bir dostluk var mı göstersen
Sözümden bir ibret al ağır, ağır

Bahar gelip geçer yazda neyine
İyilik yap bir yetime sevine
Güvenme dünyanın hiçbir şeyine
Devrilir düz giden sal ağır, ağır

Bin bir zahmet ile mal yığan tek, tek
Ne yorulur beden ne biter istek
Bu toprak kin tutmaz sen yeter ki ek
Çoğalır üst üste mal ağır, ağır

Hayat bulur canlı dalda, çiçekte
Arılar bal yapar taze petekte
Sevdasız yaşarken son bir emekte
Al deyip başına çal ağır, ağır

Sitem kar Âlim der geldim kırkına
Bir gün tufan oldu bir gün fırtına
Baykuş yuva yaptı gönül tahtıma
Bir soldu bir açtı dal ağır, ağır

12.10.2004 SALI
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Ağlama

Ağlama boş yere sil gözyaşını
Görsen gözlerinle cansız naşımı
Eğme sen be gülüm asi başını
...Ağlama bir tanem ağlama sakın
...Gam doldu yüreğim dağlama sakın

Anlattım derdimi döktüm cümleye
Vicdanın sesini duyarsın diye
Gül dalında bülbül olmazımı niye
...Ağlama bir tanem ağlama sakın
...Gam doldu yüreğim dağlama sakın

Kaybettim yolumu tebdilim şaştı
Kimi mecnun dedi kimisi kaçtı
Dost bildiğim dostlar hep uzaklaştı
...Ağlama bir tanem ağlama sakın
...Gam doldu yüreğim dağlama sakın

Der; Âlim derdime derman ararım
Gözlerinde bin bir mana sorarım
İşte ben bu yüzden bundan yanarım
...Ağlama bir tanem ağlama sakın
...Gam doldu yüreğim dağlama sakın

21.05.2004 CUMA

Bekir Alim
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Ağlasan Gözyaşım Sel Olur Annem

Haykırsam titrerdi şu yer şu deniz
Hasretin içimi yakarken annem
Arınmış bedenler ak ve tertemiz
Coşkun sel nehirde akarken annem

Göklerde hüzün var bir başka gece
Kalbimde sevdamsın dilimde hece
Kol kanat açardın gelip sessizce
El âlem uzaktan bakarken annem

Sanma ki son bulur bu sevda bir gün
Dizinde uyurdum ninnilerle dün
Ne makamda gözüm ne şöhret ne ün
Bu ateş bağrımda yakarken annem

Hüzün var kalplerde dargın ve üzgün
Var mıdır bir zerre bir yanı düzgün
Kaybolup bitecek yaz bahar bir gün
Nabzımdan çırpınıp atarken annem

Sen yoktun yanımda arayıp durdum
Seninle yeşerdi bu cennet yurdum
Bu sevgi çay`ında hep seni sordum
Ufuklardan güneş batarken annem

Taze bir tomurcuk açan bir güldün
Bir Lokma`yı bile bin parça böldün
Kim bilir nerede ne zaman öldün
Metin ol kabrinde yatarken annem

Kimler gelip geçti kim kaldı burda
Gel bak şu anaya bak şöyle durda
Yem olma sen sakın kuşlara kurda
Ağlıyor Âlim’im yazarken annem.

Bekir Alim
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Ağlatma Kızım

Zaman doldu gayrı git yavaş, yavaş
Darp vurup sinemi dağlatma kızım
Boş çalış boş durma boş yere uğraş
Dert edip dertliyi ağlatma kızım

Yağan yağmur gibi ak ve durusun
Gözümün bebeği canı nurusun
Can beden ruhumda varsın kurusun
Sakın ha kara yas bağlatma kızım

Sızım var yürekte suç sende değil
Hakk'a bağlı özün hakkınca sevil
Dinle bak sözüme kulak ver eğil
Kötüye kar kazanç sağlatma kızım

Sanma ki bu son söz son sözüm sana
Helal Lokmalarla gel yaslan bana
Hakkın huzurunda hep Hak'tan yana
Bir derdin bitmeden bir katma kızım

Yaz söyle Âlim’im yaz olsun katkın
İnsanlık sözüne özüne yatkın
Görmeye gözlerin ne kin ne sapkın
Çağlayıp ak amma dert satma kızım

18.05.2002

'Bir Babanın Kızına Nasihatı'
Not: Her nedense Bugün siteye Şiir yazmak istemiyordum amma 2002 yılının Mayıs
Aı`ında Düğün hazırlıklarının yapıldıgı o günlerde Kızım Seval için yazmış oldugum bu
şiiri ekleme istegi duydum.
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Ah Bilsen

Düşmezdin dilimden düşmezdin biran
İçimde hasretin yakmayı bilsen
Bir pervane gibi dönerken zaman
Çağlayıp nehirde akmayı bilsen

Hiç şansım olmadı sevdadan yana
Sakın ha gücenip darılma bana
Var olsan ne fayda dost olmayana
Uzaktan el gibi bakmayı bilsen

Sormadan hal hatır geçen geceyi
Bir hasret yığını o bilmeceyi
Sevmezdim başka ad başka heceyi
Kalbime franga takmayı bilsen

Boş yere kendini uğraşıp yorma
Bunca yıl sormadın gel gene sorma
Giden gitti gayrı sende git durma
Sel gibi çağlayıp akmayı bilsen

Sitemkâr Âlim’im yazar sel eyler
Düşersen eline yakar kül eyler
Dağ bayır dinlemez aşıp yol eyler
Gönülden gönül'e sarmayı bilsen

05.07.2002 TEMMUZ
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Ah Bir Zengin Olsaydım

AH BİR ZENGİN OLSAYDIM

Model model arabam kat ve yatım olurdu
Vasıl olur fiyaka birde adım olurdu
Satlık aşkın neşesi damak tadım olurdu
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Çifter çifter kumruyu takardım kollarıma
Rezilliğe iç çeken gül döker yollarıma
Namus hayâyı boş ver yokluğu hiç arama
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Kimine minder döşek kimine köşk alırdım
Kiminin yüreğinde sonsuza denk kalırdım
Üç beş kadeh az deyip bir ummana dalırdım
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Nasıl olsa para bol meyil veren çok olur
Gün bulup günlük yaşa güneş doğup yok olur
Aç garibin karnında zurna çalar tok olur
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Savursam dene kalmaz cec üstünde yabaya
Selam sabahı yok ki Hello der merhabaya
Görenler kıyam durur aba’altından sopaya
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Bir hummacık aşk için bu bedende kir niye
Kim bilir kime sitem bu sözlerim nereye
Giden yar geçip gitsin dönüp bakmam geriye
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Söylenecek çok söz var hangi birini yazam
Yokluğa savaş açsam mübarek olur kazam
Haksızlığa dayanmaz yerinden oynar azam
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Her yüze gülen dostu gönül mâbedi sandım
Resmine tuval çizip içten dumansız yandım
Kurtar artık yaratan ben bu candan usandım
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım

Yazdığım bu satırlar belki biraz abartı
Yazmak neyine ÂLİM neyine gerek tartı
Körşeytanı şaşırtır bir hummacık karartı
Halım vaktim yerinde ah bir zengin olsaydım.

"Bir nusibet bin nasihatten iyidir".(Atasözü)

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Ahretlik Sevdam

AHRETLİK SEVDAM

Kalpten sevdim dosta ayan
Matlub’a ermeli insan
Aşka tutsak asil bayan
Ahretlik sevdam nerdesin

Muharremde çorba yapmış
İçine bal şeker katmış
Susuz çöldeki ırgatmış
Ahretlik sevdam nerdesin

Yar beni benden geçirdin
Çatal’la çorba içirdin
Aklımı baştan göçürdün
Ahretlik sevdam nerdesin

Her nefeste yudum yudum
Hayalin karşıma koydum
Zannetme sensiz uyudum
Ahretlik sevdam nerdesin

Göğsün cennet bağı gibi
Eririm od yağı gibi
Başım dik Kafdağı gibi
Ahretlik sevdam nerdesin

Kalpten kalbe gider yolum
Gel artık kurbanın olum
Tutmaz oldu elim, kolum
Ahretlik sevdam nerdesin

Türkü yazıp haber saldım
Bugünde vah’lar, a daldım
Boynu bükük yetim kaldım
Ahretlik sevdam nerdesin

Sitemkâr Der; sevdim seni
Yakıp kararttın bu teni
Nasıl aldın benden beni
Ahretlik sevdam nerdesin

05.12.2011
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Akılsız Beyinler Durulurm'ola

AKILSIZ BEYİNLER DURULURM’OLA

Söyleyin ahbaplar dostlar söyleyin
Su durur’ya insan durulurm’ola
Sevgiden ne bilir akılsız beyin
Gün görmemiş güle vurulurm’ola

Kurulup köşeye yan gelip yatar
Dokunsan teline naralar atar
Palavrası boldur dert çile satar
Bu soysuzdan hakkım sorulurm’ola

Çaresiz biçare zayıfsa hali
Bey olsa ne çıkar veyahut vali
Laftan sözden almaz satar vallahi
Saf mayası bozuk yoğrulurm’ola

Sinsi,sinsi gezip atıp kestiren
Eşine dostuna terör estiren
Baş koyduğu yeri candan bezdiren
Ben erkeğim deyip kurulurm’ola

Dövmek mübah sanar gül ve çiçeği
Beyni olan görür acı gerçeği
İnsan incitir mi uçan serçeyi
Kırılan kalp küser dogrulurm’ola

Der Âlim dilimde destan olmadan
Ah çeker ağlarım saçın yolmadan
Şu cansız bedende tenin solmadan
Dizde derman olup yorulurm’ola

15.12.2009 Salı
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Aklım Almıyor

Kurşundan da beter gelir sözlerin
Ne yapsam ne etsem aklım almıyor
Dost olacak dostu arar gözlerim
Bırakmaz yakamı ona salmıyor

Bu nasıl bir zaman bu nasıl bir dert
Yürekler kas katı taştan bile sert
Görmedim sözünde bir mert oğlu mert
O sazdan o sözden eser kalmıyor

Gönül dağlarına tez dönmüş hazan
Biraz nasihat al insanlık kazan
Boynundan asardım aşkım olmasan
Yazdım çizdim amma yerin bulmuyor

Yüzüne sis çökmüş saçında ak var
Kıbleye dön biraz el açıp yalvar
Soysuzlara uyup insan satanlar
Söyleyip yazsam ne gene olmuyor

20.09.2005 SALI

Bekir Alim
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Aklıma Sen Geldin

Oturdum ne yazıp ne çizem derken
Aklıma sen geldin be hey vicdansız
Herkes sevdiğini alıp gezerken
Sen geldin aklıma
Aklıma sen geldin be hey vicdansız

Derdime derd kattın gönlüme bir renk
Biz bize yaşarken ölmeyi bilmek
Bir güzeli gördüm sanki bir melek
Aklıma sen geldin be hey vicdansız

Okudum sözlerin deli etti beni
Ne kadar isterdim çıkıp gelmeni
Gökteki yıldıza benzettim seni
Aklıma sen geldin be hey vicdansız

Dedim mah cemalin görsem bir kere
Yolum düzlük olsun isterse dere
Binbir sitem ettim gittiğin yere
Aklıma sen geldin be hey vicdansız

El açtım Allaha dedim bir daha
Bu aşkın ataşı yaktıkca yaka
Sevmem bir kimseyi vallah billaha
Aklıma sen geldin be hey vicdansız

Ne hal bilir gönül ne yordam yolak
Ilık bir nefesle ıslak bir dudak
Haram gayrı bana sensiz yaşamak
Aklıma sen geldin be hey vicdansız

Toprak oldum yaprak oldum iz oldum
Türkü oldum namelerde söz oldum
Der Alim'im sevdim amma köz oldum
Aklıma sen geldin be hey vicdansız

Bekir Alim
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Al Senin Olsun

AL SENİN OLSUN
"Yine bir geceyarısı şiiri"

Ne sözüm kar etti nede sohbetim
Ayrıldı bedenden kemiğim etim
Dost bulayım derken bıraktı yetim
Kestim umudumu al senin olsun

Bir zaman set çekip kara bağladım
Bir zaman ardına düştüm ağladım
Bir zaman sel gibi coştum çağladım
Kestim umudumu al senin olsun

Yolda yol gözetip eğdim başımı
Çağlayıp akıttı gözüm yaşını
Zehire dönderdi ekmek aşımı
Kestim umudumu al senin olsun

Dost aradım dostta görmedim vefa
El açıp yalvardım vallah billaha
Ben yanıp tutuştum o verdi cefa
Kestim umudumu al senin olsun

Sevdayı hasretle yaşadım bir bir
Yerin altıda bir üstüde hep bir
Şu cansız bedenim oldu bir kevgir
Kestim umudumu al senin olsun

Hal bilmeyen kulda vefa arama
Tuz basıp deştiler dinmez yarama
ALİM’im dertliyim derdim çok amma
Kestim umudumu al senin olsun

Şiir:BEKİR ALİM 18.05.2016
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Alışamadım

Yüzümde tebessüm dolaşıp gezdim
Hal bilmez bu yara alışamadım
Ben benden usandım bu candan bezdim
Gizemli bu sırra alışamadım

Sevdan yüreğimde bilmezsen eğer
İnsana önem ver dostluğa değer
Şeytan büyü yapmış ruhuna meğer
Ben böylesi yara alışamadım

Yağan yağmur gibi yağar dolarsın
Sende bir gül gibi biter solarsın
Bir gün pişman olur saçın yolarsın
Kalbimde bu vara alışamadım

Söylenip durursun âlem dilinde
Sürükler bu sevda aşkın selinde
Der Âlim gez dolaş Sivas ilinde
Ben bu sevdalara alışamadım

18.10.2002 CUMA
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Ali Koçtürk'e

ALİ KOÇTÜRK’E

Gözlerin ufukta hülyaya dalıp
Cennet-ül baki’de gez Ali Koçtürk
Festival gününde helâlık alıp
Hakikate giden iz Ali Koçtürk

Meleklere komşu olursun orda
Salih olan kalmaz inanki darda
Dostların duacı hep Karasar’da
Giydiğin elbise bez Ali Koçtürk

Başın dik eğilmez Kafdağı gibi
Nur saçan nur yüzün bunun şahidi
Ne fırtına gördün ne kış ne tipi
Dindirmez hiç biri öz Ali Koçtürk

Günahtan arınmış hakka yakındın
Son kez etrafına dönüp bakındın
Haram lokma yemez haktan sakındın
İnşallah yolların düz Ali Koçtürk

Gönlündeki saray köşkü kuralı
Hakikat rah’ın dır hakka varalı
Kim derdi bu bayram hatrın soralı
Görülmeyen kalpte göz Ali Koçtürk

Sordum sual ettim dedi derdim çok
Baharın tadı yok yazın tadı yok
ÂLİM’İN gönlüne saplandı bir ok
Mevsim gelip geçti güz Ali Koçtürk

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Not: Köyümüzün yetiştirdiği değerli büyüklerinden yakın zamanda Hakkın Rahmetine
kavuşan son yolcusu Ali KOÇTÜRK için yazmış olduğum bir şiiri siz dostlarla paylaşmak
istedim Merhumun Resmi elime ulaştıgı takdirde resimleri ile birlikte sesli slayt
hazırlayacağım.
Allah Mekânını Cennet Etsin

Bekir Alim
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Allahım

İnsan, melek, cin, şeytan canlı cansız yaratan
Mecnuna sevgi verip Leyla’sını aratan
Gündüzü gündüz yapıp gökyüzünü karartan
Cansızlara can veren güle hâkim Allah’ım

Karlı dağın üstüne duman sisi seren o
Gönül gözünü açıp görmeze yön veren o
Görünmeyen varlığın zerresini gören o
Cansızlara can veren güle hâkim Allah’ım

Dört mevsimi yaratmış her birinde güzellik
Akıl fikir izanla verdin bize özellik
Senin rızanla olur burda dirlik düzenlik
Cansızlara can veren güle hâkim Allah’ım

Sitemkâr ÂLİM’İM der; sırra akıl sır ermez
Sürünenle, yürüyen kanat çırpanı görmez
Şu yalancı dünyada bir tek yaratan ölmez
Cansızlara can veren güle hâkim Allah’ım

Bekir Alim
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Almadım Bir Tat

Bin bir cefa ile geçti şu ömrüm
Geçen hiçbir günden almadım bir tat
Ne adamlar gördüm ne odun gördüm
Ne şöhret ne ünden almadım bir tat

Hepsi yalan oldu hepsi düş oldu
Elleri nasırlı kalbi taş oldu
Yaz gelmeden geçti bahar kış oldu
Bugünden ne dünden almadım bir tat

Dert deryası gibi arttı her derdim
Tarlaya tohumu ek de ekerdim
O dert verdi bana ben sevgi verdim
Göğsünde gülünden almadım bir tat

Kimi zılgıt oynar kimisi Lorke
Rağbet mi kaldı ki gençten büyüğe
Dedim dayanamam gayrı bu yüke
Ardından önünden almadım bir tat

İçimdeki sevda öfkeye döndü
Bir volkan gibiydim bak şimdi söndü
Dert satan Âlim’e derdinden öldü
Etinden gönünden almadım bir tat

24 Haziran 2006 Cumartesi
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Alperen Başkan_Muhsin Yazıcıoğlu'na

ALPEREN BAŞKAN
                              (Merhum Muhsin YAZICIOĞLU’na)

Gülerken gül yüzünde bin bir umut açardı
Alim'lere yol yoldaş hazdın Alperen başkan
Son veda’yı ederken gözler doldu yaşardı
Sevdanı yüreklere kazdın Alperen Başkan

Elmalı’dan başlayıp Maraş’ta göçüp gittin
Alperenler yiğidi kim bilir neler çektin
Körelmiş kalbe saygı, sevgi tohumu ektin
Bırakıp da giderken üzdün Alperen başkan

Taht kurduğun yürekte ukte bir yerin vardı
Kara yasa büründü Keşdağları’nın ardı
Tüm sevenler ardından dua edip ağladı
Gittiğin gün yollara düzdün Alperen başkan

Sözüm var andım seni sonsuza denk yaşatmak
Senin çizdiğin yola sevgi selini katmak
Kurt düşmüş gönülleri yerinden söküp atmak
Öz vatana sevdalı özdün Alperen başkan

Vatan bayraksız olmaz bayrak vatansız olmaz
Hakkı için gidenler vurulsa düşüp ölmez
Gök kubbenin altında böyle bir ses bulunmaz
Sinsi dönen oyunu bozdun Alperen başkan

Kader desem denmiyor demesem dinmiyor’ki
Hasretin yüreğimden silmesi öyle zor ki
Tek yürek bir ağızdan Alperenler diyor’ki
Adamlığın kitabın yazdın Alperen başkan

Seni sensiz yaşarım kimse bilmez halımı
Tek tesellim bu davan sıcak tutar kanımı
Bir gün şaşar beşersem al be Ya-Rab canımı
Kışkıran kor bedende közdün Alperen başkan

O günkü acılarım tazelendi depreşti
Bilinmeyen muamma kimler sana kardeşti
Kimi kurdu, kuzuyu kimi hak yolu seçti
Hakka giden bu yolda izdin Alperen başkan

Hak katında hakikat hakka tamdı inancın
Gizli duruyor hâlâ yüreklerdeki acın
Allah biliyor şahit Yüz Milyonlar duacın
ALİM’in dudağında sözdün Alperen başkan

17.03.2011

Bekir Alim
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Amasya

AMASYA

Şehzadeler şehri diye bilinir
Burda gam gasavet kalmaz silinir
Hakikat rahı’ndan Hakka gelinir
 Şimal yıldızı ol gül şen AMASYA

 Yıldırım Beyazid Çelebi Mehmet
 Yavuz Sultan Selim,Şehzade Ahmet
Ecdadın ruhuna okuyor rahmet
Şimal yıldızı ol gül şen AMASYA

Sekizbin beş yüzyıllık tarihi bir kent
Hak ettiğin yeri bulursun elbet
Hangi millette var böyle bir servet
Şimal yıldızı ol gül şen AMASYA

Yazıp çizmeyinen edemem tarif
Sözüm anlayacak olmalı arif
İnsanı hoş sohbet zarif mi zarif
Şimal yıldızı ol gül şen AMASYA

Yeşil Irmak ile muhteşem kale
Misket elmasını gelip tat hele
Sitemkâr Âlim der; gül açmış lale
Şimal yıldızı ol gül şen AMASYA

Bekir Alim
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Anadolumuz

Senin gittiğin yerde açsa da bin bir çiçek
Yaz baharı andırır her mevsimde yolumuz
Sarılıp taş toprağa yıllarca hasretin çek
Bir baştan bir başına başka Anadolu'muz

Gelinmez üstesinden bu büyük bir mabedin
Bu ulusun, milletin rehberi Kuran'la din
Bize yol gösteren o son kutsal peygamberin
Çizdiği yoldur bu yol çeliktendir kolumuz

Şu denizler nehirler şu derya dolup taşsa
Ne çıkar kış borandan sarılıp kucaklaşsa
Şu gördüğün şu dağlar bir birine yanaşsa
Üstünüze taş gibi yağar, yağmur dolumuz

Yarılsa şu gök kubbe şu denizler şu yerler
Yükselen tekbir ile yer gök yerinden titrer
Fırlayan bir ok gibi iman dolu neferler
Bir olup kucaklaşır genç kızımız oğlumuz

Bekir Alim
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Anlamıyorsun

Hicran ataşında yakıp yandırdın
Sen sazdan ne sözden anlamıyorsun
Bazen umut verdin bazen kandırdın
Ne günden ne güzden anlamıyorsun

Oysa ne karaymış şu benim bahtım
Göğsümü göğsüne sardıkça yaktın
Yıkıldı gönlümde sarayım tahtım
Ne sevgiden özden anlamıyorsun

Dur bak şu zamana bak yüzüme bak
Sen olmazsın öyle ürkek ve korkak
Gizemli sırların sen bende bırak
Ne dağdan ne düzden anlamıyorsun

Yeşermez bir daha bahçemde bağlar
Bitecek mi dersin haftalar aylar
Bakma güldüğüme içim kan ağlar
Ne günden gündüzden anlamıyorsun

Hal bilmez Âlim’im sitem yazıyor
İçimde bu yara azdı azıyor
Dostlarım toplanmış kabrim kazıyor
Belli ki bu yüzden anlamıyorsun

13.07.2004 SALI

Bekir Alim
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Anlatamam

Çektiğim çile acıyı
Anlatsam anlatamam ben
İçimdeki bu sancıyı
Söksem söküp atamam ben

Güneş doğup açar belki
Kurnaz olur kaçan tilki
Ben vicdansız değilim ki
Aldatsam aldatamam ben

Dediler boş yere yanma
Dertli ben değilim sanma
Okuyup yazarım amma
Laf alıp Laf satamam ben

Can dedin canımı sattım
Geceyi gündüze kattım
Dedim ben hep böyle battım
Yan gelip yan yatamam ben

Sözümüzde var namus ar
Köyümüz Eskikarasar
Kızarsam kıyamet kopar
Bir atıp bir tutamam ben

Bekir Alim
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Ararım Seni

Kaç gündür gözüm hep yollarda kaldı
Nerdesin sevdiğim ararım seni
Şu zavallı gönlüm doldu boşaldı
Bir tutsam bırakmam sararım seni

Ne zaman geldiysem sen yoksun burda
Derin bir nefes al şöyle oturda
Bak benim bir tanem dinle bak durda
Dertli, dertli yazar yorarım seni

Bu sevdaya düş gör aşkın yerinde
Ölüm çare değil yaram derinde
Sitemli sözlerle yaş gözlerimde
Herkesten hep seni sorarım seni

Gönlümde gözyaşı sevda izi var
Yürekte bir yangın kalpte sızı var
Ben dertliyim deme dert denizi var
Dert yükü misali kurarım seni

Der Âlim bu yangın alevlendi bak
Ya öldür, ya güldür, ya sev ya bırak
Sensiz zor be gülüm artık yaşamak
Çekerim silahı vurarım seni.

17.03.2006 CUMA

Bekir Alim
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Ardından

Yaktın yanardağ gibi son mevsim baharımda
Tutmuyor elim kolum bakıp kaldım ardından
Son mevsim baharımda yanan kara bağrımda
Dertlere türkü yazıp yara saldım ardından

Bitmeyen hasretinle bedenim saran ağdın
Her zerresi çözülmüş yem yeşil bahçe bağdın
Sarp kayalık yamaçta içimde koca dağdın
Kaybolan umutlara bakıp daldım ardından

Ben gaflet uykusunda uyurken sen derinden
Kalbimdeki nesneyi söküp aldın yerinden
Elbet doğacak güneş bu sevda seherinden
Bitmez tükenmez derde nasıl yandım ardından

Beklersin Bekir Âlim dert keder biter diye
Tükendi umutların yar kıymet bilmez niye
Ömrümün son deminde yazdığım bu hediye
Ne ilk ne son olacak yanıp yandım ardından

28.11.2002 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Arım Var Benim

Sen nankör olsan da haykırmaz dilim
Kalbimde sevgin var arım var benim
En acı işkence tatsa bedenim
Aşkıma saygım var kârım var benim

Sevdan yüreğimde açtı bin bir renk
Sıcak bir nefesin bir tek ömre denk
Nefsimle savaştım cenkse işte cenk
Bana benden kalan yârim var benim

Senin vicdanın yok merhametin yok
Beni anlayacak kerametin yok
Solgun renk beniz’in zarafetin yok
Yüzümde yüz perde zarım var benim

Az değil kalbimde saklanan yara
Ne hatır sor artık ne gel ne ara
Bütün günlerimi etsen kap kara
Gönül bağlarında harım var benim

Toplayıp gülleri versen elime
Dilimden kötü söz çıkmaz kelime
Bırakın der Âlim kendi halime
Yolumu bekleyen karım var benim

05.Temmuz 2006 Salı

Bekir Alim
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Arif Nihat Asya Özümüz oldu Atışma

Dostlar; sayın Hikmet Okuyar’ın başlattığı ’’ ARİF NİHAT ASYA ÖZÜMÜZ OLDU ’’ konulu
atışmamız burada 66 kıtada son bulmuştur. Başta bu atışmayı başlatan sayın Hikmet
Okuyar’a, her zaman ve her atışmada benle birlikte olan Bekir Alim, Eyüp Mert, Murat
Karababa, Mihriban Eren’e ve birer kıtayla da olsa bizleri yalnız bırakmaya Nadir Çitil ve
Ertuğrul Çitil’e, İlkay Coşkun’a, Muammer Yalçın ile Adana/Kozan’dan katkı sunan sayın
Hatice Bozkurt Sarıtaş’a teşekkür ediyor bir dahaki atışmada buluşmak üzere hoşça ve
sağlıklı kalın diyorum.

ARİF NİHAT ASYA ÖZÜMÜZ OLDU
1-
Tarihi çevirdik göz attık düne
Arif Nihat Asya özümüz oldu
Umutla bakarken he yeni güne
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Hikmet OKUYAR
2-
Vatan aşkı ile yandı tutuştu
Arif Nihat Asya izimiz oldu
Dua şiirinde mümin buluştu
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
3-
Tarih bakınca özünü gördük
Arif Nihat Asya izimiz oldu
Bayrak dedi bizler bayrağa döndük
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
4-
Kaval nağmesinde zurna sesinde
Bülbülün gözyaşı neyin nesinde
Saksı’daki gülün can nefesinde
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Hikmet OKUYAR
5-
Şehide örtüdür, geline duvak
Türk’e uzay yolu değildir ırak
Rüzgârla dalgalan ey şanlı bayrak
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
6-
İçimdeki sevda Vatan sevgisi
Ay yıldızlı hilal gülü nergisi
Bu sevdadan mahrum koymayın bizi
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
7-
Bir bayrak şairi vatan aşığı
Arif Nihat Asya özümüz oldu.
Ondan aldık sönmez nurlu ışığı
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
8-
Vatan, Bayrak aşkı ile özleşen
Arif Nihat Asya özümüz oldu
Gönlümüze şiir ile yerleşen
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
9-
Tarihime bir bak özüme bir bak
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Fatih’in torunu olamaz korkak
Kardan beyaz tenim sütten daha ak
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
10-
Tarladaki çiftçi dağdaki çoban
Şevki’nin sözünü atmayın yaban
Ay hilale tutkun öz canım gurban
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
11-
Türklüğü yüceltmek oldu şiarı
Bu davada kalmak oldu kararı
Aydınlatır daha nice âsârı
Arif Nihat Asya tezimiz oldu... Eyyup MERT
12-
Çıra ateşinden bırakınca is
Taze fidanları ettiler hapis.
Evrence aynaya dedikçe pis pis
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Hikmet OKUYAR
13-
Uçan kuşun kanadında bir yazı
Gölgene sığındık sen koru bizi
Al bayraktır mavi göğün yıldızı
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
14-
Şair denilince işte bak ona
Coşkular getirir her uysal kana
Onu anlamamak züldür insana
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
15-
Ay yıldıza herkes selam duracak
Yan bakana asker kurşun sıkacak
Sesimiz gür arşa kadar çıkacak
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Nadir ÇİTİL
16-
Mert ile Alim’le yola çıkmışım
Çitil ile sana selam çakmışım
Bu yüreği vatan diye yakmışım
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
17-
Zor bulunur böyle şair emsali
Bir mücevher elmas yakut misali
Namert karşısında mertlik timsali
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
18-
Albayrağa destan yazdı, okuduk
Gönlümüze beyit, beyit dokuduk
Şiiriyle bülbül gibi şakıdık
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
19-
Bizim Hikmet okur, Okuyar dese,
Kulak ver ezanla yükselen sese.
’ Teller ve Duvaklar’ şiir beklerse..
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Arif Nihat Asya özümüz oldu... Hikmet OKUYAR
20-
Şarkın afakında Mehmet’ti koşan
Allah nidasıyla gürleyip coşan
Meşale elinde dağları aşan
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
21-
Sel olup coşmalı Fetih Marşı’yla
Örnek bir komutan Fatih yaşıyla
Ulubatlı Hasan gibi aşkıyla
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
22-
Huzur bulur ondan bir söz dinleyen
Olmaz kimseleri yerip kinleyen
Gönlümüzde sevgi ile inleyen
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
23-
Başımda baş tacım dilimde hece
Al bayrak şiire hayran var nice
İçimdeki sevda yüceden yüce
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
24-
Beş vakitte anlın gitsin secdeye
Halim ayan iki yanda meleğe
Duyuyorsa sözüm vardır feleğe
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
25-
Dikerken semaya al-beyaz bayrak
Kalbindeki iman olmuştu sancak.
Onu sevmez hain olanlar ancak
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
26-
Destan türkü yazıp yâd ettim onu
Arif Nihat Asya bugün ki konu
Çatalca, İnceğiz, Tokat’lı soyu
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
27-
Dağların tepesi dumanlı yurdum
Özgürce dolaşır kuş ile kurdum
Her gittiğim yerde Türk gibi durdum
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
28-
Okuyar üstadım bir çığır açtı
Zaten atışmaya yüreğim aç-tı
Adı gibi Arif, başlarda taçtı
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
29-
“Savaş bizi dağa götürdü” derken
Bu millet özünden böyle severken
Putperestin putu, mumya sönerken
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
30-
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Gökyüzünde ayla yıldız gururla
Süzülürken, seyre daldık onurla
Vatanına sevdam dedi şuurla
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
31-
Kayaturan, konuş herkes dinlensin
Vursun davul zurna yer gök inlesin
İstiklal Marşı’nı tüm yurt söylesin
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
32-
Bir yılmayan sevda kırılmaz kalem
Hisseler alırım okudukça hem
Dualar ederim anarken her dem
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
33-
Naatıyla ruhlarımız beslendi
Mümin kalbler derin derin hislendi
Kalemiyle bayrak diye seslendi
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
34-
Hikmet Okuyar’ım verdi ayağı
Bayraktır ulusun inmez sancağı
Toprak bizde sıcak ana kucağı
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
35-
Onun pis tarakta olmadı bezi
Dosdoğru yoldaki süslerdir izi
Düşmanlar ateşte yakamaz bizi
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
36-
Merhaba şairler merhaba dostlar!
Nihat Asya ile her yöne yol var
Ak eller kınalı yüzünde al var
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Mihriban EREN
37-
Mihriban Eren’im hoş sefa geldi
Hasbıhale hayat verdin yön verdi
Türkoğlu Türk Müslüman’ım ben derdi
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
38-
Âlim Gardaşım da bilir ya beni
Sevmem memlekete nifak ekeni
Benim muhabbetim değil ki yeni
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
39-
Bir bülbül misali kesildi dili
Namesi Vatandı estirdi yeli
Göndere çekince titretti dalı
Arif Nihat Saya özümüz oldu... Mihriban EREN
40-
Şiirin profu, şairin hası
Her bir beyit gardaş gönlüm cilası
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Ben Ona meftunum oldum olası
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
41-
Kayaturan, kışı ister yaz etmek
Sarılmaya gönül ister haz etmek
Bülbülün amacı güle naz etmek
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
42-
Muammerim vatan bizim yurt bizim
Soyadıma Yalçın derler Türk özüm
Sen gideli kaç yıl oldu öksüzüm
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Muammer YALÇIN
43-
Eş değer çöllerde gölgeler ile
Aynı potadadır bilgeler ile
Tarihe not düşen belgeler ile
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
44-
Gönül sevdasını kaleme verdi
Bağımsız Türkiye gayesi, derdi
Haksıza dik durdu, zalimi yerdi
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
45-
Türkün Kanı bayrak toprağa işler
Zalim felç geçirdi hayince düşler
Uluyor! ininde sırtarır dişler
Arif Nihat Asya özümüz bizim... Mihriban EREN
46-
Gül kokan yürekler meydana çıkmış
Sevgiler vefalar su gibi akmış
Bilgiyi aktarıp cehalet yıkmış
Arif Nihat Asya özümüz olmuş... Hatice Bozkurt SARITAŞ
47-
Onu okur ondan hisse alırım
Beş kıtada Türk’ü arar bulurum
Söz konusu vatan ise ölürüm
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
48-
Kâh Fetih Marşıyla kâh “Kubbeler”le
Kâh “Ağıt” kâh “Hisse”, kâh “Tepeler” le
“Kalk Yiğidim” diye mert namelerle
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
49-
Hatice Sarıtaş kırmadı hatır
Seni anlatıyor seni her satır
Ne medrese tekne nede bir yatır
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
50-
Mert’im eksikliği bağrımda taşım
Rahmetle anarım gözümde yaşım
Yurdumda yetişti, dik benim başım
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Eyyup MERT
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51-
O kalem ki göğe çekti bayrağı
Allah sesleriyle titretti dağı
Şair ordusunun baş Komutanı
Arif Nihat Asya özümüz bizim... Mihriban EREN
52-
Her konuyu ele alıp, yazan o
Şiiriyle resim gibi çizen o
Gönülleri vefat edip üzen o
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
53-
Türkoğlu Türküm ben özüme bağlı
Tek yürek tek beden birlik olalı
Kimi Türkmen soylu ve Karabağlı
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
54-
Hoş buldum hemşerim değerli şair
İzmir semaları inledi bir bir
Dörtlükler muhteşem kalem ise gür
Arif Nihat Asya özümüz bizim... Mihriban EREN
55-
Kayaturan, okur öğle yazarım
Türkiye’yi şiir ile gezerim
Deryalarda ilim ile yüzerim
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
56-
Zorluğa katlanan engeler aşar
Karamsar olanlar düz yolda şaşar
Sivas’ta şairler sel olur taşar
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
57-
Nice sesi cırlak-tizlere inat
Sahte yazarçizer, sözlere inat
Hain planlara tezlere inat
Arif Nihat Asya özümüz oldu...Eyyup MERT
58-
Türk vatanı Orta Asya özümüz
Batıya dönüktür bakar yüzümüz
Tanrı Dağlarında ara izimiz
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
59
Yazın ki silinsin yürek pasları
Şahlansın! Kıratım o nal sesleri
Alın hilal dorunun da süsleri
Arif Nihat Asya özümüz bizim... Mihriban EREN
60-
Hilal’im göklerde süzülüp durur
Başımda baş tacım göğsümde gurur
Bu Bayrak sevdası sanma son bulur
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Bekir ALİM
61-
Öter zaman zaman bozuk borazan
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Tertemiz yurduma besler suizan
Lakin bizde ölçü sapmayan mizan
Arif Nihat Asya özümüz oldu..Eyyup MERT
62-
Saygıyla anarım, ruhu şad olsun
Hakkın rahmetiyle huzuru bulsun
Tahtını Cennet-i Alaya kursun
Arif Nihat Asya özümüz oldu... Murat KARABABA
63-
Alim, Mert’i bulmuş iken Murat’ı
Geçmek ister dostlar ile Sırat’ı
Müslümanım Türküm deyip hayatı
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
64-
Yolu kaybedene bir ışık yoldu
En zor zamanlarda ümityar koldu
Şiirler yüreğe bayrakla doldu
Arif Nihat Asya özümüz oldu... İlkay Coşkun
65-
Ertuğrul’un işte diyor yüreği
Alıp geldim kazma ile küreği
Al bayrağın oldum dedi direği
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Ertuğrul ÇİTİL
66-
Kayaturan özü sözü bir insan
Türkçe gibi var mı güzel bir lisan
Arı olup petek petek bal sunsan
Arif Nihat Asya özümüz oldu… Şevki KAYATURAN
67
Sanatı şiiri ondan öğrendim
Yazdığı naatı okuyup gördüm
Kötü huylarımı terkedip geldim
Arif Nihat Asya sözümüz oldu..........Aydın YILMAZ

(12.01.2010 Saat: 13.45)

Bekir Alim
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Arkadaş

Gitmeden birer, birer bir derde bin eklerken
Dayanmak zorundasın kurtuluşu beklerken
Sindirilmiş Milletim öz Vatanı terklerken
Ağlama sen Arkadaş evirip çeviresin
Yel vurup savurdukça dağları deviresin

Aldığım her nefesle yürüdüm toprağında
Bin türlü nimetin var bir kuru yaprağında
Usandım, yorulmadım yolumuz sarp dağında
Ağlama sen arkadaş evirip çeviresin
Yel vurup savurdukça bağları deviresin

Ne senden vazgeçerim ne bahar nede yardan
Bir tek bir kelimeyle koparıp çaldın burdan
Her zerresi çözülmüş buz dağındayım kardan
Ağlama sen arkadaş evirip çeviresin
Yel vurup savurdukça çağları deviresin

Yüzlerimden okunur bin sitemden biri ar
Gün doğar ufuklarda belki yaz belki bahar
Sorarsan aslım benim Sivas Eskikarasar
Ağlama sen Âlim’im evirip çeviresin
Yel vurup savurdukça dağları deviresin

16.01 2002 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Arkana Bakmadan Gel

Bir yürek ki kan ağlar içten içe kanıyor
Bir sevda ki bilemen alev, alev yanıyor
Sevda denilen bu şey bedenim tırmalıyor
Geleceksen gel artık arkana bakmadan gel

Kaç bahar geldi geçti kaç mevsime ulaştık
Kaçıncı hüzün böyle kaçıncı yara açtık
Nazar mı değdi bize biz neden uzaklaştık
Geleceksen gel artık arkana bakmadan gel

Dost bildiğin o dosttan dost olmaz eşe dosta
Davam var elbet benim göçmen kızı vuslata
Hep böyle bitecekse böyle şans yere bata
Geleceksen gel artık arkana bakmadan gel

Gözüm sevda çeşmesi Kızılırmak suyuydu
Kızıl gül yaprağına sarmalardım umudu
Bunca hasretin varken yapacağın bumuydu
Geleceksen gel artık arkana bakmadan gel

Olur, mu hiç vicdansız bu sevdaya bu hata
Çiğnettin bedenimi bir soysuza bir yata
Seninde yüreğinde kızıl kıyamet kopa
Geleceksen gel artık arkana bakmadan gel

25.02.2007 Pazar

Bekir Alim
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Asiyim

Damla, damla düşen yağan yağmurdan
Islansa zülüfler tele asiyim
Bir yanda hasretin kasıp kavurtan
Ilık bir nefesten yele asiyim

Ne bir söz söyledin ne bir kelime
Yutkundum dolaştı dilim dilime
Eğil de kulak ver bak sözlerime
Damla, damla düşen sele asiyim

Hasretin içimi yakarken durdun
Sırtımı dönmeden kahpece vurdun
Kim bilir kiminle ne plan kurdun
Sıcak bir tebessüm ele asiyim

Eriyip kaybolmuş dert ve kederin
Hal bilmez mi senin sarhoş pederin
Toz dumana dönüp geçen günlerin
Dalında tomurcuk güle asiyim

Kaybolsa zamanlar gitmez hatırdan
Şiirler yazardım bir, bir satırdan
Kırılıp dalların bir gün çadırdan
Tatlı dil üstünde dile asiyim

Yanarken kor ateş yakar bizleri
Benzettin Âlim’i sarhoş serseri
Kavruldukça oldum et, kemik deri
Uzak bir şehirden ile asiyim

18.04.2003 CUMA

Bekir Alim
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Asker Bizimdir

Bu toprak uğrunda vurulmuş yatan
Elinde al sancak asker bizimdir
Dağ taşı devirip top gülle atan
Kazacak mezarın asker bizimdir

Kırpmadan gözünü mevzide durup
Moskof’u, yunanı kahpeyi vurup
Dört kıta içinde bir devlet kurup
Destanlar yazacak asker bizimdir

Tarihler içinde yaşım ve zaman
Duruşun bakışın, halın pek yaman
Umutsun millete düşmana ferman
Bağların bozacak asker bizimdir

Dört köşe bucaktan yayıldı şanın
Toprağa damlayıp düşecek kanın
Çelikten mi bilmem tunçtan mı canın
Belli ki son ocak asker bizimdir

Soyadın Mehmetçik adınsa Ahmet
Ölürsen ruhuna okunur rahmet
Merteben şehitlik bekle ve sabret
Bir dala konacak asker bizimdir

Kış boran yıldırmaz dağ taşı kazar
Yaklaştın menzile bak azar, azar
Âlim’im kükreyip bir destan yazar
Bir Türk bin olacak asker bizimdir

26.02.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Aşık Celali(Celalettin Tokmak) -Bekir Alim

(Sözüne, özüne ve duruşuna her zaman hayar olduğum şair ağabeyim Bekir Alim beye
yürekten gelen duygularımdır.)

BEKİR ALİM'E

Ey sitemkâr aşık bu sevda kime
Belli ki yüreğin aç Bekir Alim
Ne cümleler yeter, ne de kelime
Seni anlatması güç Bekir Alim

Şiirinde aşk ve heycan yatıyor
Okuyunca kalp ritimsiz atıyor
Sözlerin önüme ışık tutuyor
Sana karşı gelmek suç Bekir Alim

Peşinden gelirim sevda yolusun
Samimisin, hakkın sadık kulusun
Şu Sivas’ın karayağız oğlusun
Güzeller yanında hiç Bekir Alim

Tüm güzeller ardınsıra baksınlar
Bergüzar’ın döşlerine taksınlar
Yusuf diye yüzlerine baksınlar
Versinler birini baç Bekir Alim

Dosta güler yüzlü, düşmana sertsin
Merhametli, eli açık, cömertsin
Celâli der hem arifsin, hem mertsin
Yiğitler içinde koç Bekir Alim

14 Mayıs 2009 Sivas

-------

Degerli Dost Celallettin Kardeşim ben bu güzel ve övğülü sözlere layık ve alışkın
değilim.Görmek ve hissetmek önemli sizde bunu görmüş ve hissetmişsiniz.Şairin şairle
dertleşmesi ve hasbihali niteliğinde sizin bu güzel sözleriniz karşısında az da olsa
birşeyler karalamıya çalıştım.Uzun zamandan beri şiir yazamıyordum.hatalarım varsa
affola.Teşekkürlerimi iletip saygılarımı sunuyorum.        Bekir Alim

AŞIK CELALİ(Celalettin Tokmak)

Fazla metheyleyip övmüşsün beni
Bu senin pak özün Aşık Celali
Bilirim dostluğu dost tutar seni
Kin görmüye gözün Aşık Celali

Bizleri bu derde saldı yaratan
Dostlar meclisinde yer bulup tutan
Seni beni bilmez iftira atan
Ben olsam dön yüzün Aşık Celali
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Ben seni kendime bilirim gardaş
Öyle asilsinki öyle agırbaş
Akıl başta gezer ne farkeder yaş
Yanıp tüter közün Aşık Celali

Binbir keramet var sözde lisanda
Dostlugu arayıp buldun insanda
Değişmez kaderin yakıp yansanda
Eğrilmesin dizin Aşık Celali

Elbeyli yöresi bedirli köyün
Özünde asalet soyunla öğün
Kalem yazdı seni anlattım buğün
Okunacak tezin Aşık Celali

Yazdığın sözleri okuyup durdum
Ben kendi halimde bir dünya kurdum
ALİM’İM sözlerim bitti diyordum
Bu şiir söz sizin Aşık Celali…

16  Mayıs  2009  Cumartesi  Saat:11.12 /Sivas

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Aşık Seyrani ATIŞMA

Atışma  seyrani  23

SEYRANİ
1-
Cafer efendinin küçük çocuğu
Öz yurdunda âşık oldu Seyrani
İstanbul, Halep’te tanır birçoğu
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
2-
Geçti Nevbahar’ı ah-u zar ile
Sevgisi çağlayıp coştu Seyrani
Kayseri İl’in de Everek’li de
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani…. Bekir ALİM
3-
Gönlü, eski çula benzetir durur
Sökülmeye görsün yapmazdı gurur
Saz ile söz ile hicveder vurur
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Nadir ÇİTİL
4-
Bazen sefil gezdi bazen de üzgün
Kendi kaderine kendisi küskün
Menfaat gözetmez yaşadı düzgün
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Bekir ALİM
5-
Nâr düştü yüreğe harladı közü
Boynunu bükmedi doğrudur özü
Zalime kükreyip hicveyler sözü
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. İlkay COŞKUN
6-
Mehmet ismi ile dünyaya geldi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani
Özünden cehalet pasını sildi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani … Eyyup MERT
7-
Medresede ilim ile tanıştı
İrfan meclisine erken karıştı
Âşıklıkta meydan dedi yarıştı
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
8-
Unutmuş gülmeyi aşk ile meşki
Kalbinde gizlenir sarayı köşkü
Tek bildiği yol var ilahi aşkı
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani….Bekir ALİM
9-
Âşıklıkta vardır sözün önemi
Geçmişi bilmeli güzel görmeli
Kayaturan âşık bilmem nereli
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
10-
Söyledi diliyle doğru kelamı
Gönüllerde sazı sözü selamı
Riyakâr olmadı bilmez yalanı
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Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... şair Yusuf Değirmenci
11-
Kerem gibi pişti yandıkça söndü
Nas içinde geçti olanca ömrü
Onca dert yükünü kalbine gömdü
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani….Bekir ALİM
12-
Tepe düz demedi yola koyuldu
İlme ve irfana her dem doyuldu
Gezerken gurbette ahı duyuldu
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. İlkay COŞKUN
13-
Zengin sofrasında haram yemedi
Çekinmeden doğru neyse söyledi
İstanbul’da kaldı ilim eyledi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
14-
Bilmem ki hayatın nasıl yazayım
Yazılanlardan ben ilham alayım
Kayseriye burdan selam salayım
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
15-
Ömer Koç’un olmak lazım sırdaşı
Kayaturan yazmış kimin gardaşı
Muamma çözmede âşıklar başı
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Ömer KOÇ
16-
Yunus Emre gibi sadedir dili
Everek Köyünden Kayseri ili
Yediveren derler âşıklar gülü
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
17-
Medreseden aldı ilmi irfanı
Altı bin mısrası usta burhanı.
Değerin artırdı sağlam imanı
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
18-
Yazıp söylemiştir saz ile sözde
Elbette vardır ki bir şeyler özde
Bizi de cezbetti yazdırdı işde
Cevheriyle ile ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
19-
Saz elde söz dilde yollara çıktı
Gittiği yerlerde sevgiyi ekti
Hep hakkı savundu cesur yürekti
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... şair Yusuf Değirmenci
20-
Her sözden her insan özü seçemez
Karlı dağdan aşıp düzü geçemez
Pir elinden bade alıp içemez
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
21-
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Âşık Ozan Şair Bayramı hayran
Üç kuruş zevk için etmedi seyran
Can Sivas Sevdası ve bir tas ayran
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Hikmet OKUYAR
22-
Gönül bahçesinde gülü olanın
Daima bülbülü öter Seyrani
Güzel tabiattan ibret alanın
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Hüseyin PARLAKDEMİR
23-
Sözü zayıf olan erir kar gibi
Sır tutacak sırdaş lazım yar gibi
Edep haya ince narin zâr gibi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
24-
Oda bir insandı oda bir kuldu
Sevildi gönülde yerini buldu
Yaşadığı devrin sözcüsü oldu
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... şair Yusuf Değirmenci
25-
Garibana her yer vatandır yurttur
Âşık atışması divan-ı harptir
Kurallara uymak lazımdır şarttır
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Bekir ALİM
25-
Okudum öğrendim onun hayatın
Şiirle anlatmış derdin meramın
Beylere dar etmiş tahtın sarayın
Cevheri ile ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
26-
Bakar kaderine çizgiyi çizer
Mısralarla örnek yurdunu gezer
Ozanlık böyledir coşarsa yazar
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Hüseyin PARLAKDEMİR
27-
Aşk-ı hakikatle söylenen sözü
Rabbim divanında güldürür yüzü
Asırlarda geçse sürecek izi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
28-
Bilinmez mezarı yoktur bir taşı
Kimseye eğmemiş o garip başı
Bağdattan geliyor piranın işi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
29-
İkrar söz vermedir çıkıp huzurda
Semah edip Allah deyip her turda
Sırat köprüsünden geçmek var orda
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
30-
Biraz gurur yapmış Ademdir nesli
Tilki sual sorup yolunu kesti
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Verememiş cevap boş imiş testi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
31-
Nazımın Nasrettin Hocası idi
Haksızın yüzüne haksızsın dedi.
Her zaman dik durdu hiç pes etmedi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
32-
Dilde yalın Türkçe düsturu oldu
Haksızlığa karşı daim dik durdu
Sözleriyle zalim olanı kovdu
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Muammer YALÇIN
33-
Sene Bin sekiz yüz yedi yılında
Gözlerini açtı oğul balında
Cafer Efendi’nin dost ocağında
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani….Bekir ALİM
34-
Sırrına ererken yaptığı işin
En sivri köşede koydu eğişin
Şebingülü ile yanan deyişin
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Hikmet OKUYAR
35-
Anlamış sucunu dönmüş rahmana
İyi düşün kulum dön bir bak bana
İstanbul’un yolu hak olmuş sana
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
36-
Ulu gök kubbenin altında direk
Onda saklı gizli o mangal yürek
Gelmez ki emsali biz nasıl görek
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani…. Bekir ALİM
37-
Aşıklık gelenek bilinsin diye
Şebinkale şiir insin vadiye
Ustadan bir örnek alınsın diye
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Hikmet OKUYAR
38-
Yiğidin bileği bükülmez demiş
Her gördüğün güzel sevilmez demiş
Her tarlaya buğday ekilmez demiş
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
39-
Nice asırlara nurlu ışık o
Değeri ölçülmez büyük âşık o
Erimez çürümez sağlam aşık o
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Eyyup MERT
40-
Başakları rüzgâr gibi eğdirdi
Boş havanda Ser’in koydu dövdürdü
Namı aldı diyar diyar övdürdü
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
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41-
Okuyup yazardı ümmi değildi
Her dem doğru neyse ona eğildi.
Dilinden her düşen söze kaildi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Eyyup MERT
42-
Mahkemeyi Kübra orda kurulur
Ahval-i âlemde sual sorulur
Hakkı olan kimde varsa alınır
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Bekir ALİM
43-
İstanbul ilinde yedi yıl kaldı
Yiğitlik babında büyük nam saldı
Zalime bir zehir mazluma baldı
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Eyyup MERT
44-
Kayaturan ayak verince bize
Bizim Hikmet ile geldik göz göze
Erenler aşkına girince söze
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Hikmet OKUYAR
45-
Hak yolunda asa oldu ellerde
Asırlardır adı hala dillerde
Üstad sözleriyle var gönüllerde
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
46-
Mert’im feyiz alır her zaman ondan
Sayarım ustayı sevmeyi şandan
Dilerim ki herkes ders alsın candan
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Eyyup MERT
47-
Kayaturan seni okuyup yazan
Ben bir kepçe oldum ilimse kazan
İlkbahar yaz geçip gelse de hazan
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
48-
Okuyar, bir bahar akşamı şiir
Seyrani deyişler okundu bir bir
Pirimiz Abdi Beğ gel gir de gör
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Hikmet OKUYAR
49-
İsmiyle müsemma gezdi yurt, diyar
Hakkı söylemekti ondaki miyar
Sözleri altındır yirmi dört ayar
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
50-
Yer etmiş kalbinde Keremullah’ı
Ozanların piri şahların şahı
Her daim zikreder yüce Allah’ı
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani…. Bekir ALİM
51-
Edepli erkanlı bakmaz ardına
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Mücevherdir yükü sarmış sırtına
Satmak için gider dostun yurduna
Sevgiye gönlünü açtı Seyrani... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
52-
Bekir Alim ile çıktım bu yola
Eyyup Mert’i gördüm ben verdim mola
Kayaturan nasip olmaz her kula
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
53-
Hiç kemlik göremez onda bir beşer
Neşterdir hicivi urları deşer
Sanılmasın bir gün değeri düşer
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
54-
O Hakkı aradı, hak yolu bildi
Yanlışı nerede görürse sildi
Hak aşığı, garip bir ehl-i dildi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Kadir ÇETİN
55-
Bilinmez hayatı ahvali nasıl
Söz sükûta erse kor olur hasıl
Söylenip sözleri çalarken fasıl
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani…. Bekir ALİM
56-
Kendi bir cevherdi sazı mücevher
Yurdu anlatmaya saldı bu kader
Sevgiyi savundu sonuna kadar
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Hüseyin PARLAKDEMİR
57-
Kalmadı bir nahoş şeye bigâne
Devrinde sanatta oldu yegâne.
Eğilmez başağı doludur dâne
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
58-
Altın yer altında olsa da altın
Ağzından çıkanı söylerken tartın
Nal toplatır şaha kalkmış kıratın
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
59-
Terk etti dünyayı kürkü, libası
Hakkın rızasıydı bütün çabası
Cümle âşıkların oldu abası
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Kadir ÇETİN
60-
Bekir Güzeldağ’dan geldi bir haber
Dedi Seyrani’yi unutman yeter
Şevki Kayaturan yaşatmak ister
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani…. Bekir ALİM
61-
Bahri bizler görür duyar yazarız
Hak diyen dillerde bizlerde varız
Seyrani’yi bu gün burada anarız
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Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Bahri KARA
62-
Geldi kelimeler gönlünden dile
Aşığın çektiği aşk için çile
Bülbül gibi âşık olmuş o güle
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Kadir ÇETİN
63-
Aşık Tevhidi’yem olaydım cırak
Ustalar var iken sen sözü bırak
Kemale ermenin yolları ırak
Cevheriyle ışık saçti Seyrani... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
64-
Bütün memleketi sararken ünü
Daha o günlerden görmüş bu günü
Sezdi halimizi yaşarken dünü
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
65-
Hakk için yaşadı, çaldı, söyledi
Cümleyi kendine hayran eyledi
Dolaştı illeri seyran eyledi
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Kadir ÇETİN
66-
Anlayana her bir sözde mana var
Bazısına koca dünya gelir dar
Yüreğine yangın düşmüş olmuş har
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
67-
Demiş insanoğlu azacak diye
İngiliz-Frenk-ce yazacak diye
Evlat babaya sin kazacak diye
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
68-
Daha nice asır sözü söylenir
Kimisi var türkü yapmış eğlenir
Yuvasında yavru kuşum tüylenir
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
69-
Anlatmakla bitmez hali ustanın
İlacı sözleri ruhu hastanın
Solmaz hiç gülleri bu gülistanın
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
70-
Kul Mahmud’um dünya elbette fani
Bu dünyada hüküm sürenler hani
Hayatıyla bize örnektir yani
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Kadir ÇETİN
71-
Anadolu’m dolu, şair, ereni
Yanında hazırdır dostu yareni
Gülistan bağının yedi vereni
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
72-
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Çıkıp da âlemi eylemiş seyran
Ne gelmişse haktan etmemiş isyan
Tanıyanlar onun sabrına hayran
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
73-
Sırat köprüsünden ince sözlüdür
Cahiller anlamaz derin özlüdür
Tahayyülüm o ki nurlu yüzlüdür
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Eyyup MERT
74-
Alim; Kayaturan, Mert’e sözlerim
Görmeyince dostlar sizi özlerim
Takip edip sürsün demiş izlerim
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani… Bekir ALİM
75-
Bu ustanın hicabı var arı var
Yüreğinde ateşi var narı var
Kalmış nazlı yarda ahu zarı var
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
76-
Onu örnek alıp yaşattır âşık
Kimisi sevdalı kimisi maşuk
Asırlardır sönmez yanan bir ışık
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
77-
Çağlar geçse dostun adı okunur
Manalı mısralar gönle dokunur
Yardan yana bazen derdin yakınır
Cevheriyle ışık saçti Seyrani... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
78-
Bülbül olup figan etti bir güle
Sevgi yerleştirdi bütün gönüle
Toplumun derdini getirdi dile
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... şair Yusuf Değirmenci
79-
Erciyes dağının eteklerinde
Arının bal yapan peteklerinde
Ozanın evinde merteklerinde
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani…. Bekir ALİM
80-
Develi’de sönmez ışığı yandı
Namıyla Kayseri şerefe bandı
Sivaslı Yiğido gönülden andı
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani... Eyyup MERT
81-
Kayaturan, adın andım bu sene
Azrail değmeden bu tatlı tene
Rağbet derim yine bilime, fene
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani …. Şevki KAYATURAN
 82-
Elinize sağlık yerinde olmuş
Aşık Seyraniyi dostlarım anmış
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Mihriban çok üzgün katılamamış
Cevheriyle ışık saçtı Seyrani.... Mihriban EREN

(05.04.2012 Saat: 20.06)

Bekir Alim
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Aşık Veysel

GÖNÜL GÖZÜNDEN BAKIP İZ OLDU ÂŞIK VEYSEL

Dönülmez girdapların, kaybolmayan yolcusu,
Gönül gözünden bakıp, iz oldu Âşık Veysel.
“İki kapılı handa”,dinmedi hiç acısı,
Birinden gelip gitti, biz oldu Âşık Veysel.

Doğduğu gün bahtına, yazılmış kara yazı,
Tek tesellisi oldu, elinde bağlaması.
Hal ehli olan bilir, Kuran sünneti, farzı,
Görmeyen bakar köre, göz oldu Âşık Veysel.

Sekiz yüz doksan dörtte, gelmiş idi cihana,
Ehl-i Beyti hak bilip uydu, on iki imama.
“Sadık yâr toprak” dedi, Vatanı bildi ana,
Türkü oldu dillerde, söz oldu Âşık Veysel.

Şarkışla İlçesinin, Sivrialan köyünde,
Yalnızlık acısını, yaşadı can evinde.
Görmemek kusur değil, kusur; düşte, beyin de,
Bir olan dostlarına, yüz oldu Âşık Veysel.

Sitemkâr ÂLİM’im der; yandıkça yanıp coştu,
Gönül kapısı açık, yürüdü Hakk’a koştu.
 “Senlik Benlik Nedir’ki ” diyen sözü ne hoştu,
Allah yolunda yanıp, köz oldu Âşık Veysel.

Bekir Alim
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Aşıkmıyım Ne

İçimde garip bir hal var
Âşka düşen yanar ağlar
Ey sesimi duymayan yar
Yoksa ben âşık mıyım ne

Aç gönül gözün göreyim
Kilitli kaldı fireğim
Pıt, pıt atıyor yüreğim
Yoksa ben âşık mıyım ne

Sen koyun ol ben güderim
Hem yanarım hem tüterim
Ferhat'tan bile beterim
Yoksa ben âşık mıyım ne

Ölüm seçtim bile, bile
Sevdanla döndüm bülbüle
Haber saldım gonca güle
Yoksa ben âşık mıyım ne

Görmedim gönlümde yoku
İşte bağrım sapla oku
Yürekte yok zerre korku
Yoksa ben âşık mıyım ne

Der Âlim'im başım boştu
Aşk ile çağlayıp coştu
Dün gece içim bir hoştu
Yoksa ben âşık mıyım ne

Hacı Bekir Alim

14.03.2007 Çarşamba

Bekir Alim
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Aşkı Ben Tanımadım

Aşkı ben yaşamadım tanımam rengi nedir
Belki bu işin sırrı kerameti sendedir
Durma gel yanıma koş, sar dola bedenimi
Muhabbet ister gönül bilmem ben sebebini

Bahtıma ne yazılmış kim bilir ne çıkacak
Ilık bir nefes ile bir kalbim var sımsıcak
Sana olan bu sevgim sanma ki son bulacak
Korkarım bu gün yine güneş sensiz doğacak

Sevda ektin kalbime yeşerip açıyorum
Can ile canan ile gülmeye başlıyorum
Doldum bir nehir gibi doldukça taşıyorum
Sanma ki gülüm sensiz, sanma ki yaşıyorum

Bakmaya kıyamazken bir gonca gül rengine
Geçip gidecek ömrüm ufkun derinliğine
Selam olsun dostlara tüm aşka tüm sevgine
Tut elimden sar beni dönelim eski güne

14.11.2004 PAZAR

Bekir Alim
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Aşkın Bumudur?

AŞKIN BUMUDUR?

Kaç gün oldu selam sabah gelmiyor
İçimde bu ateş yandı sönmüyor
Herkes yaban oldu yüzüm gülmüyor
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Unuttum diyorsan “unut” utanma
İsmimi cismimi bir daha anma
Ben acı çekerken sen sakın yanma
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Gerçeği saklamak dostluğa zarar
Kendi mizacında vermeli karar
Yaptığın bu hata doğrumu ey yâr
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Ne gözde gözüm var nede yatında
Bırakıp da gittin bir zan altında
Dost dürüst olmalı Allah katında
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Çıkar menfaat için satılmaz insan
Yaptığın hataya yan yıllarca yan
Ne beni hatırla ne maziyi an
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Dinde kitapta yok hıyanet etmek
Biri kalbindeyken birini gütmek
Boş hayale dalıp ömür tüketmek
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Çıkarsız diyordun bu sevda böyle
Masum rollerine yatma gel öyle
Ne çabuk unuttun ne çabuk söyle
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Söz muktedir bizde ahde vefa var
Anladım ruhunda zevki sefa var
Hakkımı sorarsan yüzbin defa var
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

Kime yar dediysem yaramı deşti
Ne canımı aldı ne serde’ngeçti
Herkes kendi yolun kendisi seçti
Dostluğun bumudur aşkın bumudur

ÂLİM’İM sözlerin Allaha ayan
Mutlak ereceksin matluba inan
Tertemiz sevgime dert satan bayan
Dostluğun bumudur aşkın bumudur
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16.09.2011 Cumartesi
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Atabilirsin

Sevmeden yaşarken gündüz gecede
Dert kattın derdime o mescerede
Hesabım var elbet senle mahşerde
Söküp yüreğinden atabilirsin

Ne yapıp ettiysem sen dedin yalan
Ne kaldı elinde maziden kalan
Göster görüm var mı kar kazanç oran
Dert üstüne derdi katabilirsin

Nasıl sevdim ise öyle severdim
Can desen canımdan canım verirdim
Arttı günden güne efkârım derdim
Şimdi kaşlarını çatabilirsin

Bağında gül kurur bahçende hazan
Boynundan asardım aşkım olmasan
Son sözüm bu sana sende öyle yan
Kendini ellere satabilirsin

Karışmam der Âlim ne yaparsan yap
Bir sarhoş misali bir serseri kap
O sevmese bile sen kul gibi tap
Sarıl git koynunda yatabilirsin

16.08.2005 SALI

Bekir Alim
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Atamamki Ben

Hışmınla uğrayıp yıkılsam bile
Dostluğun bir pula satamam ki ben
Sürseler sürgüne uzak bir ile
Yalanı dolana katamam ki ben

İster uzakta ol ister çok yakın
Kim nereye gider bir şöyle bakın
Unutma geçmişin sakın ha sakın
Baş koyup yastığa yatamam ki ben

Nehirler çığ gibi aksa derinden
Son bir gayret ile kaldığım yerden
Sürükler götürür beni kendimden
Geçmişim unutup atamam ki ben

Kahraman bir ulus bir milletim ben
Tarihe hükmeden bir devletim ben
İlim, irfan dolu tek servetim ben
Dost olsam dostuma çatamam ki ben.

Bekir Alim
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Atılmışım Ben

Seni senden soramam sormadım yakınından
Bir dal gibi eğilip, sökülüp kırıldım ben
Aldığım her nefeste damarımda kanımdan
Bir taş gibi toprağa sımsıkı sarıldım ben

Yağan yağmurlar gibi boz bulanık bir selim
Tutmuyor ki dizlerim koşup da sana gelim
Bazen bir rüzgâr oldum savrulup esti yelim
Sen gittikçe uzayan yollara darıldım ben

Sen umudum güneşim sen cümlemdeki nakış
Sen gözümün nurusun belki bu sonsuz bakış
Durdursan dur, dur aman bu kalpten kalbe akış
Toz dumana bulanıp toprağa karıldım ben

Hep seni yazıp durdum her kelime hecede
Bir tek bir anın kaldı o muhteşem gecede
Bir seni sevmiştim ben bir tek seni sadece
Bir kuru yaprak gibi çatlayıp yarıldım ben

Görmemelidir gözün taş kaya olduğumu
Kırk yıllık bir çınarın kuruyup solduğunu
Günden güne Âlim’in düşüp boğulduğunu
Alıp götüren yıllar dostlara darıldım ben

24.12.2002 SALI

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Atışma   Günaydın

Alışmamıza katılan tüm şair dostlara bir kez daha teşekkür ediyor bugün ki atışmamızı
da burada 62 kıtada sonlandırmış bulunuyoruz. Haftaya Salı günü yeni bir atışmada
buluşmak dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum.

Şevki KAYATURAN

G Ü N A Y D I N

1-
Günaydın Adana, günaydın Sivas
Bir tarafta yaz var bir yanı ayaz
Önce çevrene de sonrada gel yaz
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
2-
Günaydın toprağa günaydın taşa
Yerde sürüngene gökteki kuşa
Seni unutmak mı al bayrak, hâşâ
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir ALİM
3-
Bade içip sazı çalan aşığa
Gül misali boyun büken maşuğa
Penceremden süzüp giren ışığa
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Nadir ÇİTİL
4-
İstanbul’da Sultan Şair Mirriban
Kayseri’den Eyyüp Mert’im uyan
İnternet üstünden okuyup duyan
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
5-
Şakıyorsan yare özgürsün bülbül
Yüreğinde açsın tomurcuk ve gül
Işığa yönelip neşeyle bir gül
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… İlkay COŞKUN
6-
Günaydın yepyeni umut olan gün
Cismimin mekanı hana günaydın.
Hamdolsun Mevla’ya kalktık sağ-salim
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Eyyup MERT
7-
Gönlünüzde umut açsın gül gibi
Ağ kurup sevgiden örelim ipi
Ne boran durdursun ne kış ne tipi
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir ALİM
8-
Alim’im uyanda yıka yüzünü
Sivas’tan seslen de duyam sözünü
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Söndürecek var mı yürek közünü
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
9-
Günaydın yiğido can KAYATURAN
Günaydın dost ÂLİM, Mihriban Sultan
Lütfeyleyip bize koşup katılan
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Eyyup MERT
10-
Gökteki yıldıza aya güneşe
Bir günaydın dede sürsün bu neşe
Mevsim kış olsa da etme endişe
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
11-
Şevki, Nadir ile yazdım kelam’ı
Son nefeste yetiş okut selâ’mı
Günaydın diyerek saldım Selam’ı
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir ALİM
12-
Vursun yüzünüze günün ışığı
Duygulu yürekler gönül aşığı
Yeni gün yeni bir umut beşiği
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Eyyup MERT
13-
Bize selam verip selam alana
Ulaş, Gürpınar’da köyde kalana
Yoğurda su döküp ayran çalana
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
14-
Muhabbet çığırı açan gardaşım
Sevdamın tanığı, gönül sırdaşım
Ey güzel yürekli her arkadaşım
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Eyyup MERT
15-
Selvi ağacına yaşlı çınara
Coşup deli akan suya pınara
Bana yok mu deyip çıkma kenara
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
16-
İzmir den günaydın geldi bu sabah
Bilmukabil hocam bizden eyvallah
Günün güzel olsun her gün her sabah
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Mihriban EREN
17-
Dost bağına varıp güller derleyen
Yoldaşlıkla bize lütuf eyleyen
İçinden geleni dıştan söyleyen
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Eyyup MERT
18-
Şairin kalemden dökülür sözü
Aşığın ozanın konuşur sazı
Baharla canlanıp bekleyen yazı
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
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19-
Saat yedi otuz hazırlanırım
Dokuzda ofiste hazır olurum
Dokuz buçuk birde çayım alırım
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Mihriban EREN
20-
Edirne, Ardahan, Erzurum Van’a
Sultan Şehir Sivas öz vatanıma
İstanbul, Ankara, Trabzon sana
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
21-
Dostları özledim sevgi sizlere,
Hakkı hakkaniyet gören gözlere,
Selam olsun burdan nurlu yüzlere
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir AKBULUT
22-
Günün aydınlığı sarsın bizleri
Ben selamlıyorum burdan sizleri
İşallah silinmez şaiir sözleri
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bahri KARA
23-
Zulüm görüp karşı koyup direnen
Dürüstlüğü yıllar yılı söylenen
Fakir sofrasına konup eğlenen
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
24-
İrfan’ı mecliste verin öğütler,
Ek toprağa fidan olsun çiğitler,
Selam size selam eşsiz yiğitler,
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir AKBULUT
25-
Akbulut’um teşrif etmiş meclise
Selam salmış eşe dostta herkese
Yüreğimden neler geçer bir bilse
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
26-
Uzadı aralar uzadı sözler,
İstanbul’dan Bekir hep sizi gözler,
Gece hasret çeker sabahı özler,
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir AKBULUT
27-
Çocuğuna ana eşine yoldaş
Komşudan haberdar olmalı gardaş
Dostluk kabirece bizde arkadaş
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
28-
Güneşin burcunda bülbül öterken
Bebecikler beşiğinde yatarken
Köyümüzün bacaları tüterken
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Mihriban EREN
29-
Mihriban vatanı yurdu dalaşmış
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Şairlerle şiir ile kaynaşmış
Kimisine bacı kime gardaşmış
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
30-
Aydın, Kuşadası Türkin Oteli
Devlet Hastanesi karşıda yeri
Deniz manzaralı odalı yerden
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Ömer KOÇ
31-
Tecerin başına duman ağmadan
Heğük kalesine dolu yağmadan
Gürleğük dağına güneş doğmadan
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Mihriban EREN
32-
Gidelim Ulaş’a çıkak Tecer’e
Al bayrak dikelim yurtta her yere
Sabah erken seslen söyle bir kere
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
33-
Gönlünde gül açsa gelmez hazanın
Cennet olur yeri okur yazanın
Ne sevmekten bıkın ne de usanın
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN…. Bekir ALİM
34-
Kuşadası yazın başka her yanı
İnsana yaşatır çok güzel anı
Yiğido’dur merttir onun başkanı
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
35-
Ömer’im amacım birlik olalım
Buralara Sivas mührün vuralım
Halaylarda davul zurna çalalım
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Ömer KOÇ
36-
Ertuğrul Çitil’im gurbette kaldım
İzmir, Ödemiş’ten selamlar saldım
Ney üfledim neyzen dendi saz çaldım
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Ertuğrul ÇİTİL
37-
Tutuya dağında çiçek açmadan
Allı turnam yaylalara göçmeden
Ozan pınarından suyu içmeden
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Mihriban EREN
38-
Açılır yaylada lale sümbüller
Güllerin aşkıyla öter bülbüller
Hasbıhal ederken bal akan diller
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
39-
Açsın yediveren doğsun bir güneş
Geceyi gündüzle bir tutalım eş
Akmasın gözünden bir damlacık yaş
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Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir ALİM
40-
Birazcık Sivası gezeyim dedim
Var Sitemkar Aşık Eyyup’u gördüm
Şevki Kayaturan hocamı sordum?
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Mihriban EREN
41-
Kayaturan iki günlük dünyada
Uyanmadan tatlı geçen rüyada
Asumanda gezer iken hülyada
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
42-
Hele geliyorsa bahar kokusu
Gevşeyip toprağın buzlu dokusu
Dosta kavuşmaktır gönül arzusu
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Eyyup MERT
43-
İzmir, Kayserili hepsi Sivasta
Atışalım kalem kalmasın pasta
Çırak olunmadan olunmaz usta
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN.... Mihriban EREN
44-
Dostu olmayanın dünyası çok dar,
Dostlar birer çiçek, rayiha saçar,
Allah ayırmasın ölene kadar.
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Vehbiye YERSEL
45-
Her şiir yazanı şairdir sanma
Kendin met edene aldanıp kanma
Anlatacak burda çok şey var amma
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
46-
Arkadaş bizlerde ötedir candan,
Yoluna ölürüz kaçmayız bundan,
Sabah selamına Edirne Van’dan,
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... BEKİR AKBULUT
47-
Şebingülü ile günaydın dedim
Sevip sevileni aydın istedim
Şiir sohbetine kaydım istedim
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Hikmet OKUYAR
48-
Sabah seherinde erken uyanan
Buz gibi ayranı içerek kanan
Sana seslenirim duyman mı canan
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
49-
İzmirden dostlara selamlar olsun,
Birlik beraberlik ülkümüz olsun,
Dostlarla dünyamız nura gark olsun,
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Vehbiye YERSEL
50-
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Karanlık yırtılır şafak atarken,
Tanyeri ağarıp horoz öterken,
Sobalar yanıp, ta baca tüterken,
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... BEKİR AKBULUT
51-
Kuşlar cıvıldaşır seher vaktinde
Sadık kalmak gerek iman akdinde
Özlenirsin kalbe sevgi ektin de
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Eyyup MERT
52-
Yüreğinde özlem hasret kokana
Adaletli olup adil bakana
Kibir dağlarını bir bir yıkana
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
53-
Dolaştım bu sabah gezdim dünyayı
Besliyor sultanı gönül sarayı
Unutmak olur mu dost Mihrican’ı
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir ALİM
54-
Ulu çınarların yaprağı olsun
Yeter ki Sivas’ın toprağı olsun
Gönülden gözlere “ BERCESTE” dolsun
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Mihriban EREN
55-
İstanbul,dan Sivas o kadar yakın,
Selamı yolladım geceden bakın,
Aklıma düştünüz hep akın akın,
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... BEKİR AKBULUT
56-
Bir merhaba bahşet eşe-yârene
Dikenler devşirme güller derene
Gülüşün dağılsın yana yörene
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... Eyyup MERT
57-
Değerli dostlardan Şevkiyi gördüm.
Sevgi taşlarıyla bir duvar ördüm,
Dostları görmeden bir bakar kördüm
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Vehbiye YERSEL
58-
Uzaklardan gelir dostun selamı
Ondan esirgeme iki kelamı
Bu dünya da rağbet pula malamı
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
59-
Şu bizim Bahri’yi anlatmaz kalem
Eyyup can gardaşım yok mu der selam
Dost için var olup dost için ölen
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Bekir ALİM
60-
Sivas’ın insanı başkadır başka
Gönüller coşarak gelirse aşka
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Sevgiler selamlar bitmese keşke
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN... BEKİR AKBULUT
61-
Kayaturan ilim eri Vehbiye
Bütün bu mısralar ona hediye
Öğretmenim laik kendi sevgiye
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN
62-
Ne gam keder olsun ne rengin solsun
Gönlüne prü neşe mutluluk dolsun
Bir selam sal artık şu güneş doğsun
Günaydın dostlarım size Günaydın  ….Bekir ALİM
63-
Kayaturan deryalarda yüzene
Atışmada bize şiir yazana
Türkiye’yi karış karış gezene
Günaydın dostlarım size GÜNAYDIN… Şevki KAYATURAN

(14.03.2012 Saat 12.58)

Bundan önceki Atışmalarda olduğu gibi yine bu atışmada da büyük emek
veren,bütünlüğü sağlayan değerli kardeşim Şevki bey başta olmak üzere Tüm katılımcı
dostlara ayrı ayrı teşekkür ediyor bir sonraki hafta görüşmek üzere sağlık,sihhat ve
huzur dolu günler diliyorum

Bekir ALİM

Bekir Alim
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Atışma  Bir Fayda Olmaz

BİR FAYDA OLMAZ
1-
Kendin düzelteceksin yaşıyorsan yolunu
İdrak edip aklınla görüp sağın solunu
Kurtarıcı addetme ölmüş Allah kulunu
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT
2-
Hayatta doğru olup dürüst yaşayacaksın
Sana biçilen ömrü öğle taşıyacaksın
Kabirlere koşup da medet ummayacaksın
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Şevki KAYATURAN
3-
El aç iste Rabbinden başkasından yok fayda
Yapılan yanlışları Rabbim alıyor kayda
Senin gibi kaç insan yanlış yapıyor sayda
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
4-
Sen Kerem ol yeter ki yananı görür Leyla
Bil sen kimde hoş seda, kimde acı vaveyla
Gidenler kendisini kurtarırsa ne âlâ
… Hiç kimsenin âmâli başka sine koyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Eyyup MERT
5-
Gel boşuna uğraşma yakma boşa mumları
Yaptığın yanlışlarla uğraştırma kulları
Kimi kilit getirmiş kimi sürter pulları
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Şevki KAYATURAN
6-
Duasını her zaman eksik etmeyeceksin
Kabristan gördüğünde boşa geçmeyeceksin
Hiç ayrım yapmaksızın Yasin göndereceksin
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Mihriban EREN
7-
Haktan iste her zaman alan veren tek odur
Bir hakikat ararsan gerçek olanı budur
Hakka döndür yönünü batılı aman durdur
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Nadir ÇİTİL
9-
Hakk’a ada adağın iste ondan o verir
Yönünü ona çevir her şey ayandır bilir
Boşa mum yakıp durma zannetme ölen görür
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Şevki KAYATURAN
10-
Yetim malı yemeden mazlumları kayırıp
Haklının yanında ol haksızlardan ayırıp
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Gel tövbe istiğfar et yetim karnı doyurup
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
11-
Gözyaşları dökeriz ama döndüremeyiz
Rızkımız tükenince ora bizim yerimiz
Dilimiz dua olsun bizde tespih çekeriz
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Mihriban EREN
12-
Dua etmeli ancak sultan olsa da giden
O kendi derdindedir olamaz imdat eden
Doğru yaşarsan ecel, olur bal gibi baden
- Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT
13-
Kimi sirke getirir orucunu açmaya
Kimileri mum yakar kabre ışık saçmaya
Kimisi Şeyhim diyor kalkışıyor uçmaya
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Şevki KAYATURAN
14-
Ölüden medet umup huzura eremezsin
Olanca varlığını yoluna seremezsin
Kalp gözün körelmişse gerçeği göremezsin
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
15-
Ancak dua okunur merhuma bağışlanır
Rabbimde razı olur ölense faydalanır
Mealini açıkla bilmeyen aydınlanır
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Şevki KAYATURAN
16-
İlla olacak dersen dertlerine bir derman
Hele son nefesi ver, bakalım ne der ferman?
O zaman anlaşılır tane mi, sap mı harman
-Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT
17-
İlim deryada deniz sen katrede bir damla
Sana bu nasihatim sözlerim iyi anla
Dinden çıkarsın hâşâ yaşayamazsın zanla
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
18-
Kayaturan,Kur’an’ı okuyup hatim etsek
O’nun emrine uyup Habip izinden gitmek
Yakışmaz bir mümine bez bağlayıp mum dikmek
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Şevki KAYATURAN
19-
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Azrail kanadıyla birgün uçar gidersin
Misafirlik hanından gerçeğine dönersin
Birkaç arşın kumaşın helalini dilersin
- Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
- Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Mihriban EREN
20-
Anlatamam derdimi gaflet içinde insan
Temizlenemez asla zemzem ile de yunsan
İpeklere sarılıp kabirlere de konsan
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
21-
Yetim, fakir, muhtaca, yardım elini uzat.
Cehennem ateşinden, belki olursun azat
Rızkına rıza göster, Rabbe etme maruzat,
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Vehbiye Yersel
22-
Dünya nimetlerini bırakıp gideceksin
Ne kadar çok sevsen de candan vazgeçeceksin
Gün gelip vaden yetip sonunda öleceksin
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Muammer YALÇIN
23-
Kabirlere gitmeli ziyareti kesmeden
Ölümden ders almalı haykırmadan, esmeden
İmtihanı geçmeli hiç kadere küsmeden
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT
24-
Hakkı hukukunu bil hiç kimseye zulm etme
Dünya nimeti tatlı deyim de meyil etme
Hakkın yolu dururken yanlış yollara gitme
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Şevki KAYATURAN
25-
Toprakta dikilitaş maneviyat füzesi
Büyür belki görende bir nedamet bezesi
Yatıyor ki altında yaşlı genci tazesi
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT
26-
Aklın varsa kalp kırma, tamiri çok zor olur,
Müslüman’ım diyerek, kibirlenme ne olur.
Müslüman’ın evvela ahlakı güzel olur,
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Vehbiye yersel
27-
Özünü temizle ki dillerin dolanmasın
Sorulan suallere rahat cevaplar alsın
Bizler emanetçiyiz bırak burada kalsın
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
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… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Mihriban EREN
28-
Hayatta iken dostum hazırla azığını
İşin ibadet olsun, kendin yak ışığını
Kimseden medet umma, bırakma aşığını
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Vehbiye Yersel
29-
Tevhidi yem derim ki nolacak halim böyle
Ey nefsim benim ile derdine hele söyle
Beyhude şu ömrümü boşa geçirdin öyle
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
30-
Her aklı olan bilir yerin altı son mekân
Yeniden dirilişe tohum olur mutlak can
Ya bir cennet bahçesi ya ateşle dolu han
-Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz…Eyyup MERT
31-
Ne kabrine koyduğun siyah çelengi görür
Ne yaktığın mumların adet sayısın bilir
Herkes gibi gelenler vadesi yeter ölür
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Ömer KOÇ
32-
Kayaturan bu dünya konup göçülen yerdir
Ondan geldik biz ondan Allah yaratan birdir
Muhammed peygamberi o cennetten bir güldür
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Şevki KAYATURAN
33-
Fani dünyadan alıp gitsek ahrete azık
Elimiz boş gidersek ah halimize yazık
Nefislere uyup da olma niyeti bozuk
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
34-
Uyanmalı gafletten yapmalı hazırlığı
Şükür eyle dert etme dünyada yoksulluğu
Ahirette bulmalı ebedi mutluluğu
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Bekir ALİM
35-
Dünya misafirhane, bizler gerçek misafir.
Vade geldiği zaman, uğurlanır misafir,
Ameli güzel ise cenneti olur kabir
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Vehbiye Yersel
36-
Evliya muhtaç mıdır türbede yanan muma?
Ağaca bez bağlanıp başlar gömülür kuma
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Dilekler tutmayınca (!)  boğulur ruhlar gama
-Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT
37-
Çıkar diye bekleme piyangoyu totoyu
Şükür et otur evde veren olmaz şatoyu
Yatırlarda arama hazineyi kutuyu
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Şevki KAYATURAN
38-
Nice şahlar sultanlar saraylarda hükmetti
Kimi candan usanıp kimi terk edip gitti
Dönüp bir bak maziye kaç bin ömür tüketti
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
39-
Hiç durmadan şımarıp sağa sola esersin
Üç günlük şu dünyaya ne çok tamah edersin
Haramlarla beslenip doymadım daha dersin
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz…İlkay Coşkun
40-
İnsanların üstünü Peygamberi Zişan’dır
Onu hakkiyle sevmek cana en güzel şandır
Mert’im nail olursak şefaat tek ondandır
-Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT
41
Vehbiye Yersel Hocam, Sultan Mihriban Hanım
Atışmada görmesem eksik kalır bir yanım
Ölüm dirim kurbandır Türkiye tek vatanım
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Şevki KAYATURAN
42-
Bekir ALİM çeker mi doğru sözden dilini
Hakkı yazmaya köle eylemiştir elini
Abid olmayan bilmem kime bağlar belini?
-Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Eyyup MERT 43-
43-
Çitil, Yalçın olmazsa, Aşık Tevhidi Kenan
Düşmüşüm bir ateşe Allah görüyor inan
Mal mülk bu dünya fani dayan yüreğim dayan
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Şevki KAYATURAN
44-
Değmeyince taş taşa olmaz bilirsin duvar
Doğru olan yol birdir akıl fikir izan var
Zannetme ki kazancın Yapılan yanlışları defter tutup sayan var
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Hatice Bozkurt SARITAŞ
45-
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Alim’der sabır ile başladık atışmaya
Daha yeni ısındık bu işe alışmaya
Kayaturan, Mert ile kalkmayın yarışmaya
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
46-

Bekir Alim Üstadım, Şevki  bey  ağaç   dalım,

Şu üç günlük dünyada, dostlar ayrılmayalım.

Sizlerden ayrı kalsam, ne   olur benim halım.

Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Vehbiye Yersel
47-
Nadir ÇİTİL üstadım ıraklardan seslenir
Okurum hece hece gönül bağım süslenir
Hakkı unutan kulun gönlü gözü sislenir
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Eyyup MERT
48-
Boş işlerle uğraşıp kötülükle gark olma
Akıl sermayen olsun başka mizan’a dolma
Gül gibi açmışsın bak sakın sararıp solma
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
49-
Hayatın zincirini dolasan da boynuna
Sakın gelme feleğin zalimce oyununa
Kıskançlık nifakını sakın alma koynuna
- Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
- Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz....Mihriban EREN
50-

Kayaturan Gardaşım sen de seslen dostuna
De ki şahlar sultanlar hor bakmasın astına
Sakın riya denmesin Eyyup MERT’in kastına
-Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz...Eyyup MERT
51-

Muammer YALÇIN yazar samimi güzelliği
Budur zaten duygulu yüreğin özelliği
Ne acı ki insanın sonunu bilmezliği
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz...Eyyup MERT
52-
Egede Kuşadası sıcacıktır eviniz
Kapımız size açık Türkin Otel yeriniz
İnsan bir kere gelir yaşamayı biliniz
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… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Ömer KOÇ
53-
Mevta’dan ruh ayrılıp bedenin toprak olur
Elbet haksız olanlar ahrette korkak olur
Sanma solmaz bu bağın kuru bir yaprak olur
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz… Bekir ALİM
54-
Hayatın zincirini dolasan da boynuna
Sakın gelme feleğin zalimce oyununa
Kıskançlık nifakını sakın sokma koynuna
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Mihriban EREN
55
Gördüm teşrif etmişler Hatice Sarıtaş’ı
Kalemi almış ele bak yapmış satırbaşı
Torosların zirvede hanım şairler başı
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Şevki KAYATURAN
56
Haydi gönül dostlarım gerçeği haykıralım
Zilletin inadını hep birlikte kıralım
Hem doğruyu yazalım, hem dosdoğru duralım
-Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
-Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Eyyup MERT
57
Umut bağlanır mı hiç yıkılır fani olan
Allah tan başka yerde gördün mü derman bulan
Dünya dediğin ne ki hepisi yalan dolan
… Feryatların boşuna sesin kabre duyulmaz
… Ölüden dirilere madden bir fayda olmaz... Hatice Bozkurt SARITAŞ
58-
Kayaturan, Mert’ile Alim ile dost olan
Kardeşlik işte budur gayrısı inan yalan
Fani olan dünyada var mı gelip de kalan
… Bilmelisin ölüden asla medet umulmaz
… Ölülerin diriye asla faydası olmaz… Şevki KAYATURAN

 (08.02.2012 saat: 13.48)

Bekir Alim
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Atışma  Dostun Selamından Mahrum Kalanlar

DOSTUN SELAMINDAN MAHRUM KALANLAR

Sanki kör zindanda bir mahkûm olur
Dostun selamından mahrum kalanlar.
Ömrünü çürüten illetler bulur,
Dostun selamından mahrum kalanlar.....Eyyup MERT

İçimdeki sevda bu özlem bitmez
Yıkık viranede Baykuşta ötmez
Gör bak nice olur akıl sır yetmez
Dostun selamından mahrum kalanlar….Bekir ALİM

Boynuna yalnızlık halkası takar
Eşine, dostuna yad gözle bakar
Gönlünü firkatın narında yakar
Dostun selamından mahrum kalanlar Murat KARABABA

Kerder kervanıdır hiç yüzü gülmez
Gideni bulunmaz geleni olmaz
Hayattın tadını tuzunu almaz
Dostun selamından mahrum kalanlar Cengiz YILMAZ

Kendinden incinir tutunduğu dal
Zehir, zakkum olur sofrasında bal
Ne derdi dinlenir, ne de arzuhal
Dostun selamından mahrum kalanlar Murat KARABABA

Ruhu can evinde hiç gülmez yüzü
Karda kayıp olur giderken izi
Görsen zannedersin dertler denizi
Dostun selamından mahrum kalanlar….Bekir ALİM

Bülbül konmaz gonca açmış gülüne
Diken sanır gülü versen eline
Hali benzer bir çakalın haline
Dostun selamından mahrum kalanlar Murat KARABABA

Her derdi cefayı eker başına
Bal diye zehiri katar aşına
Dil Rubai bilmez sanki aşina
Dostun selamından mahrum kalanlar….Bekir ALİM

Buhranlı geçirir tüm günlerini
Toplumda bulamaz arar yerini
Yenmeye çalışır kör kaderini
Dostun selmaından mahrum kalanlar Cengiz YILMAZ

Tebessümle kavgalıdır yüzleri
Etrafında bir yar arar gözleri
Zemheridir, karakıştır güzleri
Dostun selamından mahrum kalanlar Murat KARABABA
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Göz açtırmaz ona, kibir ve gurur,
Kaldırıp baltayı, sert taşa vurur,
Çıkmaz sokaklarda, dolaşır durur,
Dostun selamından, mahrum kalanlar. Remzi TİMAR

Düğünde, dernekte yalınız kalır
Gönül dağlarını bir efkar alır
Musibeti kendi eliyle bulur
Dostun selamından mahrum kalanlar Murat KARABABA

Verilen nasihat nefse kar etmez
Hayatı boyunca elemi bitmez
Bir türlü uslanmaz, Hak yoldan gitmez
Dostun selamından mahrum kalanlar Murat KARABABA

Karanlıkta kalmış, yanmıyor fener
Yalnızlık ok olur, yüreğe iner
Bir ömür yaşamı, zindana döner
Dostun selamından mahrum kalanlar….Şair Yusuf Değirmenci

Ne akraba bilir, ne de yar, yaran
Baharı kış gibi, tipi ve boran
Kanar yarasını arar bir saran
Dostun selamından mahrum kalanlar Murat KARABABA

Evine girince, duvarlar sıkar
Öfke seli akara. bentleri yıkar
gizli gizli gözlerinden yaş akar
Dostun selamından mahrum kalanlar ….Şair yusuf değirmenci

Can dost KAYATURAN iltifat etmiş
Kemliği elinin tersiyle itmiş.
Bilirim yüreği çürümüş gitmiş
Dostun selamından mahrum kalanlar... Eyyup MERT

Göz açtırmaz ona, kibir ve gurur,
Yağmurdan kaçarken dolular vurur
Milletten uzakta hep ayrı durur
Dostun selamından mahrum kalanlar..Şevki KAYATURAN

Murat KARABABA özü sözü bir
Her zaman doğruyu çekinmeden der.
Muhabbet bilmez de kendi başın yer
Dostun selamından mahrum kalanlar....Eyyup MERT

Gündüzü geceye çevrilen olur
Dostun selamından mahrum kalanlar
Dağ olsa rüzgârla devrilen olur
Dostun selamından mahrum kalanlar.. Şevki KAYATURAN

Eyyup’bi bilmeyen Mert’im demesin
Soframı ortaya serdim demesin
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Şifa bulur doktor derdim demesin
Dostun selamından mahrum kalanlar.. Şevki KAYATU...

Boyalı saçları altın sarısı
Bal yapmaz petekte Eşşek arısı
Oğlu kızı dua etmaz karısı
Dostun selamından mahrum kalanlar-Bekir ALİM

ÂLİM/LE dost olan cahil mi kalır
Zira doğru yoldan feyzini alır.
Korkarım aç sefil perişan ölür
Dostun selamından mahrum kalanlar....Eyyup MERT

Sitemkâr ÂLİM der söz var sohbet var
Arınıp günahtan el açıp yalvar
Bir gün devran döner kıyamet kopar
Dostun selamından mahrum kalanlar-Bekir ALİM

Namert kafasına vurup dövüne,
Mert ise dostum çok diye övüne.
Gidemez tadıyla dernek düğüne
Dostun selamından mahrum kalanlar...Eyyup MERT

Murat Karababa,Mihriban Eren
Senide beni de var mutlak gören
Şu fani dünyada bulamaz yaren
Dostun Selamından Mahrum Kalanlar.. Şevki KAYATURAN

Ben de selam verip girdim araya
Edebi bülbüller dolmuş saraya
Gönül sesi ile girsin sıraya
Dostun selamından mahrum kalanlar.. Mihriban EREN

Elbette doğrusu gönül kırmamak
Düşen varsa lazım gelir vurmamak
Akıl idrak etmez olurlar ahmak
Dostun Selamından Mahrum Kalanlar.. Şevki KAYATURAN

Kader esir almış sefil ruhunu
Çırpındıkça batar kötüdür sonu
Hep dikenle dolu garibin yolu
Dostun selamından mahrum kalanlar.. Mihriban EREN

Dost deyince yüzde güller açmaz mı?
Erenler kırklara varıp uçmaz mı?
ÂLİM’İM yazarda ışık saçmaz mı?
Dostun selamından mahrum kalanlar….Bekir ALİM

Bekir Alim
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Atışma  Fidan Dikelim

Bu Güzel eserin Mimarlarından Degerli kardeşim Şevki KAYATURAN Bey başta olmak
üzere tabiki Sultan Şair Mihriban Hemşerimide unutmamak lazım
çünkü bu güzel konuyu belirleyen o kardeşimiz.Yazdıgı dörtlüklerle bu eserin ortaya
çıkmasını saglayan tüm gönül dostlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bekir ALİM

Saygıdeğer şair dostlar, bu haftaki atışmamızı “ŞİMDİ ZAMANIDIR FİDAN DİKELİM”
diyerek ayağı vererek başlatan ve yine 58 kıtada sona ermesini isteyen Sultan Şair
Sayın Mihriban EREN Hanımefendiye ve atışmaya katılan başta Bekir Alim Bey olmak
üzere Eyyüp Mert’e, Aşık Tevhidi Kenan Bilgaç’a, Nadir Çitil’e, Aydın Yılmaz’a, Ömer
Koç’a, Muammer Yalçın’a ve eğitim çınarı şair Vehbiye Yersel’e katılımlarından dolayı
teşekkür ediyorum. Bir hafta sonra yine bir atışmada buluşmak dileğiyle hepinize saygı
ve selamlarımı sunuyorum.

Şevki KAYATURAN

“ŞİMDİ ZAMANIDIR FİDAN DİKELİM”

1-
Saksı da çiçeğe gülümseyerek
Okşa yaprağını dokun severek
Her gün doğuşunda açsın diyerek
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Mihriban EREN
2-
Açılıp saçılsın güller renga renk
Bakınca etrafa almalı ahenk
Bu sevgi insanla var olmalı denk
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Bekir ALİM
3-
Her tarafı çevirelim cennete
Yemyeşil bir dünya olsun millete
Teminattır bilirsin ki devlete
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
4-
Neşe bulunur mu kuru çöllerde
Kuşlar bile uçmaz olur illerde
Toprak kaybolmasın akan sellerde
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Eyyup MERT
5-
Her sabah kalkınca gün vursa yüze

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeşil çam dalından süzülse öze
Bülbüller şakısa gül gelse dize
..........Çevreye dost olup güzel kokalım
..........Şimdi zamanıdır fidan dikeli... Mihriba EREN
6-
Her gönül bir olup dikmeli fidan
İçinde ötmeli bağ ile bağban
Bu can bu bedende durduğu her an
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Bekir ALİM
7-
Atışmayı herkes tezden duyura
Sözü olan kim var ise buyura
Bir fidede diksen geçer hayıra
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
8-
Çevreye bakınca gülsün gülistan
Meyveler giyinsin al yeşil fistan
Her nefes alışın bahçivan ustan
........Çevreye dost olup güzel kokalım
........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... MİHRİBAN EREN
9-
Yolcular dinlenir hoş gölgesinde
Sevaplar yazılır can belgesinde
Uzansın vatanın her bölgesinde
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Eyyup MERT
10-
Cennet-ül ala’dan olmasın farkı
Süslesin caddeyi evleri, parkı
Kuru gül dalında deme ne var’ki
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Bekir ALİM
11-
Düşün her yaprakta bir hikmet saklı
Doğru yönde kulanalım biz aklı
Gelecek nesiller desinler haklı
.............Çevreye dost olup güzel kokalım
.............Şimdi zamandır fidan dikelim Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
12-
Salkım saçak söğüt dalları yerde
Çam sakızı derde devadır birde
Kuşburnu, kara dut, böğürtlen nerde?
..........Çevreye dort olup güzel kokalım
..........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Mihriban EREN
13-
Buram buram kekik kokar dağları
Ne güzeldir memleketin bağları
Ölüden fayda yok koşsun sağları
.......Çevreye dost olup, güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Nadir ÇİTİL
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14-

Her yaprak bir mana taşır özünde
Her canlı bir insan şair gözünde
Yaşatmalı gülü kış mevsiminde
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Aydın YILMAZ
15-
Topla dönüşüme kartonu camı
Nelere yarıyor okuda tanı
Kimsesiz yavruya bir yuva hanı
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
..........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKERİL... Mihriban EREN
16-
Her gönülde olmaz ise bu sevgi
Farklı olur muydu her gülün rengi
Bulunmaz ülkemin dünyada dengi
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
17-
Açar burcu burcu kokar çiçeği
Arıya bal olur, besler böceği
Uyanıp vaktinde görüp gerçeği
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Eyyup MERT
18-
Topla atıkları dönüşüme ver
Çevre sağlığını sen o zaman gör
Milli büçemize gelecek bir kar
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Mihriban EREN
19-
Bir dünya bırak git yemyeşil olsun
Ne batsın güneşin ne yaprak solsun
Görenler bahtiyar pür neşe dolsun
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Bekir ALİM
20-
Yeşile boyansa yurdun dört yanı
Ruhu dinlendirir coşturur kanı
Doğayı sevenin şen olur hanı
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Eyyup MERT
21-
Anadolu’m yeşil olsun boz kırı
Gelecek nesiller görmesin zoru
Ağacı her yerde her şartta koru
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
22-
Her ağaç dalını bir sayfa düşün
Göğdesi canlıyı koruyor kışın
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Toplarsın kuruyu yaparsın aşın
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Mihriban EREN
23-
Yeşili umuttur gölgesi serin
Yaradan katında bu mana derin
Bir fidan dikersen cennettir yerin
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Aydın YILMAZ
24-
Mihriban Eren’miş ayağı veren
Her bir yana dostlar gülleri seren
Bir cennet misali doğayı gören
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
25-
Dalında melodi rüzgârdan tını
Yapraklar dökülse arzın altını
Atiye bizlerden kalsın bir anı
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Eyyup MERT
26-
İzle mor dağları gör renklerini
Kuşların sesini ahenklerini
Yaralı ceylanın derin derdini
..........Çevreye dost olup güzel kokalım
..........Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Mihriban EREN
27-
Baharla canlanır çıplak ağaçlar
Yaz olur meyveyle eğilir dallar
Aklı olan düşünürse tez anlar
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
28-
Susma deli gönül çiz tualini
Canlı varlıkların en güzelini
Yapay gül tutar mı hiç gerçeğini
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Mihriban EREN
29-
Yaklaşacak herkes kaçılmaz sona
Beşikten mezara muhtacız ona
Dallarına yuva yapa kuş kona
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
30-
Parfüm kokuları sarar her yanı
Ormanı sen koru ağacı tanı
Emarettir bilmek lazım vatanı
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Bekir ALİM
31-
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Kayaturan gülü diye söylensin
Bir gören bir daha bakıp imrensin
Adlarını sorup benden öğrensin
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
32-
Selviyi budayıp dalların kessem
Çamların içinde Sivas’ta gezsem
Palmiyeye bakıp denizde yüzsem
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Ömer KOÇ
33-
Alim ile Mert’ten aldım ilhamı
Kaç kıtadır dostlar bunu tamamı
Isıtmaya odun lazım hamamı
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
34-
Muammer Yalçın’ım sarp kayalarda
Bin bir renkli çiçek var yaylalarda
Başımız sıkışıp kalmadan darda
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Muammer YALÇIN
35-
Amber gibi koksun girince hana
Herkes hayran hayran bakmalı ona
Bülbül de gelince dalına kona
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
36-
Ayağı verirken biraz düşündüm
Şimdi tam mevsimi uygundur dedim
Gök yüzünde hafif cemreyi gördüm
............Çevreye dost olup güzel kokalım
............Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Mihriban EREN

Kuytu karanlıkta kalmadan göçün
Fidan dik adını yaşatmak için
Kesilip takatin bitmeden gücün
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Bekir ALİM
37-
Hafiften atıyor kar ile kırcı
Cam yeşili alır selvinin burcu
Çoban kuzu için gezdirir hurcu
...........Çevreye dost olup güzel kokalım
...........Şimdi zamanıdır fiden dikelim...Mihriban EREN
38-
Kayaturan, Âlim, Muammer Gardaş
Bir ağaç altında kursaydık bağdaş
Soğan ekmek yesek olur ballı aş
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
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.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim...Eyyup MERT
39-
Allah’ı zikreder dalı gövdesi
Yazın insanlara yeter gölgesi
Gıda olur şifa olur meyvesi
.......Çevreye dost olup, güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
40-
Gönül dostlarını unutmak olmaz
Hep birlikte olsak gam keder kalmaz
Ağaç olan yerde yeşil renk solmaz
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim...Eyyup MERT
41-
Okuduğum kitap yazdığım defter
Elindeki kalem ondandır göster
Onunda gıdası güneş su ister
.......Çevreye dost olup, güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
42-
Kâğıt, kalem olur saz olur özde
İlkbaharda açar dökülür güzde
Bin bir umut verir sevgisi bizde
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Bekir ALİM
43-
Okuduğum kitap yazdığım defter
Elindeki kalem ondandır göster
Onunda gıdası güneş su ister
.......Çevreye dost olup, güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
44-
Çevre çiçeklerle cennete dönsün,
Her gülün dalına bülbüller konsun.
Bu güzelliklerle gözümüz doysun,
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Vehbiye Yersel
45-
Oksijen deposu insana bakar
Her biri ayrı renk çok farklı kokar
Gömüver toprağa çabucak çıkar
.......Çevreye dost olup, güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
46-
Dalına salıncak kurar durursun
Keser taş duvara beşon vurursun
Odun ateşinde çabuk kurursun
..........Çevreye dost olup güzel kokalım
..........Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Mihriban EREN
47-
Açılıp saçılsın dalında çiçek
Her canlı dünyada bir dem sürecek
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Sen görmesen bile Allah görecek
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM....Bekir ALİM
48-
Bu cennet yurdumuz çöplüğe döndü,
Ormanlar yakıldı, virane oldu,
Güzel sesli kuşlar, barınmaz oldu.
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Vehbiye Yersel
49-
Mihrican yeşile tutkunmuş meğer
Aklıselim insan yeşili sever
Sen bana kıymet ver dostluğa değer
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM....Bekir ALİM
50-
Altından değerli damla su çölde
Bülbülün şevki de başkadır gülde
Ağaçtan mahrumsa haraptır belde
.......Çevreye dost olup güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim...Eyyup MERT
51-
Eğitim yuvasının vaz geçilmezi
Masayı sırayı koy dizi dizi
Kalemi silgisi mis kokar tozu
............Çevreye dost olup güzel kokalım
........... Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Mihriban EREN
52-
Mezarlıklara selvi dikelim,
Kötü kokulardan arındıralım.
Çocuklarımıza örnek olalım
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM... Vehbiye Yersel
53-
Atışmamız elli sekizi bulsun
Dizaynını Şevki hocamız kursun
İsterse onu da face’ye versin
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
..........Şimdi zamanıdır fidan dikelim...Mihriban EREN
54-
Lale devri ondan ismini aldı
Ecdattan yadigâr bak sana kaldı
Sahip çıkmadığın yâd eller çaldı
.......Çevreye dost olup, güzel kokalım
.......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN
55-
Bekir hocam derki yeşili sevmiş
Tahmini çok doğru nereden bilmiş
Kıymet köşesinde yerini almış
..........Çevreye dost olup güzel kokalım
...........Şimdi zamanıdır fidan dikelim...Mihriban EREN
56-
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Elli sekiz Sivas diye bilirim
Ben uğruna canım verir ölürüm
Geceleri rüyalarda görürüm
.......Çevreye dost olup, güzel kokalım
......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN

57-
Atışmaya sözü olup girene
Doğruları görüp bilip diyene
Rabbim razı olmaz kırıp eğene
.........Çevreye dost olup güzel kokalım
.........Şimdi zamanıdır FİDAN DİKELİM....Bekir ALİM
58-

Kayaturan canım kurban sizlere

Manalı manidar olan sözlere

Yakışanı yapmak lazım bizlere

......Çevreye dost olup, güzel kokalım

......Şimdi zamanıdır fidan dikelim... Şevki KAYATURAN

(25/01/2012 Saat: 08.58)

Bekir Alim
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Atışma  Götür

GÖTÜR – ATIŞMA

1-Rahmetin bulutla geldiği gibi
Mekke, Medine’de olana götür
Rüzgârın dalları eğdiği gibi
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

2-Gönülden silerek kini nefreti
Yalan dolan ile atıp gıybeti
Uykudan uyanıp bırak gafleti
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Bekir ALİM

3-Sesim duyan kim var ise gelsinler
Atışmaya tez sıraya girsinler
El açıp bizimle dua etsinler
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

4-Günahlarıma set çek önümde dur
Kalbime rahmetinin mührünü vur
Ansızım bir vakit üflenirse sur
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Ertuğrul ÇİTİL

5-Gardaşım Ertuğrul Çitil’im nerde
Gelirim diyordu dün akşam birde
Yiğitlik dürüstlük mevcuttur ser’de
Diyorum ki Resul Zişan’a görür..Şevki KAYATURAN

6-Benlik duygusunu kalbimden silip
İlahi bu yolu hak yolu bilip
Dağ ile taşlardan aşarak gelip
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM

7-İlim bilmek, Âlim olmak var iken
Gül dalında mutlak bulunur diken
Bekir gibi dostu burda bulmuşken
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

8-Erenler meclisi toplanmış yine
Hizmet ediyorlar bu kutsal dine
Muhammet atına gönüller bine
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Zeki Tombul

9-Zeki Tombul buyur gardaş konuşak
Allah diyip onla dağları aşâk
Nasip olsun cennette de buluşak
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

10-Defnet başındaki kara dumanı
Bedrin Aslanıyla kıl bu cumanı
Bindörtyüz yıl geri al şu zamanı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN
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11-Allah’ı düşünüp huzur bulanı
Dertlerde boğulup darda kalanı
Emrettiğin gibi namaz kılanı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Zeki Tombul

12-Küstüm Kayaturan zalım dünyama
Şerefler yırtılmış tutmuyor yama
İstanbul, İzmir’e götürme amma
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN
13-Karababa bulamadım Murat’ı
Geçmek için dost ararım sıratı
İsteyene versin yaradan yatı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

14-Daha güzel servet varmı ilimden
Hakka asi söz çıkmasın dilimden
Şevki hocam tutuver şu elimden
Diyorum ki Resul Zişana götür...Murat KARABABA

15-Şevki Kayaturan güller ıtır’ı
Varsa Yalçın’ımın zerre hatırı
Sana yazıyorum ben bu satırı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN

16-Muhammet çadırı olmalı yerin
Zişan’ın gölgesi serindir serin
Ey sevgili düşte gözüme görün
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Zeki Tombul

17-Gülşani âşığım sesimi duymaz
Atışmaya teşrif edip katılmaz
Yatar desem öğlen olmuş yatılmaz
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

18-Özlemi içimde kızıl kor oldu
Kalbim hastalandı, gül benzim soldu
Habibin sevdası gönlüme doldu
Diyorum ki Resul Zişana götür….Murat KARABABA

19-De’ki bu günahkâr hüsranda bütün
De’ki şefaat et durumu çetin
De’ki Ya Muhammet Buda ümmetin
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN
20-Gönül tarlasına hayır ekeni
Şu dünyada bin bir zahmet çekeni
Her gün gözlerinden yaşlar dökeni
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Zeki Tombul

21-Nevin Kılıç nerde kaldı bacımız
O bizlerin çiçeğidir tacımız
Atışmaya katılan bir kaçımız
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Şevki KAYATURAN
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22-Şu iblis uşağı var ya şu zalim
O anlamaz benim perişan halim
Ancak sen tutarsın tutarsan elim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN

23-O büyük sultana fedadır canım
İsmini andıkça sızlar sol yanım
Bize getirdiği dine kurbanım
Diyorum ki Resul Zişana götür…Murat KARABABA

24-Ya Muhammet bize şefaat eyle
Şanlı ümmetine müjdeler söyle
Ne olacak bizim halimiz böyle
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

25-Ol mahşer gününde kurtuluşum ol
Günahkâr bir kulum kudretinle dol
Sensiz ne yapacak bu bacak bu kol
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Bekir ALİM

26-Seni az mı andım ÂLİM gardaşım
Kusuruma bakma dumanlı başım
Hemi dostum hemi can arkadaşım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN
27-Helal rızık yedir çoluk çocuğuma
Zerre haram sokmadan kursağıma
Habibullahı nakşet dimağıma
Diyorum ki Resul Zişana götür...Ertuğrul ÇİTİL

28-Bırak eşiğinde kıtmir olayım
Ruhumda hissedip huzur bulayım
Ömür boyu kapısında kalayım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Murat KARABABA

29-Allah’a inanıp O’na tapanı
Garip insanlara yardım yapanı
Haramdan günahtan gelip kopanı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Zeki Tombul

30-Özü sözü aynı adam gibi kul
Yalçın Gardaşına bir çıkar yol bul
Kulağına deyim gel Zeki Tombul
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN

31-Kim bilir içinde ne sırlar saklı
Her biri bir yerden hep farklı,farklı
Hak için yol alıp düşünen aklı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM

32-Gelinmez mi abim Kayaturanım
Habibin yoluna fedadır canım
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Şu fani dünyada en son muradım
Diyorum ki Resul Zişana götür...Ertuğrul ÇİTİL

33-Kayaturan, tükenmeden ömrümüz
Konuşurken döner iken dilimiz
Hayır, hasenatta olsun elimiz
Varlığımla Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN
34-Şevki Kayaturan Hakkın âşığı
Ertuğrul Çitilin sönmez ışığı
Bekir Alim gibi sadık maşuğu
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

35-Zeki Tombol gardaş birin bin olsun
Derdin gamın hepsi bugün son bulsun
Ahirette yerin cennette olsun
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Şevki KAYATURAN

36-Gözyaşım sel olsun ummana aksın
Gözlerim Habibin nuruna baksın
Sevdası harlanıp vücudum yaksın
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Murat KARABABA

37-Ayet-el kürsi’yi okudum baştan
Her insan inançlı bil’ki doğuştan
Yerdeki karınca gökteki kuştan
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Bekir ALİM

38-Muhammedül emin sözünde duran
Bize yol gösterir mübarek Kuran
O’dur cümlemizi gerçek kurtaran
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

39-Hak hukuku bilenlerden olalım
Doğru yolu bulanlardan olalım
Âmin diyip el açandan olalım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

40-Özünü bilmeyen hakkı bilemez
Kalbindeki nasrı silse silemez
Huzuru mahşerde vallah gülemez
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM
41-İsmail’ e inen kurbanlık koçtan
Affımı isterim bildiğim suçtan
Rabbim mahrum etme umreden, hacdan
Diyorum ki Resul Zişan’a görür..Şevki KAYATURAN

42-Ravzasına varıp yüzümü sürem
Uykuya dalarak rüyada görem
Cemaline bakıp ruhumu verem
Diyorum ki Resul Zişana götür…Murat KARABABA

43-Murat Karababa okur kitabı
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Güçlüdür kalemi sever hitabı
Hazreti Osman’dan almış adabı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

44-Saymakla biter mi hakkın kudreti
Bu bedene verdi kemiği eti
Sevgili kuluna oku ya dedi
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Bekir ALİM

45-Buralarda eren var mı sorarım
Kırk yıldır aklımı buna yorarım
Kâbe yollarında umut ararım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

46-Günahkar ümmetim yüzüm karadır
Amellerim kötü, gönlüm yaradır
Gece gündüz arzuhalim oradır
Diyorum ki Resul Zişana götür…Murat KARABABA

47-Akâid ilminin mimarı odur
Kurtuluş ararsan bu yol Hak yoldur
Kevser ırmağından bir su ver doldur
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM
48-Yaratanım dualarım artırsın
Son nefesim salâvatla bitirsin
Anam ile aynı kabre yatırsın
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

49-Ömrüm geldi geçti esen yel gibi
Vakit ilerledi aktı sel gibi
Nasıl geçeceğiz sırat tel gibi
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Zeki Tombul

50-Doğruluk timsali, hak üzre olan
Zulmün karşısında durana götür.
Alemlere rahmet, sevgili olan
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Aydın YILMAZ

51-Aydın Yılmaz sefa geldin hoş geldin
Özünü sen mertçe meydana serdin
Sözlerinle gardaş şereflendirdin
Diyorum ki Resul Zişan’a görür...Şevki KAYATURAN

52- Gönüller sel gibi akıp coşuyor
Yürekler bir olmuş Hakka koşuyor
Muhammet köprüsü ümmet taşıyor
Diyorum ki Resul Zişana götür...Zeki TOMBUL

53-Biliyorum yolda belli yordamda
Muammer Yalçını gördüm sayfamda
Bütün mümin tüm geçmişim duamda
Diyorum ki Resul Zişan’a görür…Şevki KAYATURAN
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54-Gidelim Kâbe’ye huzur bulalım
Çıkıp Arafat’a orda kalalım
Mescidi Nebide namaz kılalım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN
55-Beş vakitte elim açıp duaya
Günahlardan sığınırım Mevla’ya
Görmek için Muhammed’i sıraya
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Şevki KAYATURAN

56-Ben günahkâr biri yüzü karayım
Huzuru mahşerde seni arayım
Sancağı altına bende varayım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN

57-Kuruyan toprağa hayat can olan
Dökülen damlayla bardağa dolan
Ayağıyla zemzem suyunu bulan
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Şevki KAYATURAN

58-YALÇIN’IM kendini ipe götürme
İsa’ya Musa’ya küpe götürme
Onlara da inan şüphe götürme
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Muammer YALÇIN

59-Yunus gibi dağda taşta gezeyim
Senden gayrısını söyle neyleyim
Adın anıp her gün zikir eyleyim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Şevki KAYATURAN

60-Ezanlar okunur namaz vaktidir
Yaratan Mevlâ’ya niyaz vaktidir
Muammer Yalçın’ın vaaz vaktidir
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

61-Yusuf olup kuyulara atılsam
Bilal gibi köle diye satılsam
Şehitlerde son kervana katılsam
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Şevki KAYATURAN
62-Dört kitabın özü anlatır Hakkı
Kuran ayetleri dinletir Hakkı
Dört halife vardır cennettir hakkı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

63-Her vakitte Kâbe gelir gözüme
Derman sende takat versen dizime
Eyüp gibi sabır derim özüme
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Şevki KAYATURAN

64-Zeki Tombul dosttan öğütler aldı
Cümle âşıklara selamlar saldı
Dostluk yarışında sınıfta kaldı
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Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

65-Aydın’ım sevmeyi ondan öğrendim
Aşkıyla pervane olmayı sevdim
Mevlana misali dönüp de geldim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür… Aydın YILMAZ

66-Ebabil kuşları kâfiri taşlar
Allah’ı zikreder mübarek kuşlar
Müslüman’ım diyen zikire başlar
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Zeki Tombul

67-Bu sevdayı aşkı duyup çektikçe
İsmini anarım ömrüm yettikçe
Bu can bu bedende bu aşk tüttükçe
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM

68-Bekir Alim demiş, tüter yanarım
Sevda denizine böyle dalarım
Bir gün ben de elbet, aşka kanarım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Aydın YILMAZ
69-Zulmün içinde yanıyor yüreğim,
irem kenarında serinleyeyim.
Bu son vasiyetim, en son dileğim,
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…NEVİN KILIÇ

70-Musa ile deryaları geçeni
Kevser ırmağından zemzem içeni
İdris Nebi gibi hülle biçeni
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Şevki KAYATURAN

71-Gözüme mil çekip etseler zulüm
Özüne sözüne sadık bir kulum
Körşeytan çevirip kesmeden yolum
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM

72-İsa gibi gerseler de çarmıha
Üzülürüm o ağaca dört mıha
Sen var iken ne hocaya ne şıha
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…Şevki KAYATURAN

73-Bürünsek de toza kara dumana
Gemimiz batmadan varsın limana
Hepimiz muhtacız ilme imana
Diyorum ki Resul Zişan’a götür… Zeki Tombul

74- Sorarsan sonumu haraptır halim
Eskikarasar’lı soyadım ÂLİM
Baş düşmanım benim her kimse zalim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM

75- Resulümüz dua ederse bize
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Kurtuldunuz dostlar müjdeler size
Derman gelecektir dermansız dize
Diyorum ki Resul Zişana götür...Zeki Tombul

76-Esmâ-ül Hüsnâ’yı hep okuyanı
Beş vakitte namazını kılanı
Ramazan ayında oruç tutanı
Diyorum ki Resul Zişan’a görür…Şevki KAYATURAN

77-Aydın Yılmaz akıl sendedir sende
Uslanmayan gönül bendedir bende
Mahşerde perişan kaldığım günde
Diyorum ki Resul Zişana götür…Zeki TOMBUL

78-Aydın YILMAZ’ile etmeli sohbet
Özü bir sözü bir Sivas Memleket
Mil çekip sürseler yollarıma set
Diyorum ki Resul Zişan’a götür..Bekir ALİM

79- Bu öyle bir sevgi samimiyet ki
Bizim elimizde bu kutsal yetki
Kardeşine öyle bir dua etki
Diyorum ki Resul Zişan’a götürMuammer YALÇIN

80- İşte geldik uzun yolun sonuna
Veda ediyoruz dünya hanına
Ya Muhammet kabul eyle yanına
Diyorum ki Resul Zişana götür..Zeki Tombul

81-Kayaturan, geldik en son noktaya
Çok şey yazdık satırlara sayfaya
Görüşürüz ömür varsa haftaya
Dostlarımla Resul Zişan’a götür…Şevki KAYATURAN

(19.10.2010 Saat: 15.58)

“ALLAH (c.c)   HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

Bekir Alim
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Atışma  Hakkı Haktan Başka Kimseler Vermez

HAKKI HAKKTAN BAŞKA KİMSELER VERMEZ
 1
O isterse inan gülün de solmaz
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez
Kullar onun gibi bizleri görmez
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bahri KARA
 2
Hakk’tan aldım ilham, kısmetim diye
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez
İnsan yaratıldım aklım hediye
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez... Hikmet OKUYAR
 3
Eylemesin sen kulunu perişan
Şundan bundan diye vurmazsın nişan
Mahkemeyi Kübra kurulduğu an
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
4
Seven bir kalp yüzyıl yaşayıp dursun
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez
Her gün bir bedene rahmet okusun
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
 5
Atışmaya davet varsa uyarım
Âlim’in ilmine saygı duyarım
Ustaları başköşeye koyarım
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
 6
Kul ne kadar doğru olursa olsun
Hakkı Hakk’tan başka kimseler vermez
Bir anda sapıtır kibirle dolsun
Hakkı, Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
 7
Dilim Kur’an okur İslam’dır dinim
Besmele çekersem bin olur birim
Mert insanı sevdim bilirim yerim
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
8
Mümünin bayramı mübarek olsun
Tutulan her dilek, yerini bulsun
Dere çağlar ama sen de yolusun
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Mihriban EREN
 9
Kime ne kadar özen gösterse
El senidri diye diye veriese
Kul sadakatla candan isterse
Hakkı, hakk’tan başka kimse veremez… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
 10
Eylemesin sen kulunu perişan
Şundan bundan diye vurmazsın nişan
Mahkemeyi Kübra kurulduğu an
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
 11

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen hiç gördün mü minnetsiz ekmek aş
Şükür etki başına yağmasın taş
Sığın sen Mevlaya etsin gönlün hoş
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez... Bahri KARA
 12
Çalışır durmadan emekle terle
Aşar engelleir güçile ferle
Yılmadan isteriz birkaç sefele
Hakkı, hakk’tan başka kimse veremez… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
 13
Hakk gücü varlığım şükür günüme
Hakka hizmet aşkı yoldaş canıma
Solmayan ŞEBİNGÜL aldım yanıma
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez... Hikmet OKUYAR
14
Şebingül, Yiğido hepisi kuldur
İpek libas giysen hepisi çuldur
Altın, elmas, para netice puldur
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
15
Her canlı zikrolup gün gelip gider
Vuslatın sevdası aşk ile tüter
Perişan olsan ne Mecnun’dan beter
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
 16
Boşa uğraşma gel derler de bana
Niçin bildiğimi saklarım sana
Bahri isyan etme sığın sen ona
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez... Bahri KARA
 17
Muhtacsın rabbine, kullara değil,
Elini aç semaya,secdeye eğil.
Sana rızık veren O.kullar değil.
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez...VehbiyeÖztürkatalayYersel
18
Gören tüm gözlere kilit vursan da
Kaf dağına çıkıp saray kursan da
Sen Sultan Süleyman Harun olsan da
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
 19
Bilerek kimsenin yakma canını
Vicdan olan dökmez insan kanını
Sultan Sarayını bıçak kınını
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Mihriban EREN
 20
Aldanıp varlığa meyletme sakın
Yerde karıncadan sorulur hakkın
Çıktığın zirve bu engine bakın
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
21
Bütün güzellikler onun eseri,
İsterse yok eder, göklerle yeri.
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Altı günde yaptı semayı yeri.
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... VehbiyeÖztürkatalayYersel
 22
Hiçbir şeyi koyamam ki yerine
Boyun bükmem senden gayrı birine
Adalette farklı diye tenine
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
23
Varsa üç kuruşun onunla yetin
Helal olsun huzur dolsun niyetin
Varsın sızlamasın kemiğin etin
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.... Mihriban EREN
 24
Bırakmaz kimsede yetim hakkını
Adalette kıyaslatmaz farkını
Çevirirken şu dünyanın çarkını
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
 25
Rabbimin adını iyice öğren.
Odur seni her durumda gözeten,
Şükreyle sabırlı olmayı öğren.
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Vehbiye Öztürkatalay Yersel
26
Dört büyük peygamber dört tane kitap
Yönün çevir Kâbe önünde mihrap
Ne hallere saldı Firavunu Rab
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
 27
Harama uzanma bin katı çıkar
Elini dilini özünü yakar
Ocağını kazıp inciri takar
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.....Mihriban EREN
28
Yapılanlar er geç önüne gelir
Zifiri karanlık olsa da görür
Dünyada olanı her şeyi bilir
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
 29
Hazinemi dersin yalan dünyaya
Alırlar elinden kalırsın yaya
Burası hiç oradaki davaya
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Mihriban EREN
30
Güzelliğin gider para pul etmez
Gönül evin boşsa Baykuşta ötmez
Hakikat sırrına akıl sır yetmez
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
31
Peygamber gönderdi kitap indirdi
Uyun diye ayetlerle bildirdi
Dünyayı da ekseninde döndürdü
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
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 32
Takma sen kafana bu kara bahtı
Sultan Süleyman’ın ne oldu tahtı
Gök kubbeye bir bak kim kazık çaktı
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
33
Padişahta olsan alınır tahtın
İki arşın bezdir hazinen hakkın
Topraktan hasloldun toprağa yattın
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez.... Mihriban EREN
 34
Kayaturan, okumaktır tek işim
Kırk sekizi buldu bilirim yaşım
Doğru yoldan şaşmam ağrımaz başım
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
 35
Gönül hazinen boş bilim’i öğren
Son nefeste bile ilim’i öğren
Öz Türkçeyi konuş dilimi öğren
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
 36
İhlasla iman et, Rabbine yönel
İzniyle aşılır her türlü engel
Müşkülün çözülür, uzanır bir el
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
37
El açıp dua et secdeye eğil
Dostların içinde ya sev ya sevil
Bu dünya kimseye kalıcı değil
Hakkı Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
38
Her yürekte mutlak bir aslan yatar
Doğan güneş her gün batıdan batar
Allah der bu kalbim Allah der atar
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
39
Bir gün gelir eğer düşersen dara
Çareyi ilahi vahiyde ara
Beşeri sistemle sarılmaz yara
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
40
Boşa yaratmadı var olan şeyi
Akıl bahşeyledi düşünün deyi.
Haşrolmaz beraber kötüyle iyi
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
41
El açıpta minnet etme kuluna
Hakkı Haktan başka kimseler vermez
Aldanma dünyanın para puluna
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
42-
Gönül hazinen boş bilimi öğren
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Son nefeste bile ilimi öğren
Öz Türkçeyi konuş dilimi öğren
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
43-
İhlasla iman et, Rabbine yönel
İzniyle aşılır her türlü engel
Müşkülün çözülür, uzanır bir el
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
44-
Her yürekte mutlak bir aslan yatar
Doğan güneş her gün batıdan batar
Allah der bu kalbim Allah der atar
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
45-
Bir gün gelir eğer düşersen dara
Çareyi ilahi vahiyde ara
Beşeri sistemle sarılmaz yara
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
46-
Boşa yaratmadı var olan şeyi
Akıl bahşeyledi düşünün deyi.
Haşrolmaz beraber kötüyle iyi
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez…Eyyup MERT
47-
Kuran-i bir ilim almalı insan
İlim ile amil olmalı insan
Daim Hak kapısı çalmalı insan
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
48-
Onda asla zayi olmaz emanet
Sen yeter ki özden inan-iman et
Kula kuldan gelir türlü ihanet
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
49-
Bizi nefsimize daim rakip et
Otuz cüz Kur’an’ı oku hatip et
O’nun ümmetiysen O’nu takip et
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
50-
Karababa, Şevki, Bekir ALİM var
Bir kula kötülük düşünmez bunlar
Korkmayın dosdoğru yaşayan canlar
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
51-
Derviş,Yunus gibi gel der izlerin
Canı tenden çekip alır sözlerin
Umre,Kabe, Hac yolunu özlerim
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez...Mihriban Eren
52
Konuşturmuş şair dostlar kalemi
Hasbıhal ederek dünya âlemi
Oku demiş aç Kur’an’ı kelamı
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Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Nadir ÇİTİL
53-
Unutma şeytanda tükenmez hile
Baykuşu tünetir ak gonca güle
Mükafatsız kalmaz çekilen çile
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
54- Yaktığın ateşe tutsan elini
Bülbülden eylesen gülün dilini
Hele bir dinlesen Yunus selini
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez...Mihriban Eren
55-
Edep güzel gardaş edebin takın
Harama yönelip bakmayın sakın
Ömür dediğin ne sonun çok yakın
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Muammer YALÇIN
56-
Ey! sevdası şu Cihanı titreten
Mekke Medinede ravzada yatan
Ayak izin saç telinden nur satan
Hakkı,Haktan başka kimseler vermez...Mihriban Eren
57-
Dünyanın ne işi ne aşı biter
Gözü tok olmalı denmeli yeter
Bağlarında bir gün baykuşlar öter
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Bekir ALİM
58
Geleni gideni bitmeyen bir han
Uyan bu gafletten gardaşım uyan
Yalvarıp af dile var sesin duyan
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN

(02.11.2011 Saat: 10.26)

Bekir Alim
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Atışma  Ne Hale Geldik

NE HALE GELDİK (ATIŞMA)
1-
Gitgide büyüyen şu yaramıza
Bakmaya bakmaya ne hale geldik
Kimler is veriyor kor çıramıza
Takmaya takmaya ne hale geldik… Eyyup MERT
2-
Savrulduk rüzgârda baharda güzde
Birlikte yürüdük ovada düzde
Uyuttular bizi laf ile sözde
Kalkmaya kalkmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
3-
Kayaturan doğru söyler dilimiz
Aşikâr eyledik ele halimiz
Bahçelerde soldu taze gülümüz
Bakmaya bakmaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
4-
Köyden şehre göç başladı durmuyor
Bunun sebebini kimse sormuyor
Tarlalar boş kaldı mahsul vermiyor
Ekmeye ekmeye ne hale geldik... şair Yusuf Değirmenci
5-
Güllerimiz varken hem lâlesini
Aldık hem de yaban sülalesini
Ruhumuza kendi meşalesini
Yakmaya yakmaya ne hale geldik...Eyyup MERT
6-
Bizans’tan tanırız onun soyunu
Bitmedi batının kirli oyunu
Değiştirmez kahpe olan huyunu
Dost diye dost diye ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
7-
Avrupa diyerek gör gizimizi
İthal işler sardı hep özümüzü
Marka takıntısı bak gözümüzü
Görmeye görmeye ne hale geldik... Mihriban EREN
8-
Halk soyuldu sağım sağım sağıldı
Sevgi sayı yoktur birlik dağıldı
Fitne fesat odakları çoğaldı
Yıkmaya yıkmaya ne hale geldik... şair Yusuf Değirmenci
9-
Sinsice bozdular dirliğimizi
Parçaya böldüler birliğimizi
Alıp meydanlara şu erliğimizi
Çıkmaya çıkmaya ne hale geldik... Eyyup MERT.
10-
İthale boğulduk üretim bitti
İş diye zenginler Tayvan’a gitti
İşsizlik çoğaldı dedirtti yetti
Kızmaya kızmaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
11-
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İnceden işledi tarihimize
Türkçeyi katletti baksana söze
Oysa Osmanlıca temelimizde
Sormaya sormaya ne hale geldik... Mihriban EREN
12-
Çıkmaza koydular her işimizi
Güldüler seyredip kem gidişimizi
Hınç ile yumruğu ve dişimizi
Sıkmaya sıkmaya ne hale geldik...Eyyup MERT
13-
Sel toprak götürür bozkır ovalar
Kesilir yerine konmaz ormanlar
Geleceğe verilecek fidanlar
Dikmeye dikmeye ne hale geldik... Şair Yusuf Değirmenci
14-
Teröre her türlü desteği verdi
Özünü meydana her yerde serdi
Kundaktaki çocuk kurşunla öldü
Takmaya takmaya ne hale geldik… Nadir ÇİTİL
15-
Artık çocuklara yabancı isim
Kulağına hoş gelir sosyete kesim
Davidi izdoru Maryo gibisin
Yormaya yormaya ne hale geldik... Mihriban EREN
16-
Geri kalmışlığın kimin derdinde
Atasözü ilim fendedir fende
Ne ararsan ara önce kendinde
Kurgula kurgula ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
17-
Köpekle çuvala girilir mi hiç
Fırsatı bulunca yapışıyor p..ç
Balık baştan kokar bizde büyük suç
Vurmaya vurmaya ne hale geldik...Mihriban EREN
18-
Müslümanız dedik söz ile kaldık
Dizi filimlerle alkolik olduk
Anayı babayı gerici bulduk
Çağ diye çağ diye ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
19-
Milli ve manevi duygular hani?
Vatana Bayrağa saygımız hani?
Ülkeme bağlılık sevgimiz hani?
Oflaya oflaya ne hale geldik……Sabiha SERİN
20-
Gardaşı gardaşa düşman ettiler
Onca hâsılatı alıp gittiler
Biz yanarken onlar er tükettiler
Sıkmaya sıkmaya ne hale geldik… Bekir Alim
21-
Milli bir uçağın milli bir füzen
Denizaltın yoksa deryada yüzen
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Emperyalist güçler çok olur ezen
Sızlana sızlana ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
22-
Dostlarım anladı tüm hilesini
Bizlere verdiği tüm çilesini
Karadeniz’e de bilcümlesini
Dökmeye dökmeye ne hale geldik... Eyyup MERT
23-
Sınıra sürdüler Mehmet’imizi
Şemdinli, Çukurca Kandilli düzü
Dağlar tepesinde şehidin izi
Araya araya ne hale geldik... Mihriban EREN
24-
Kartal kaya Ulu dağda şatoya
Gitmek için binmek lazım otoya
Umudu bağlayıp sonra totoya
Ahlaya ahlaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
25-
Uyuz tilkilere in gösterdikçe
Coniye el pençe hazır durdukça
Toprakları parsel parsel verdikçe
Sormaya sormaya ne hale geldik... Mihriban EREN
26-
Maneviyatımız hapiste tutu
Cevheri sakladı paslanmış kutu
Bize ders(!)  verenin çanına otu
Tıkmaya tıkmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
27-
Alim’le oturup Mert’le kalkmalı
Eren gibi doğru yola katmalı
Hainleri bulup söküp atmalı
Yapmaya yapmaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
28-
Al bayrağı dikmek lazım her burca
İtiraz edene takmalı kanca
Armasında barış diye üç yonca
Yolmaya yolmaya ne hale geldik… Muammer Yalçın
29-
Belki yakışmıyor bu sözler bana
Kardeş yüzlü düşman istersen kına
Kangren bağlamışken bendeki yara
Sarmaya sarmaya ne hale geldik... Mihriban EREN
30-
Kirli paraları doldurdu cebi
Ahmağın gözünde göründük sabi
Kızılırmak gibi, Sakarya gibi
Akmaya akmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
31-
Kayaturan kızan varsa sözüme
Erkek ise çıkar söyler yüzüme
Rüzgar ile yanan yürek közüme
Harlaya harlaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
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32-
Terkeden Ceylanın kurdun ahı mı
Talan ettik orman gibi mühimi
Tükendi mi yoksa ağaç tohumu
Dikmeye dikmeye ne hale geldik… Muammer YALÇIN
33-
Dağda taşta şimşek olup çakmalı
Yağmur olup sele dönüp akmalı
Engelleri teker teker yıkmalı
Yapmaya yapmaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
34-
Hakkınca anmayız öleni neden
Karşılıksız seven yareni neden
Açıp okumayız Kur’an’ı neden
Bakmaya nakmaya ne hale geldik… Muammer Yalçın
35-
Şehadet şerbeti içerken Mehmet
Al bayrağa sarıp gönderdi devlet
Kendi vatanında gördü ihanet
Affede affede ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
36-
Şemdinli denince askerim gelir
Ay şahitlik yapar yıldızlar bilir
Şehitler hep yaşar katiller ölür
Yanmaya yanmaya ne hale geldik... Mihriban EREN
37-
Nice Yiğitleri verdik toprağa
Kurudu dallarım döndü yaprağa
Edirne’den Çin’e ta Karabağ’a
Görmeye görmeye ne hale geldik… Bekir ALİM
38-
Güvenirim Şevki’m mertlik kartına
Bilirim ki hile sinmez tartına
Kendi illerinde düşman sırtına
Çıkmaya çıkmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
39-
Mecnun etti dolaştırdı çölleri
Bentler yaptım durdurmadı selleri
Yetiştirdim yar bağında gülleri
Dermeye dermeye ne hale geldik. Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
40-
Çıkmayınca uzay ile ayına
Bağlanaman üç ge ile yayına
El açarsın düşen varsa payına
Oflaya oflaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
41-
Muammer Gardaşım coşmuş geliyor
Kahramanlık nedir güzel biliyor
Cücenin bileği devi çeliyor
Bükmeye bükmeye ne hale geldik... Eyyup MERT
42-
Yolumuz yaklaştı menzile yakın
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Söz sohbeti olmaz özde korkağın
Sorduğum suale şöyle bir bakın
Takmaya takmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
43-
Halay çekilecek burası yeri
Elinde zurnayı üflüyor deli
Davul her taraftan gerilmiş deri
Vurmaya vurmaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
44-
Düşmandan dost olmaz güvenme sakın,
Yüzüne gülenin şerrinden sakın.
Bir tek soydaşındır sana en yakın.
Aldana aldana ne hale geldik… Vehbiye Yersel
45-
Talan tufan etti sardı cehalet
Kursağımdan geçmez bir lokmacık et
Çektiğim bu çile bu nasıl zahmet
Takmaya takmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
46-
Azgın rüzgarların kanatlarında
Yarım dır sevdası gençlik çağında
Sağında vatanı yar sol yanında
Vermeye vermeye ne hale geldik... Mihriban EREN
47-
Uyduk sahte devin kirli izine
Nasıl da kapıldık yalan tezine
Gerçeklerimizi namert gözüne
Çakmaya çakmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
48-
Dert vurdu her yanı belim kırıldı
Nice dostlar küsüp bana darıldı
Yine başım bölük bölük yarıldı
Sarmaya sarmaya ne hale geldik… Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
49-
Ölümlü dünyaya su gibi akıp
Özünü bırakıp şekline bakıp
Saçları düzeltip maskeler takıp
Taraya taraya ne hale geldik… İlkay Coşkun
50-
Ucuz diye koştuk Çin pazarına
Kâr katladık dış güçlerin kârına
Darbe vurup geleceğe yarına
Sormaya sormaya ne hale geldik... Mihriban EREN
51-
Kardeşi kardeşe düşman ettiler,
Gençlerimiz telef olup gittiler,
Seyirci kalanlar hata ettiler,
Boş vere boş vere ne hale geldik…. Vehbiye Yersel
52-
Koptu öz dilimiz hoş lehçesinden
Kirlendi yabanın pis nefesinden
Miskleri sindirip gül bahçesinden
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Kokmaya kokmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
53-
Şu yaralı bağrım yanıp çağlıyor
Ülkemde olanlar yürek dağlıyor
Analar şehide halen ağlıyor
Görmeye görmeye ne hale geldik…. Sabiha SERİN
54-
Kimisi menfaat çıkar peşinde
Kimi ehli kâmil kendi işinde
Kimisi lokmayı görür düşünde
Bakmaya bakmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
55-
Kayaturan gören olur hesabı
Ne kadar doldursan dolmuyor kabı
Bize yutturdular sonunda habı
Uyuya uyuya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
56-
Bizlerin malına koyuldu kota
Onlar limuzinde biz bindik ata
Biz sandalla gezdik onlarsa yata
Sürmeye sürmeye ne hale geldik... Mihriban EREN
57-
Yavaş yavaş bulduk dermansız derdi,
Kanıksadık artık her çirkin ferdi.
Aslında yerleri yedi kat yerdi;
Sokmaya sokmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
58-
Eyyüp gibi sabır dile sen bana
Mert diyerek geldim gardaş yan yana
Atışmaya dörtlük ile uyana
Yazmaya yazmaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
59-
Gülistanımıza gölgesi çöken
Oldular binlerce binalar diken
Daha temelleri atılır iken
Yıkmaya yıkmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
60-
Emeklinin sabrı doldu taşıyor
Eğer hayat buysa güya yaşıyor
Vekile zam geldi buna şaşıyor
Korkula korkula ne hale geldik…. Sabiha SERİN
61-
Her gün kara bir yas her gün bir şehit
Okurum dilimden düşmüyor beyit
Sığındım aşkına eyy Ehl-i beyt
Sıkmaya sıkmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
62-
Seyit Onbaşıydı gülleyi kaptı
Topun namlusunun içine attı
İngiliz gemisi yan gelip yattı
Bilmeye bilmeye ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
63 -
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Anlatıp yazacak öyle çok derdim
Dost için postumu yollara serdim
Üç kuruşa adam satanlar gördüm
Akmaya akmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
64-
Nene Hatun gibi şahlanmak ister
Mihriban Eren’ de korkusuz asker
Coşku gören düşman vallahi siner
Coşmaya coşmaya ne hale geldik.... Eyyup MERT
65-
Kimi karda gezer kimi boş gezer
Kimi partal atıp deryada yüzer
Aldanma züğürde dost seni üzer
Kalkmaya kalkmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
66-
Atamın izinde kaç kişi kaldı
Menfaat nerede oraya daldı
Yalaka olanlar makamı aldı
Bakmaya bakmaya ne hale geldik… Sabiha SERİN
67-
Kızılırmak gibi dolup taşarım
Söz bahis Vatansa dağlar aşarım
Bu nasıl insanlık ona şaşarım
Çakmaya çakmaya bu hale geldik… Bekir ALİM
68-
Anlatamam kalem ile söz ile
Yüreğimde geldim yanan köz ile
Atışırım dostlar bilin siz ile
Yazmaya yazmaya ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
69-
Dolaşır içimde teccal’la çakal
Ne defol diyen var ne ininde kal
Kulaklar tıkanmış diller olmuş lal
Yıkmaya yıkmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
70-
Türk kadını halen görüyor şiddet
Evdeki erkekte bitmiyor hiddet
Devlet sahip çıksa bitecek bu dert
Sormaya sormaya ne hale geldik… Sabiha SERİN
71-
Rabbim kestirmesin ümit cennetten
Lâkin hurafeler baskın sünnetten
Ele ettiğimiz şu pis minnetten
Bıkmaya bıkmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
72-
Nasrettin Hocayı unutturarak
Noel Baba diye hayal kurarak
Piyangoyla halkı oyalıyarak
Uyuta uyuta ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
73-
Batıya özenti sanki marifet
Türkçemizi koru etme ihanet
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Modernlik bu ise ederim lanet
Özümüz sözümüz ne hale geldik… Sabiha SERİN
74-
Alim- dostlarıma bunlar aşina;
Zelil yaşarlardı, boşu boşuna
Bizden aldıkları ilmi başına
Kakmaya kakmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
75-
Aşık tevhidi yem ararım çare
Bu garip yüreğim düşer hep hare
Gelin haksızlığa atalım nare
Atmaya atmaya ne hale geldik… Aşık Tevhidi Kenan BİLGA
76-
Nadir Çitil cesur verir cesaret
Yakışmaz bizlere zillet esaret
Bağından çözülse ah şu basiret
Çözmeye çözmeye ne hale geldik... Eyyup MERT
77-
Bütün ulus suskun gülmüyor yüzler
Yüreğim kan ağlar, ıslandı gözler
Sabiha ne desin, boşa bu sözler
Yazmaya yazmaya bu hale geldik…. Sabiha SERİN
78-
Dört kitabı biz Hak bildiğimizi
Peygamberi Nebi gördüğümüzü
Âdem’den Havva’dan geldiğimizi
Unuta unuta ne hale geldik… Şevki KAYATURAN
79-
Der ÂLİM yüreğim yaralandı bak
Yazdığı mısralar karalandı bak
Dosta giden yollar aralandı bak
Akmaya akmaya ne hale geldik… Bekir ALİM
80-
Mert der aramalı nurlu eyvanı
Kalkmadan bulmalı ömür harmanı
Hakk’ın kapısına kutlu kervanı
Ikmaya ıkmaya ne hale geldik... Eyyup MERT
81-
Kayaturan, güzel olan sevilir
Yavaş yavaş akıbete yürünür
Mahşeri Kübra’da hesap görülür
Demeye demeye ne hale geldik… Şevki KAYATURAN

(18.01.2012 Saat: 16.58)

Bekir Alim
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Atışma  Okumak Gerek

OKUMAK GEREK
1-
Doğumdan mezara kadar
Yaşarken okumak gerek
İlk günden pazara kadar
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
2-
Cahil çok şey bildim sanır
Okuyanı herkes tanır
Ziyasıyla aydınlanır
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
3-
Okudukça güler yüzün
Her yerde dinlenir sözün
Sönmesin yürekte közün
Her daim okumak gerek. Nadir ÇİTİL
4-
Sultan şair Mihriban’ı
Gözlerim arıyor hanı
Tanımak için cihanı
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
5-
Eğitime destek gerek
Kardelenleri bularak
Doğu batı ya vararak
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
6-
Kuş olur uçar gidersin
Dünyada neler var dersin
Etrafa ışık saçarsın
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
7-
Nakışla bezenmiş kilim
Anlat demiş Bekir Alim
Hiç susar mı artık dilim
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
8-
Eğitim güç direğidir
Kültürün bel kemiğidir
Kalem kırar yeri gelir
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
9-
Kalkınmanın temelidir
Rabbim “oku” der emridir
Cihan onun eseridir
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
10-
İlk emir okudur, direk
Her daim okumak gerek
İlim olsun mutlak erek
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
11-
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Rabbinle açma aranı
Helalden kazan paranı
Asılı duran Kur’an’ı
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
12-
Bilgi için gezmek gerek
Dört bir kıtayı çizerek
Dinleyip yazıp çözerek
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
13-
Bilmeyenle bir mi bilen?
Bilgidir dağ-taşı delen.
Bilen olur şirki silen,
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
14-
Şevki, Nadir, Mihribanı
Can dostları iyi tanı
Eyyup, Bahri nerde hani?
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
15-
Cahil olup çam devirme
Son sözünü öne sürme
Donanımsız beyni yorma
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
16-
Aşkla sevgiyle yazalım
İlim çağında yüzelim
Cahile mezar kazalım
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
17-
Tanıdım ben Eyüp Mert’i
Okutup öğretmek derdi
Rabbim kulakla göz verdi
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
18-
Hayatın şah damarına
Neşter vurdurma yarına
Eğitim zerk et kanına
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
19-
Okumanın yoktur yaşı,
Cahilin akar gözyaşı,
Cehalet şerlerin başı,
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
20-
Boş işlere etme meyil
Çalış uğraş yaşken eğil
Dünya boş manasız değil
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
21-
Elde kâğıt birde kalem
Mutlu olsun cümle âlem
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Kalmasın dert, keder elem
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
22-
Okumuşun yüzü nurlu
Yuvasında hep huzurlu
Dost çevresinde onurlu
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
23-
Öğretmen ilimin başı
En kutsalı onun işi
Öğrenmenin yoktur yaşı
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
24-
İlim her kapıyı açar
Işık tutar cevher saçar
ÂLİM olan olmaz naçar
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
25-
Zarardadır okumayan
Kısa ömrü olur ziyan,
Dost kazanır her okuyan
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
26-
Doğru yanlış çelişmeden
Fikir doğmaz gelişmeden
Usta olunmaz pişmeden
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
27-
Okumayan cahil kalır
Okuyanlar çok yol alır
Cahil gerilerde kalır
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
28-
Ağır olur cahil taşı
Sırtın dönüp bakma şaşı
Öğrenmektir işin başı
Her daim okumak gerek. Zaralı EREN
29-
Aynanı işle satıra
Yalan söyleme hatıra
Hazreti Yuşa yatıra
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
30-
Oku kemale erersin
Nüansı farkı görersin
Bilirsen doğru söylersin
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
31-
Okuyanla okumayan
Bir olmadı hiçbir zaman.
Uyan gel kardeşim uyan
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

32-
Her satırı yazar dinde
Olsa bile oku Çin’de
Çaresiz kalsan zor günde
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
33-
Öğren soy sop geçmişini
Yarına koyma işini
Olsun istersen düşünü
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
34-
Dilimin döndüğü kadar
Beyin rehber gözler radar
İşledikçe azar azar
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
35-
Cümle cümle satır satır
Gönül kırıp yıkma hatır
Cahil aklını oynatır
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
36-
Kömür, elmas iki maden
Düşün taşın niye neden
Olmak için önde giden
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
37-
Şevki hemşerim kıyağı
Vermiş en güzel ayağı
İlim bahçesi gül bağı
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
38-
Okuyup yazmalı destan
Olmasa ne allı fistan
Açsın gönlünde gülistan
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
39-
Oku okut sende gardaş
Gel sende ol bize yoldaş
Bedava dünyayı dolaş
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
40-
Bekir Alim, Sivas merkez
Başına toplanır herkez
Şiir deryasına gir gez
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
41-
Bilmeyenle bir mi bilen?
Bilgidir dağ-taşı delen.
Bilen olur şirki silen,
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
42-
Yoktur okumanın yaşı
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Yük zannetme kitap taşı
Kazanmak için savaşı
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
43-
Gerçekleri bilmek için
Hataları görmek için
Hep ilerde olmak için
Her daim okumak gerek. Hatice BOZKURT SARITAŞ
44-
Hatice demiş ileri
İlim yapan farklı yeri
Kur’an elde büyük veri
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
45-
Okuyanlar elbet yazar
Nice sinsi oyun bozar
Cehalete kabir kazar
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
46-
Sevgi saygı öze iner
Mutluluklar söze döner
Cehaletler bir bir söner
Her daim okumak gerek. Hatice BOZKURT SARITAŞ
47-
Olmak için örnek insan
Oku öğren sağlam lisan
Olmasın diyorsan tasan
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
48-
Huzur bize gelsin diye
Yürek ferah bulsun diye
Yaratana kulsun diye
Her daim okumak gerek. Hatice BOZKURT SARITAŞ
49-
Kayaturan ışık saçtı
Güzelliğe çığır açtı
İşte asıl bu amaçtı
Her daim okumak gerek…Eyyup MERT
50-
Karlı yolları aşmaya
Binmek lazım kırat taya
Çıkmak istiyorsak aya
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
51-
Her harfe köle olurum
Öğrenir yolum bulurum
Daha çok iş var sanırım
Her daim okumak gerek. Hatice BOZKURT SARITAŞ
52-
Bekir ALİM ilmi sever
Yüreği güzeli över
Cahil kalan dizin döver
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Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
53-
Hakikati yapma batıl
Çağdaşlıkta, olma atıl
Haydi, dostum sende katıl
Her daim okumak gerek. Zaralı EREN
54-
Hoş nizamlı yazmış o can
Derviş Yunusu soracan
Eyyup, Bekir, Şevki hocam
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
55-
Umutlara ermek için
Paylaşarak vermek için
Cehaleti kırmak için
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DĞİRMENCİ
56-
Sultan şair Mihriban’ım
Sen yoksan eksik bir yanım
Çalar söyler ozan hanım
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
57-
Sözler gelir azar azar
Haine kazalım mezar
Gereksiz nameler dizer
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
58-
Kayaturan adı gibi
Bala benzer tadı gibi
Adil davran kadı gibi
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
59-
Okumayan yarım adam
Bir konuşur yıkar bin çam
Kalmayalım geri ve ham
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
60-
Kaçırma atla trene
Basma boş yere firene
Yokuş düz olur bilene
Her daim okumak gerek. Muammer YALÇIN
61-
Aydınlık olsun fikrimiz
Bilgiyle dosun zihnimiz
Birimiz değil hepimiz
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DĞİRMENCİ
62-
“İlim, mümin yitik malı
Arayıp onu bulmalı”
Peygamberin ağız balı
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
63-
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Siler gider öfkemizi
Faal tutar beynimizi
Aydınlaıtır kitap bizi
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DĞİRMENCİ
64-
Röntgen, emar yakın çekim
Uzmanlık ister nitekim
Bakıp derman bulur hekim
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
65-
Ertuğrul Çitil’im bildim
Yetiştim dostlarım geldim
Ödemiş’ten selam saldım
Her daim okumak gerek. Ertuğrul ÇİTİL
66-
Âlim gökte yıldıza eş
Karanlığa nurlu güneş
Bir şey bilmez cahil gebeş
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
67-
Şayet insanı seversek
bilgi paylaşmak istersek
Bilinçli olalalım dersek
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DĞİRMENCİ
68-
Mihriban, adıyla EREN
Olmuştur şuura eren
Mutlak o bir güller deren
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
69-
Nefes alıp vermek gibi
Okudukça umman dibi
Bilmek için suda debi
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
70-
Çözmek için bilmeceyi
İhmal etme a,be,ce yi
Ağartır sahte geceyi
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
71-
Helal size doya doya
Gelin bakın yiğidoya
Herkes hayran Sivaslı’ya
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
72-
Anan atan hayır görsün
Kalem tutan hayır görsün
Yurdum senden hayır görsün,
Her daim okumak gerek. Bekir AKBULUT
73-
Araştır oku bıkmadan
Tartış masadan kalkmadan
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Kütüphaneden çıkmadan
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
74-
İbretle bak gün ve aya
Niçin geldik şu dünyaya
Bilirsek kalmayız yaya
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
75-
Rüzgâr gibi esmelisin
Kitaplarla gezmelisin
Öğrendiğin yazmalısın
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
76-
Cehalet çirkinlik besler.
Akıl, fikir, gönül sisler.
İlim iki cihan süsler
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
77-
Karanlığa ışık olur
İnsan sever âşık olur
Gönüllere maşuk olur
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
78-
İlim oku feni oku,
Al kitabı Kur’an oku,
Geçmişine rahmet oku,
Her daim okumak gerek. Bekir AKBULUT
79-
Kömür gibi gözün kaşın
Havası serttir sıcak aşın
Ana sevgisidir döşün
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
80-
Beşikten mezara kadar
Terbiyede hep ilim var
Has bahçede güller açar
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
81-
Cehaleti yıkmak için
Aydınlığa çıkmak için
Hep ileri bakmak için
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
82-
Mert’im ilim aşığıdır
Kitap dünya ışığıdır
Cehalet kan kaşığıdır
Her daim okumak gerek. Eyyup MERT
83-
Duyan dostlar hemen koştu
Şairler sel oldu coştu
Mısralar havada uçtu
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
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84-
Gönüllere giden bağı,
Ör beyine bilgi ağı
Okuyarak bilgi çağı
Her daim okumak gerek. Bekir AKBULUT
85-
Kömür gibi gözün kaşın
Havası serttir sıcak aşın
Ana sevgisidir döşün
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
86-
Okunsun Allah kelamı
Al ver her daim selamı
Rağbet sırta ki çula mı
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
87-
Aşığı ozanı çoktur
Kalemine engel yoktur
Kuran elbet gerçek haktır
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
88-
Ömer Koç’um yollar yordu
Dost bildiğim önce vurdu
Yabancı yerlisi sordu
Her daim okumak gerek. Ömer KOÇ
89-
Hasbıhale doyum olmaz
Böyle sohbet hiç bulunmaz
Kitapsız asla kalınmaz
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
90-
Cehaleti yen, em dersen
Geleceği gör, em dersen
Biraz umut ver, em dersen
Her daim okumak gerek. Bekir AKBULUT
91-
Okudukça yükseliriz
Doğru yolumuz buluruz
Dünyaya lider oluruz
Her daim okumak gerek. Hüseyin PARLAKDEMİR
92-
Nadir beyi Yusuf beyi
Bir daha görek Hafiği
Balı kaymağı peyniri
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
93-
Bu defa yolumuz Ulaş
Gideceğiz yavaş yavaş
Şair dostlar bacı gardaş
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
94-
İl İlçe köyleri gezsek
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Harita bulmaca çözsek
Kıta kıta şiir dizsek
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
95-
Mihriban sen dokun saza
Ne kaldı şurada yaza
Şairler gelsin Sivas’a
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
96-
Okuyup adam olalım
Atayı örnek alalım
Dört yana haber salalım
Her daim okumak gerek. Hüseyin PARLAKDEMİR
97-
O ortamın tadı başka
Özlem madımak lavaşta
Çiflik kangalı revaçta
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
98-
Desen desen her çiçeği
Oku ögren her gerçeği
Uzak yakın geleceği
Her daim okumak gerek. Bekir AKBULUT
99-
Söz bilen çıksın söylesin
Kur’an’ı herkes öğrensin
Özü sözü birdir densin
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
100-
Allah kısmet etsin gelek
Berceste kitaptan alak
Bir gece Ulaş’ta kalak
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
101-
Oku ilerle hep fence
İşle beyne ince ince
Örnek olun her bir gence
Her daim okumak gerek. Bekir AKBULUT
102-
Yazıp okuması başka
Şiirlerle düştüm aşka
Haftada bir kitap keşke
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
103-
Her sözümde anlam yüklü
Art niyet yok bal petekli
İnce sır lehçede saklı
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
104-
Okuyanlar mütevazı,
Allahın emrine razı,
Silinmez alından yazı,
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Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
105-
Aldım kalemi elime
Yazdım geleni dilime
Diyorum ki sevgilime
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
106-
Faydalı konular oku,
İnce ele, çok sık doku,
Her gün biraz Kur’an oku
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
107-
Emreyledi Kuran bize
Her daim okumak gerek
Huzur dolar gönlümüze
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
108-
Öğrenirsin haklarını
Sollarsın sen çoklarını
Göstermeye farklarını
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
109-
Okumalı psikoloji
Halkçı yapar sosyoloji
Geliştikçe teknoloji
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
110-
Şevki gardaş vermiş ayak
Yazmayana ceza dayak
Örnek olsun eser bırak
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
111-
Her ilmin kaynağı Kuran
Alim kullar Ona hayran
Dinsin dersen tipi-boran
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
112-
Havuzda üç tur etabı
Şezlonga yat al kitabı
Elit olmanın adabı
Her daim okumak gerek. Ömer KOÇ
113-
Böl, çarp, çıkar sonra topla
Sonuç doğru bak hesapla
E, kitabı sen laptopla
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
114-
Gerçek bir kul olmak için
Hakikati bulmak için
Marifete dalmak için
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
115-

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Boş zamanlar değerlenir
Bu dünyaya düzen gelir
İnsanlık böyle yükselir
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
116-
Her satırda ilim olsun
Yaz gardaşım neşe dolsun
Kuşaktan kuşağa yolsun
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
117-
Oku Türkçe öğren dili
Der bahçende biten gülü
Konuştur susan bülbülü
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
118-
Oku-öğren ve uygula
Bu yakışır mümin kula
İlim en büyük pusula
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
119-
Doğruyu konuşan sözün
İlimle yoğrulan özün
Bilgiye ulaşan gözün
Her daim okumak gerek. İlkay Coşkun
120-
Kimi yazar harfte kalın
Kimi okur usta malın
Yazmak için ilham alın
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
121-
Cahil insan nefse uyar
Veremez hayata ayar
Her gün aynı yerde sayar
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
122-
Gözüm okur kalem yazar
Dilim cümleleri düzer
Cehalet insanı üzer
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
123-
Kayaturan okuyup yaz
Karanlığı eyle beyaz
Tipi kar olsa da ayaz
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
124-
Tarihine bir ışık tut
Yeşerdikçe açsın umut
Koynunda sevgiyi uyut
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
125-
Hakka yakın eyler ilim
İlimle konuşur dilim
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Bunu bilir akl-ı selim
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
126-
İlim kitapla dallanır
Huzurla gönül ballanır
Başak misali sallanır
Her daim okumak gerek. İlkay Coşkun
127-
Her dilden okuyup yazan
Dünyayı dolaşıp gezen
Denizde deryada yüzen
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
128-
İlim dipsiz bir deryadır
İlim edep ve hayadır
İlim sağlam bir kaladır
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
129-
İlimdir doğruluk suyu
Okuyan bulur doğruyu
Siler yürekten korkuyu
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
130-
Düşündükçe aklım şaşar
İnsan ölür ilmi yaşar
Şairler sel olup taşar
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
131-
Çekilmeli başköşeye
Al kitabı dal neşeye
Tavsiyem Fatma, Ayşe’ye
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
132-
Şeytanla savaşmak için
Nefisle dalaşmak için
Hakka dost ulaşmak için
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
133-
Oku hiç vermeden mola
İnsan ilim irfan dola
Böyle düşer doğru yola
Her daim okumak gerek. Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
134-
Tarihe bak aydın dolu,
Öğren, öğret ey Türkoğlu
Aydınlat geçtiğin yolu,
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
135-
Eskiden derdik muallim
Aydınlığa gider yolun
Dört yana uzanır kolun
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
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136-
Sonra amel ilmini al
İbadetle huzura dal
Münacatla kapıyı çal
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
137-
Oku oğlum tıpı bitir
Hastalara şifa getir
Hediye de kitap götür
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
138-
Camide imam olursun
Ahlaki tamam olursun
Cennetten payın alırsın
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
140-
Yazdıklarım ulaşmıyor
Bekir bana hiç bakmıyor
Kayaturan dem veriyor
Her daim okumak gerek. Bahri KARA
141-

Önce iman ilmi lazım
Tevhitle coşmalı ağzım
Sona erer kalpte sızım
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
142-
Kayaturan başlar işe
Kim var ki ona yetişe
Eyüp için canlar neşe
Her daim okumak gerek. Bahri KARA
143-
Ömür biter hazan olur
Mezarını kazan olur
Hakkında çok yazan olur
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
144-
Yüreğimdeki savaşsın
Mücadelemde amaçsın
Hedefine bilgi aksın
Her daim okumak gerek. Mihriban EREN
145-
Oku okut eser bırak,
Boş kalmasın hiç bir yaprak
Vade sonunda var firak.
Her daim okumak gerek. Vehbiye YERSEL
146-
Kayaturan ilim ile
Fezaya çık bilim ile
Çok söyledim dilim ile
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
147-
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Beşer ilimleri öğren
Nedir dünya? nedir evren?
Senden fayda görsün çevren
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
148-
Bekir bizi taşa tuttu
Bahri yazmayı unuttu
Kimi öğüt verdi gitti
Her daim okumak gerek. Bahri KARA
149-
Mesleğini bil ve tanı
Hak sevmez miskin yatanı
Takdir et kalem tutanı
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
150-
Zarar gelmez boşa oku
Almak lazım ilim şoku
Cahil ile uymaz doku
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN
151-
Bekir İstanulun gülü
Eren koç katıl yürü
Yersel,Çitil burda ünü
Her daim okumak gerek. Bahri KARA
152-
Faydalı ilimdir bunlar
Alim olan bunu anlar
Size diyorum; ey canlar
Her daim okumak gerek. Murat KARABABA
153-
Elinde defterle bekle
Mısra mısra yazıp ekle
Kelimeye mana yükle
Her daim okumak gerek. Bekir ALİM
154-
Kayaturan oku tanı
Gez dolaş cennet vatanı
Tanın gençlere atanı
Her daim okumak gerek. Şevki KAYATURAN

(29.02.2012 Saat: 18.50)
Şevki KAYATURAN

Bekir Alim
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Atışma  Van Erciş Depremi Yürek Dağladı

VAN - ERCİŞ DEPREMİ YÜREK DAĞLADI..
1-
Bir sonbahar günün tam ortasında
Yer yerinden çıktı haber basında
Bir çığlık oluştu halkın sesinde
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Hikmet OKUYAR
2-
Yeni atanmıştı yeni okula
Öğretmenim canın koydu bu yola
Hafta sonu dendi verdiler mola
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
3-
Kimi maldan oldu kimi canından
Kiminin Azrail geçti yanından
Kimi var Toprağı sular kanından
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
4-
Titredi yüreğim kaldım orada
Çiçeği burnunda yarım murada
Defteri kitabı kırık sırada
Van -Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar yürek dağladı… Mihriban EREN
5-
Kimi kolanların kaldı altında
Bağrında evladı bir dağ sırtında
Şehit onlar şehit Allah katında
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
6-
Yıkıldı güzelim Ercişi Vanın
Doğunun cenneti bilinir gölün
Kaderin yazın da buyumuş senin
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bahri KARA
7-
Duyan koştu yardım için oraya
Yetmiş beş milyonum girdi sıraya
İhtiyaç var çadır ile paraya
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
8-
Her biri bir yerden ana kuzusu
Yaşamak sevinci bir tek arzusu
Enkazın altında canlı cansızı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
9-
Ne karaymış gardaş anıl yazısı
Ölüsünü arar durur bazısı
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Yaşamayan nerden bilsin acısı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
10-
Allah verir canı dener kulunu
İyi öğren de gel sağı solunu
Uyma şu nefsine kırma kulunu
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bahri KARA
11-
Enkaz yığınında cansız yatan var
Çadırları çalıp halka satan var
Ne bulursa cebe koyup atan var
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
12-
Müteahhit doğru adam kalmadı
Söz verenler söze sadık olmadı
Niçin bizi dürüst insan bulmadı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Nadir ÇİTİL
13-
Kayaturan bakan yoktur yaşına
Toplanmışlar eşin dostun başına
Zehir kattı felek bugün aşına
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
14-
Kırıldı ki nice bedenin dalı
Ağladı bayrağın beyazı-alı
İkilik güdene ibret olmalı
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
15-
Bebeğine her gün verdi memeyi
Azra kızım dedi deprem meleği
Dayanmazdı ölse ana yüreği
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
16-
Mevla göstermesin hiçbir kuluna
Dilerim ki çok can salim buluna
Yas düştü atadan kızı oğluna
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
17-
Dindirmeli bu ağrıyı sancıyı
Kaldıramaz kolay değil acıyı
Toprağa ben gömdüm gardaş bacıyı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
18-
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Gücüm yok mecal yok bitmez bu acı
Yetmiş milyon birden size duacı
Kimi Hak yoldaşı Kimisi Hacı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
19-
Muammer Yalçın’ım ararım bende
Bir faydan dokunsun yardım et sende
Ne yara açıldı gardaş bu tende
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Muammer YALÇIN
20-
Hep böyle karalı yazılmış öykün
Acıya gark oldu herkes top yekûn
Kavruldu yürekler acılar sökün
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Duyan gören canlar kara bağladı… Zaralı EREN
21-
Bu feryat bu figan hep bir ağızdan
Ecel kurban seçti kara yağızdan
Koynunda yavrusu Kadıncağızdan
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
22-
Göz-kulak enkazda sesler beklenir
Vatan karış karış elem yüklenir
Eyyup’ün derdine dertler eklenir
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
23-
Yer yüzü sallandı canlı perişan
Karıştı toprağa bozuldu nişan
El ayak dolandı perme perişan
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Mihriban EREN
24-
Çarşıda pazarda dönüp direkten
Sağ kalan sevinci duymaz yürekten
Bir umut bekliyor kazma kürekten
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
25-
Önümüz kara kış ne olur hali
Yardıma bir destek verelim bari
Havadan karadan fark etmez hani
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Mihriban EREN
26-
Yaradan mukdedir derya denize
Büyük bir imtihan bu deprem bize
Vahşet yaşatanlar gelmeli dize
Van- Erciş depremi yürek dağladı
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Gören duyan canlar kara bağladı… Salim GÜLBAHÇE
27-
Kimse var mı diye Akut seslenir
Her taşın altından inilti gelir
Hastanede siren sesi beklenir
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Mihriban EREN
28-
Kurumaz gözünde yaşlar yetimin
Emaneti artık o milletimin
Bitsin felaketi artık âtimin
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı.. Eyyup MERT
29-
Dört bir yandan yardım için gelen var
Üç gün sonra canlı insan bulan var
Her şeyin yitirip yalnız kalan var
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
30-
Henüz kıyametin sonu değildi
Kimi Azrailin eline geldi
Gökte kuşlar yerde karınca bildi
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı... Mihriban EREN
31-
Gülbahçe de gördüğünü anlattı
Ne iftira etti ne hilaf kattı
Bu acıyı canı gönülden tattı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Salim GÜLBAHÇE
32-
Gel ağlama sil gözünün yaşını
Kimi anasını kim gardaşını
Kimiside arar can yoldaşını
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı.. Mihriban EREN
33-
Dört yandan yardıma koşanlar uzar
Bizim birliğimiz düşmanı bozar
Tarih böyle yüce kaç millet yazar
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
34-
Mevla vermiş neydek doğal afeti
Vatandaş görürse orda devleti
Sevgi haznesinde her merhameti
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Mihriban EREN
35-
Kayaturan, Eyyup gibi sabreder
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Cennete en önde Mert olan gider
El ele verirsek sorunlar biter
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
36-
Mert’ im dayanması imkânsız durum
Bu zelzele en son olsun diyorum
Dua edip Hakk’ tan hep diliyorum
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
37-
Gülbahçe’yle Eren olmasa olmaz
Gardaşla bacının yeri hiç dolmaz
Gitti canlar netsek artık bulunmaz
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Nadir ÇİTİL
38-
Allah akıl verdi yol bulak diye
İşitsin dinlesin bu kulak diye
Doğru yerden haber tez alak diye
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
39-
Gönülden gönüle dualar gide
Varlık hazinenden Hakk için öde
Yaralıya şifa rahmet şehide..
Van - Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı... Hikmet OKUYAR
40-
Binalar yerlebir vicdanda sağlar
Ölüm çepeçevre göz durmaz ağlar
Her sinede bir kor sarsılıp çağlar
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… İlkay Coşkun
41-
Mahalleler cadde sokak karıştı
Birbiriyle kadın erkek yarıştı
Dargın olan küskün olan barıştı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
42-
Bir felaket sanma, bundan ibret al
Tamahı bırak da gerçeklere dal
Tefekkür eyle ve hülyalara sal
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Sadi TELTİK
43-
Ellerim duada kulağım seste
Beklenti ümitler hep bir nefeste
İnsanlık dünyadan geçiyor teste
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Muammer YALÇIN
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44-
Allah yardım etsin darda kalana
El atmalı insan muhtaç olana
Ne olduysa gardaş oldu ölene
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
45-
Önceden düşünüp tedbir alınmaz
Yer nezan sallar günü bilinmez
İhmalin adına takdir denilmez
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
46-
Kayaturan, dostum çok güzel demiş
O gönül borcunu çoktan ödemiş
Kardeşlikten güzel başka ne imiş?
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
47-
Ciğerim ateşte yanıyor kor kor,
Böyle bir acıya dayanmak çok zor,
Vanlı kardeşimin hallerini sor,
Van- Erciş depremi yürek dağladı,
Gören, duyan canlar kara bağladı… Harika UFUK
48-
Fende ilerledi teknolojide
Bahane aranır ikide birde
Deprem vergileri ne oldu nerde
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
49-
Kim derdi son nefes geldiği gündü
Nice koç yiğidin ocağı söndü
Yıkıldı binalar virana döndü
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
50-
Yıkılası bina neden yapılır
Denetim ne oldu kimler tutulur
Bu lokma aldatma nasıl yutulur
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
51-
Müteahhit hırsız saf insan bulmuş
Malzemeden çalmış işveren olmuş
Villasına iki çadırda almış
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
52-
Kırıldı ki nice bedenin dalı
Ağladı bayrağın beyazı-alı
İkilik güdene ibret olmalı
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Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
53
Mevla göstermesin hiçbir kuluna
Dilerim ki çok can salim buluna
Yas düştü atadan kızı oğluna
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Eyyup MERT
54-
SİTEMKÂR ÂLİM’İN dilinde dua
Aydınlık feneri yakmıştı güya
Nasıl yuttun söyle Eyy koca dünya
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
55-
Yardım derken çığlık sesi duyanlar
Beni ancak deprem yaşayan anlar
Toplu halde ölüp gitti bu canlar
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Nadir ÇİTİL
56-
Mümin kardeşinin eli ayağı
Sırtlamalı olmak lazım dayağı
Umulandan fazla kayıp bayağı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
57-
Azerbaycan, İran yetişti önce
Deprem değil bina öldürdü bence
Mezar oldu mezar çocuğa gence
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Ertuğrul ÇİTİL
58-
Moloz taşlarını altında beli
Kurtarın diyerek seslenir dili
Annenin babanın kalan tek gülü
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
59
Şevki hocam; bunlar kader bilesin
Coşkun akan gözyaşını silesin
Haktan geldi buna Murat neylesin
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Murat KARABABA
60-
Kızılay çadırı getirmiş Vana
Göçüğün altında bulanmış kana
Gelinin elinde kaldı al kına
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Mihriban EREN
61-
Kırıldı fay hattı Van’la, Erciş’te

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kimi evde kaldı kimisi işte
Yürek yangın yeri yanar ateşte
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
62-
Önce şehitlere ağladı gözüm
Dilim isyan etti, haykırdı sözüm
Depremle yıkıldı sarsılan özüm
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Murat KARABABA
63-
Van deyince gölü vardır aklımda
Erciş kan ağlıyor burdan baktımda
Gücümüz yetene el uzattımda
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan anlar kara bağladı… Mihriban EREN
64-
Fay hattı kalbimin içinden geçti
Dimdik şu bedenim depremle göçtü
Rabbim bu kez Vanla- Ercişi seçti
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Murat KARABABA
65-
Doğunun cenneti denilen Van’dı
Yedi nokta iki deprem dayandı
Bu Pazar gününde çok canlar yandı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
66-
Müminler kardeştir biliyorum ben
Ölenlere rahmet diliyorum ben
Hergün onlar ile ölüyorum ben
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Murat KARABABA
67-
Allah deyip el açalım Mevla ya
Vefat eden mümin kula duaya
Hasret giden çoktur gardaş sılaya
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
68-
Onlara yardima koşmalıyız biz
Bu zorlu engeli aşmalıyız biz
Hayırda adeta coşmalıyız biz
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Murat KARABABA

69-
Orda olmasa da kalbimiz orda.
Deprem çok insanı bıraktı darda.
Bütün genç fidanlar, şimdi mezarda.
Van-Erciş depremi yürek dağladı,
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Gören duyan canlar kara bağladı…. Vehbiye YERSEL
70-
Depremlerden dersin alan olmadı
Zayıf bina bu depremde kalmadı
Cezasını suçlu olan almadı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Nadir ÇİTİL
71-
Karababa; elbet Hak’tandır bunlar
Bilmen niçin ders çıkarmaz bu kullar
Acı çok büyüktür perişan hallar
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
72-
Büyük bir sevinçle başladı işe,
Öğrencileriyle bulmuştu neşe.
Her gece giriyor rüyada düşe
Van-Erciş depremi yürek dağladı,
Gören duyan canlar kara bağladı..Vehbiye YERSEL.
73-
Doksan dokuzlardan ibret almadı
Malum müteahhit haddin bilmedi
Veli Göçer cezasını bulmadı
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı... Mihriban EREN
74-
Enkazın altında inliyor canlar
Toprağa karıştı akan al kanlar
Ağıtlar yakıldı, koptu figanlar
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı….Murat KARABABA
75-
Mucizeyi Ferhat ile yaşadık
Tırnakla kazarak öğle başardık
On beş günlük Azra kızla şaşırdık
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN
76-
Ozan Mihricadır benim mahlasım
Şehitti depremdi tükenmez yasım
Emanet sahnede yoktur hevesim
Van-Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı....Mihriban EREN
77-
Müteahhit taştan bile çalıyor
Garibanlar ucuz diye kanıyor.
Ufak sarsıntıda canlar yanıyor
Van -Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar yürek dağladı… vehbiye yersel
78-
On beş günlük bebek,Azra kızına
Anne tükürüğü verdi ağzına
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İsyanım yok alnında ki yazına
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı….Murat KARABABA
79-
Eğitim ordusu fertleriydiler
Van Ercişe öğretmeye gittiler
Bu depremde onlar bir şehittiler
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
80-
Televizyon verdi kara haberi
Van ile Erciş’te yıkılan yeri
Akut’un sesine ses verdi biri
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Bekir ALİM
81-
Yedi bölge seksen bir il ağladı
Yardım seli coştu taştı çağladı
Ellerini dua için bağladı
Van- Erciş depremi yürek dağladı
Gören duyan canlar kara bağladı… Şevki KAYATURAN

Bekir Alim
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Atışma Abdurrahim Karakoç Üstada

ATIŞMA:

“ İŞTE ABDURRAHİM İŞTE KARAKOÇ “

ÜSTAD, ABDURRAHİM KARAKOÇ VEFAT ETTİ, MİHRİBAN YETİM KALDI.

Koca bir çınar yine devrildi. Rabbim rahmet eylesin Mekânı cennet olsun inanıp iman
etmiş kullar için ölüm bir kayıp değil sevgiliye kavuşmak vuslata ermektir. Merhuma
Allah (c.c.)  rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum.

Abdurrahim KARAKOÇ’u seven şairler olarak grupta bir atışma başlatalım istedim.
Katılmak isteyen şair arkadaşlar Antoloji ’de, Face’de veya da msn’de gruba atar altına
da bana ekle diye yazan şairlerin dörtlüklerinin tamamını alıp atışmaya ekleyeceğim.

ATIŞMA 6+5 = 11 heceli AYAKTA “İşte Abdurrahim işte Korakoç ” LÜTFEN ayağa ve
ölçüye dikkat edelim. Saygılarımla.

Şevki KAYATURAN

1-
Melekler ellerin açmış Mevla’ya
Gelen Abdurahim gelen Karakoç.
Başlamışlar mümin kullar duaya
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
2-
Gökyüzünde kanat çırpar güvercin
Gelen Abdurahim gelen Karakoç.
İdaali olmuş bu kadar gencin
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir ALİm
3-
Bu âlemi serap dedi söyledi
Gelen Abdurahim gelen Karakoç.
Ömrü ile herkes amel eyledi
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Nadir ÇİTİL
4-
Şairler şiirler üzülür yanar
Adın zikreyleyen rahmetle anar
Yıkılmış diyorlar o koca çınar
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
5-
Ustalar ustası imamnlı yürek
İşte Abdurrahim işte Karakoç
Bizlerde onların izini sürek
İşte Abdurrahim işte Kararkoş… Aşık METİNİ
6-
Duyunca dizimin kesildi feri
Yas tutar ozanlar o günden beri
Cennet-ül ala’da ayrılmış yeri
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir ALİM
7-
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Şaheserdi şiirin kükreyen sesi
İşte Abdurrahim işte Karakoç
Solgun umutların rahat nefesi
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Hikmet OKUYAR
8-
Ecel şerbetini yaşayan içer
Ellerin üstünde semada uçar
Sırat köprüsünden koşarak geçer
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
9-
Kimine yol oldu kimine rehber
Sarsıldı şu dünyam yarıldı yer yer
Al bu canı Yarab al yoluna ser
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir ALİM
10-
Abide Şahisyet, Halk Önderiydi
Şebingülü Dostu, Hakkın eriydi
Kahramanmaraş da doğum yeriydi
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç... Hikmet OKUYAR
11-
Bir ömür’ü şeref ile bitirdi
İşte Abdurrahim işte Karakoç
Dostlar omuz’una aldı götürdü
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Taner Karataş
12-
Mahremden kaçınır bakmaz gözleri
Kızarırdı edep derken yüzleri
Üstadın silahtan güçlü söyleri
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
13-
Türküler söylenir yazarı sensin
Ruhuma işliyor acısı dinsin
Göçtü büyük üstad yürekler yansın
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Hatice BOZKURT SARITAŞ.
14-
Nice büyük geldi gitti aldık mı
Kara koçun küfesinden dolduk mu
Bizde gideceğiz hakkı bildik mi
İşte Abdurrahim işte Karakoç.... REFİK KUTLU
15-
Kimi öldü kimi devrildi dedi
Kimi yandı pişti, kavruldu dedi
Kimi şafaklara, savruldu dedi
İşte Abduurahim işte Karakoç... Hikmet OKUYAR
16-
Davası uğrundan bükülmeyendi
Her tarlaya gidip ekilmeyendi
Sağlamdı dalında dökülmeyendi
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir AKBULUT
17-
Mizani ustaya hürmetim vardı
Hüzün bulutları başımı sardı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsanlık adına kendini yordu
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Taner Karataş
18-
Büyük Adam saydı bizim erenler
Mihriban sandılar, aşkı soranlar
Şiirle, şuurla; kalbe girenler
İşte Abdurrahim, işte Karakoç... Hikmet OKUYAR
19-
Dilinden kelamı eksik etmedi
Zalimin peşinden asla gitmedi
Hak yolu gösterdi şerlik etmedi.
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Aşık Metini
20-
Allah’ım affetsin taksiratını
Yazan kalem böyle yazmış bahtını
Mekânın eylesin cennet katını
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Taner Karataş
21-
Arzuhalin kalem alıp yazandı
Gönülleri şiir ile kazandı
Sıfata, rütbeye bakmaz kızandı
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
22-
Mevla rahmet eyle, şair kuluna,
Gelen Abdurahim giden Karakoç.
Sınav için geldik, azık alına,
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Adem Armağan
23-
Bu gün bizim kara yasımız vardır
Gözlerden akıyor yaşımız vardır
Yüreklerde acı sancımız vardır
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Aşık METİNİ
24-
Ozanın aşığın öncüsü oldun
Gönüller fetedip ödüller aldın
Şiir deryasında ummana daldın
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Mihriban EREN
25-
Karakoç dünyadan göçtü dediler
Rabbinin yanına uçtu dediler
Melekler kanadın açtı dediler
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir AKBULUT
26-
Şiir yorumcusu canlar çağlıyor
Milyonlarca şiir seven ağlıyor
Bülbül şebingüle sevda bağlıyor
İşte Abdurrahim, işte Karakoç... Hikmet OKUYAR
27-
Yazılmış anlına böyleymiş yazı
Giderken gönlüme bıraktı sızı
Sendin meclislerin sohbeti sazı
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Taner Karataş
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28-
Şimdi öksüz kaldı türküler sazlar
Ellerim sema da dilde niyazlar
Dört mevsimin dördü hep seni özler
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Mihriban EREN
29-
Duydum ki o büyük efsane ölmüş
Erkekçe yaşayıp hak yolu bilmiş
İnsanlar nezdinde hayırlı kulmuş
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir AKBULUT
30-
Bizim Hikmet dedi, Sen de Okuyar
Şiir Dünyasında, Karakoçu sor
Abdurrahim diyen, gönüllere gir
İşte Abdurrahim, işte Karakoç… Hikmet OKUYAR
31-
Feleğin engeli kesti yolunu
Döktü yaprağını kırdı dalını
Arı oldu bizler derdik balını
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Taner Karataş
32-
Oralar buraya benzemez hâşâ
Telaş eylemeyin diyordu boşa
Gideceğin derdi ister yüz yaşa
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
33-
Ömür dediğimiz kısa bir zaman
Dertler ile keder vermiyor aman
İlkbahar sonbahar kışı çok yaman
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Hatice BOZKURT SARITAŞ
34-
Vade yetip ömür biter gün biter
Her canlı dünyadan mutlaka gider
Haksızlığa karşı dur derdi yeter
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Ertuğrul ÇİTİL
35-
Teslim alır bundan sonra mevlası
Yıkıldı şairin ozan kalesi
Bir gün devriliyor hayat kulesi
İşte Abdurrahim işte Karakoç... REFİK KUTLU
36-
Şimdi sen terkettin o Mihribanı
İki gözü çeşme sızlar sol yanı
Cennette melekler karşılar onu
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Mihriban EREN
37-
Rehberlik ettiniz doğru yazdınız
Bizlere bir ışık gören gözdünüz
Dillere kelime güzel sözdünüz
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Aşık METİN
38-
Gidenler dönmüyor tabi özleriz
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Kapı çalacakmış gibi gözleriz
Unutulmaz anı gönle sözleriz
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Hatice BOZKURT SARITAŞ.
39-
Yazılan anıla bozulmaz yazı
Ölümü tadacak erkeği kızı
Yüreklere düştü dinmez bu sızı
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
40-
Hep Hakkı savundu Haktı tasası
İslam la yaşadı Kur’an yasası
Şiirlerle doldu Türkün kasası
İşte Abdurrahim işte Korakoç… İlkay Coşkun
41-
Allah’ın kelamı düşmezdi dillen
Alanda yaratan ne gelir elden
Kim ayrılmak ister böylesi gülden
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
42-
Mihriban deyince sen geldin akla
Efsane o sarı saçları sakla
Al gülün terini cennette kokla
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Mihriban EREN
43-
Rabbim meleklere katısın o kulu
En güzel cenneti tatsın o kulu
Kabrinde nurluca yatsın o kulu
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir AKBULUT
44-
Güzel sözlerinden daim aldım ben
Ölümüne saçlarımı yoldum ben
Gıyabında hakka dua saldım ben
İşte Abdurrahim işte Korakoç... REFİK KUTLU
45-
Mihribanın yetim kaldı dediler
Neden kalsın dostum, yazan yaşıyor
Bizi hüzünlere saldı dediler
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
46-
Kırk altı gün yattı etmez şikâyet
Son buldu sayılı günler nihayet
Dua eder onca insan vilayet
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
47-
Kaydı yüreklerden kutup yıldızı,
İşte Abdurrahim işte Karakoç.
Gitti şiirlerin altın yaldızı,
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Eyyup MERT
48-
Ozanım canlarım tenimiz yanar
Dostlar yola bakar rahmetle anar
İnanılmaz nasıl yıkıldı çınar
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İşte Abdurrahim işte Korakoç… Hasan AKSU
49-
Şairler ölümsüz, Karakoç ölmez
Sevdasız kalplerin yüzü hiç gülmez
Mihribankim dersin, onu da bilmez
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
50-
Suları ıslanmaz! alevi üşür!
İşte Abdurrahim işte KARAKOÇ.
Beşinci mevsimdi! yaş seksen küsur
İşte Abdurrahim işte KARAKOÇ... Ayhan BAYRAM.
51-
Yürek yangınıydı onda Mihriban
Türküsün gülüne söylerdi bağban.
Acep hoşnut muydu bozulmuş çağdan,
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Eyyup MERT
52-
Semadaki kuşlar mahzun süzülür
Bir çınar göçmüşte Bekir üzülür
Ankara da dostlar safa dizilir
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir AKBULUT
53-
Bir Cuma akşamı hakka yürüdü
Mezarını kimler kazdı kürüdü
Dört yanını gökten melek bürüdü
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
54-
Kapattı kapıyı kötüden yana
En güzel örnektir Vur Emri sana
Kevser Irmağından iç kana kana
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
55-
Hastalığın duyup çok üzülmüştüm
Yakın dostlarından haber almıştım
İyi dir dediler mutlu olmuştum
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Mihriban EREN
56-
Çok çekti elinden yamuk düşünce,
Haksıza vururdu hemen peşince.
Herkes pay alırdı söz üleşince,
İşte Abdurrahim işte Karakoç…Eyyup MERT
57-
Mihribanla sözde yaşanacaksın
Şiirlerle bizde ışınacaksın
Nesilden nesile taşınacaksın
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir AKBULUT
58-
Kayaturan özü sözü bir insan
Konuştuğu dili en güzel lisan
Vuslata erince dil olur susan
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
59-
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Sanma ki üzüldüm, giden cismindir
Ebedî yaşayan, güzel ismindir
Anadolu kokan asîl resmindir
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
60-
Söylediği sözler kulakta küpe
Yas tutuyor bugün dağ ile tepe
Sevgisi gönülde hep sere serpe
İşte Abdurrahim işte Korakoç… Bekir ALİM
61-
O’nu ancak onu bilenler anlar,
Vedasıyla durgun, coşkulu kanlar.
Mektup yetim kaldı, üzgün Hasan-lar,
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Eyyup MERT
62-
Hayali engindi kalemi zengin
Bir daha cihana gelir mi dengin
Seller gibi çağlar coşuyor sevgin
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Mihriban EREN
63-
Baş eğmedi zulme, dostu aradı
Çevresine baktı, şöyle taradı
Gönül kazanmaktı Onun muradı
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
64-
Vur Emri demişti Kan Yazısıyla,
Gerçekleri yazdı can sızısıyla.
Av yapardı tüfek ve tazısıyla,
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Eyyup MERT
65-
Vatana bağlıydı bir idi özü
Yayıldı cihana duyuldu sözü
Kışkırdıkça coştu alev’i, közü
İşte Abdurrahim işte Korakoç… Bekir ALİM
66-
Rahmet pınarından küçük bir inci
Edepte hayâda us’ta birinci
Hakikat, marifet sevda bilinci,
İşte Abdurrahim işte Karakoç…Yusuf AÇIKGÖZ
67-
Doğruyu savundu, dik durdu öyle
Kolay kolay gelmez cihana böyle
Eğmedi başını, gördün mü, söyle
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
68-
Ahlak abidesi, şiirin piri
Gitti canlar canı gelmez ki geri
Nasıl dolar bilmem dünyada yeri
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Eyyup MERT
69-
Derdi aşk olanın dermanı sende
Türkü türkü, mısra mısra, her dilde
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Sevgiliden bir hece var isminde
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Yusuf AÇIKGÖZ
70-
Allah rahmet etsin Abdurrahim’e
Sonunda kavuştu Rahman Rahim’e
Alllah sabır versin sevdiklerine
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Hüseyin PARLAKDEMİR
71-
Seni örnek alsın, âtide gençlik
Bu çileli yoldan, önceden geçtik
Feleğin sunduğu o zehri içtik
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
72-
Karakoç sözünde her daim erdir
Hakk’dan gayrısına eğilmez serdir
Burası sözlerin bittiği yerdir
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Eyyup MERT
73-
Yer gök şimdi rahmet ile anıyor
Sevenleri için için ağlıyor
Yüreğimi adı bile dağlıyor
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
74-
Nice koç yiğidin boynu büküldü
Sel oldu gözyaşı aktı döküldü
Zannettim canımdan bir can söküldü
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Bekir ALİM
75-
İnsanı işledi, insan aradı
Şimdi sor kendine, kime yaradı
Bülbül dü, Gül eydi Onun feryâdı
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
76-
O büyük üstada uğurlar olsun
Verdiği emeğe karşılık bulsun
Dilerim ki kabri nur ile dolsun
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Eyyup MERT
77-
Gelecek nesiller seni anacak
Dünya var oldukça izin kalacak
Bağlamalar her gün senden çalacak
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
78-
Habîbin hakkına, ismin hakkına
Diye teslim etti, rûhu Hakkına
Sen de ne düşerse, alsan hakkına
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
79-
Hasta yatağında bile aslandı
Dostlar hatır sordu kimi kıskandı
Batıla kükredi hakka yaslandı
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Ertuğrul ÇİTİL
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80-
Bunca şiirleri öksüz bıraktı
Arkasından nice dostlar ah çekti
Bütün şair dostlar ayağa kalktı
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Hüseyin PARLAKDEMİR
81-
Mazluma yoldaştı zalime hasım
Azrail’i görüp olmuştur hısım
Adına sevdalı ne güzel isim
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
82-
Mert’im ondan aldım ben ilk ışığı
Demiştim o hem halk hem Hakk aşığı
Cennet olsun onun en son beşiği
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Eyyup MERT
83-
Yârine bağlıydı sıkı sıkıya
Yanaştı limana, vardı kıyıya
Vuslâta ermişti, indi kuyuya
İşte Abdurrahim, İşte Karakoç… Sadi TELTİK
84-
Başkentin karanlık odalarında
Zulüm görürken nas zorbalarında
Mertlik dağlarının doruklarında
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Ertuğrul ÇİTİL
85-
Ezelden ebede doğru yol aldı
Onca insan geldi bak gör kim kaldı
Dünya bir petekse oda bir baldı
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
86-
Adalet özünde sözüne bağlı
Bırakıp da gitti yüreğim dağlı
Gelmemiş cihana böyle Türk oğlu
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Bekir ALİM
87-
Toprağın bol olsun, mekânın cennet
Şiirlerin ölmez bize emanet
Adın yaşayacak ederiz minnet
İşte Abdurrahim işte Karakoç.... Sabiha SERİN
88-
Kendime gelirdim okuduğumda
Vatan milletten soğuduğumda
Okur güç alırdım yorulduğumda
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Ertuğrul ÇİTİL
89-
Kendi ötesini saklayan perde
Nerde Abrurahim Karakoç nerde
Nefesin tükenip bittiği yerde
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
90-
Mamak’ta şölende seni tanıdım
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Efsane kitabım ben imzaladım
Armağan ederek takdirin aldım
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Sabiha SERİN
91-
Yaptığı işlerde hakkı gözetir
Malumun yanında zulmü titretir
Kanunu kültürü edep öğretir
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Ertuğrul ÇİTİL
92-
Sabır edip nefsi vursam zincire
Gireceğim bende bir gün kabire
Bir Fatiha oku derim fakire
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
93-
Bu serzeniş Hakka kulluğa davet
Ne olur Üstadım hakkın helal et
Bu can her bedende durmaz emanet
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Bekir ALİM
94-
İkimizin resmi Kar Tanaleri’nde
İstedim ki sonsuz ol yüreklerde
Nasıl unuturum sevgin her yerde
İşte Abdurrahim işte Karakoç... Sabiha SERİN
95-
Okurdum Kur’an’ı eyledim hatim
Örnek aldı seni ben gibi yetim
O’ndandır bu gücüm O’ndan kudretim
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
96-
Mihriban dinleyip hep seni andım
Hasta yatağından kalkarsın sandım
Öldüğünü duydum, ateşte yandım
İşte Abdurrahim işte Karakoç.... Sabiha SERİN
97-
Zemherinin soğuk sessizliğinde
Kendini bilmezin densizliğinde
Yüreklerde insaf çekildiğinde
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Ertuğrul ÇİTİL
98-
Kabrin örtsem güller ile çiçekten
Çok isterim komşun olmak gerçekten
Korur muyum karıncadan böcekten
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN
99-
Aramızda giden yorgun bedeni
Rabbim yardım et sen ver rahmetini
Tuğrul korur bırak has servetini
İşte Abdurrahim işte Karakoç… Ertuğrul ÇİTİL
100-
Kayaturan insan dalda bir çiçek
Bu dünya fanidir ölümse gerçek
O’ndan geldik herkes O’na dönecek
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İşte Abdurrahim işte Karakoç… Şevki KAYATURAN

(09.06.2012 Saat: 10.40)

07.06.2012 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan üstad, şair- yazar Abrurrahim
KARAKOÇ için internet üzerinden Türkiye’nin her yerinden Sivas’tan, İzmir’den,
Adana’dan, Giresun’dan, Gümüşhane’den, Amasya’dan, Nevşehir’den, Kayseri’den,
karstan, İstanbul ve Ankara’dan katılan yirmi bir şairle yaptığımız atışmanın bir
bölümünü sizlerle paylaşmak, o koca çınarı hayırla yâd edelim istedim.
Mekânı cennet olsun. İnanıp iman etmiş kullar için ölüm bir kayıp değil sevgiliye
kavuşmak vuslata ermektir. Bu vesileyle merhuma Allah (c.c.)  rahmet, yakınlarına ve
sevenlerine de başsağlığı diliyorum.

Bekir Alim
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Atışma Dostu Ararım Grup Çalışması

DOSTU ARARIM

Dağ gibi Koçyiğit boynunu bükse
Ah çekip ağlayıp gözyaşı dökse
Ne zaman bir hüzün içime çökse
Derdimi dökecek dostu ararım…..Bekir ALİM-(Ayak Dörtlüğü)

Karanlık geceme ışık olacak
Ağustosta kar istersem bulacak
Geniş değil, dar günümde soracak
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Çatlamış hayâya ar dememeli
Saçındaki aka kar dememeli
Her olur olmaza yâr dememeli
Derdimi dökecek dostu ararım ….Bekir ALİM

Ben damlarken o sel gibi coşmalı
Seslenince elden önce koşmalı
Gel değince karlı dağlar aşmalı
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki Kayaturan

Gönül defterinden yazıp dolacak
Özü bir, sözü bir kâmil olacak
Dostlar meclisinde bir yer bulacak
Derdimi dökecek dostu ararım ….Bekir ALİM

Hayır işte baş köşede durmalı
Gördüğüm rüyayı hayra yormalı
Söz verince ölümüne durmalı
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Düşman karşısında olmalı asi
Şeytanın önünde gür çıkan sesi
Mangal gibi yürek gönül kafesi
Derdimi dökecek dostu ararım ….Bekir ALİM

Dünyanın malına bağlanıp kalan
Mezarlığa baksa görecek yalan
Yükümü sırtımdan çökünce alan
Derdimi dökecek dostu ararım…..Şevki KAYATURAN

Sağlam oturmalı kaygan zeminde
Oysa davet ettik sözle deminde
Söyle can gardaşım ne var geminde
Derdimi dökecek dostu ararım ….Bekir ALİM

Denizde karada havada her an
Kulak versin sese var ise duyan
Söylenecek söz çok Allah’a ayan
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şevki can gardaşım yazıp taşladı
Körşeytana uyanları haşladı
Nerde dostlar diye söze başladı
Derdimi dökecek dostu ararım.-Bekir ALİM

Başladık bir işe ararım dostu
Bir yere gitmek yok sermişim postu
Hani şair dostlar niye ki sustu
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Sen Atlısın gardaş ben ise yayan
Olmadı feryadım sesimi duyan
Zannetmeki kaçtım burdayım her an
Derdimi dökecek dostu ararım…Bekir ALİM

Zannedersem bir sen birde ben varım
Seni on beş tane dosta sayarım
Görmedim kimseyi kaçtı ayarım
Derdimi dökecek dostu ararım…Şevki KAYATURAN

Kelepçeler bağlı elim kolumda
Sevdiklerim diken olur yolumda
Kimseler kalmadı sağım solumda
Derdimi dökecek dostu ararım…….Zeki Tombul

Bitmeyen şevkim var bitmeyen hazım
Dostlar ile geçer baharım yazım
Senden başkasına geçmiyor sözüm
Derdimi dökecek dostu ararım…Bekir ALİM

Çuvaldızı kendimize batırak
Hiç kimse gelmezse bizler götürek
Elli sekiz kıta olsun bitirek
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Ekmeğim soğanım soframda hazır
Yenmiyor ki gardaş olmazsa huzur
Dostum dediklerim kuyumu kazır
Derdimi dökecek dostu ararım…….Zeki Tombul

Her gün şu tepeye çıkıp bakarım
Dost için çağlarım dostça akarım
Nerde yanlış görsem yakıp,yıkarım
Derdimi dökecek dostu ararım…Bekir ALİM

Karahisar, Gürpınar’ın arası
Söyle Sitemkâr’ım şimdi sırası
Sıkıldıysan ver bir kahve molası
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Kiminin işi var kimi habersiz
Kimi yorgun argın kimisi fersiz
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İstemem olmasın tek cümle yersiz
Derdimi dökecek dostu ararım…Bekir ALİM

Kimi şu dünyada mutlu yaşıyor
Kiminin boyundan derdi aşıyor
Gönül testim doldu işte taşıyor
Derdimi dökecek dostu ararım…….Zeki Tombul

Koyunu kuzuyu benle sayacak
Gece gündüz dağda taşta yayacak
Seslenince ta Tecer’den duyacak
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Sabahları seher yellerinde ben
Dinlediğim sazın tellerinde ben
Düştüğüm hayatın yollarında ben
Derdimi dökecek dostu ararım…Muammer Yalçın

Tecer dağı gibi dik durur başım
Dostlar için kaynar soframda aşım
Kırkdokuz yılından gün aldı yaşım
Derdimi dökecek dostu ararım…Bekir ALİM

Şerde değil hayır işte lazımdır
Gerçekte yoksa da düşte lazımdır
Yazda lazım değil kışta lazımdır
Derdimi dökecek dostu ararım…Muammer Yalçın

Aşık Veysel gece gündüz yol gitti
Ruhsati yüz yaşa dese de yitti
Kayaturan derler sana da bitti
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Kim bilir bulmadan ölürüm belki
Gurbet elde mahsun olurum belki
Kesmedim umudum bulurum belki
Derdimi dökecek dostu ararım…Muammer Yalçın

Aşık Ruhsatı’nın burda ocağı
Dağları devirip aştık bu çağı
İlk Vatanım Yurdum ana kucağı
Derdimi dökecek dostu ararım…Bekir ALİM

Yalnızlık cendere sıktıca sıktı
Yıllarca gözümden yaşlarım aktı
Gurbetin düzünde dert taşım yoktu
Derdimi dökecek dostu ararım … Şair Yusuf DEĞİRMENCİ

Aşına davetsiz oturacağım
Katığına ekmek batıracağım
Onu el üstünde yatıracağım
Derdimi dökecek dostu ararım…Muammer Yalçın
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Gün gelip gözümde fer olacaksa
Sırtımı verdiğim dağ olacaksa
Ölsede yürekte var olacaksa
Derdimi dökecek dostu ararım (Dönay Kurt)

Sımsıcak ilgiyle sevgiyi katan
Açılıp derdini bana anlatan
Nasılsın dost diye elimi tutan
Derdimi dökecek dostu ararım … Şair Yusuf DEĞİRMENCİ

Gönüller yapmakta paydası olan
Muhabbetten name gaydası olan
İki cihanda da faydası olan
Derdimi dökecek dostu ararım…Muammer Yalçın

Boğar beni ay geceye düşünce,
içimi sarar bir garip düşünce.
Dolanıp dururum kendi halimce,
Derdimi dökecek dostu ararım. NEVİN KILIÇ

Sırrıma sırrıyla perde olacak
Hatamı gördüğünde yüzüme vuracak
Ben düştüğüm zaman yerden alacak
Derdimi dökecek dostu ararım (Dönay Kurt)

Dert deryama gelip benle yüzecek
Şefkat silgisiyle hüznüm silecek
Sevgi bahçesine güller dikecek
Derdimi dökecek dostu ararım…Şair Yusuf DEĞİRMENCİ

Söylerim sözümü olmadı sazım
Dünyada kalacak şiirim yazım
Rabbim dedirtmesin hiç oğlum kızım
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Hasretim dosta gözüm yollarda
Gelsede dostum dikenli güllerle
Bağrımda biriken onca kederle
Derdimi dökecek dostu ararım. (Dönay Kurt)

Şu gönül kaleme sultan olacak
Beni dertten mutluluğa salacak
Bir ömür yanımda kardeş kalacak
Derdimi dökecek dostu ararım…Murat KARABABA

İstersen alayım burada mola
Akşama girerim ben aynı yola
Bana bir çay söyle kendine kola
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Ezama cefama sabır eyleyen
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Yanılınca hakikatı söyleyen
Dünya ahret selametim dileyen
Derdimi dökecek dostu ararım…Murat KARABABA

Dosta hasretim çakallar içinde
Kazmışlar kuyuyu gazeller içinde
Ne işler varmış işler içinde
Derdimi dökecek dostu ararım (Dönay Kurt)

Emin olup sonsuz güven sağlayan
Benden önce benim için ağlayan
Yasım tutup karaları bağlayan
Derdimi dökecek dostu ararım…Murat KARABABA

Kayaturan, baş üstünde taşıyan
Olmamalı her yarayı kaşıyan
Allah bilir her şey ona aşiyan
Derdimi dökecek dostu ararım….Şevki KAYATURAN

Şehirde ilçede çarşı pazarda
Görenler diyor ki kalmış nazarda
Bazen buralarda bazen mezarda
Derdimi dökecek dostu ararım….Zeki TOMBUL

Hayırla yad edip kulak çınlatan
Dar günümde yardım eli uzatan
Düşünceyi şiir ile anlatan
Derdimi dökecek dostu ararım…Murat KARABABA

Gönül hazinesi sırlarla gizli
Şu yollar değimli eğrili düzlü
Dört mevsim ararım baharlı güzlü
Derdimi dökecek dostu ararım …Bekir ALİM

Zaralıyı gurbet elde bulmalı
Gönlü vatan aşkı ile dolmalı
Kara toprak gibi sadık olmalı
Derdimi dökecek dostu ararım....Zaralı TURAN

Para pul vermedim bedava aldım
Paylaşayım dedim hep hava aldım
Cümle yakınıma haberler saldım
Derdimi dökecek dostu ararım......Zeki Tombul

Âhde vefa ile dolaştım bir,bir
Ne haldeyim şimdi nasılım gel gör
Yürek yangın yeri sanki ateş kor
Derdimi dökecek dostu ararım …Bekir ALİM

Dostu bulmak için çıktım dağlara
Dedi kurtlar dostun indi bağlara
Gönderdim haberi beye ağlara
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Derdimi dökecek dostu ararım…Aydın ZAFER(Zaralıca)

Dervişlerin gönül dergâhı gibi
Ezan nidasının felahı gibi
Boş su bardağına, sürahi gibi,
Derdimi dökecek dostu ararım........Binali KILIÇ

Nasıl iflah olur yuvalar bozan
Ölmeden dünyada sevaplar kazan
Gönül hastasına reçete yazan
Derdimi dökecek dostu ararım…Zeki TOMBUL

Bahçıvanın bekler, sevgi bağıyım
Yalnızlığa mahkum, Ağrı dağıyım
Suya hasret kalmış gül yaprağıyım
Derdimi dökecek dostu ararım........Binali KILIÇ

Ağadan beyden de yoktur bir haber
Bende dostu denizlerde aradım
Rastgeldide Yunus dediki hemen
Derdimi dökecek dostu ararım…Aydın ZAFER (Zaralıca)

Selam olsun kalem tutan ellere
Şu güzel şairler benzer güllere
İhtiyacım vardır tatlı dillere
Derdimi dökecek dostu ararım…Şair Yusuf DEGİRMEBCİ

Ayak var, üstünde bir baş bulamam
Dar günde ararım kardeş bulamam
Aşığım, aşkıma sırdaş bulamam
Derdimi dökecek dostu ararim....Binali KILIÇ

Ben bir çorap örsem sabır ipinden
Sıyırsan gönlümü öfkeden kinden
Sevgi saygı bekler iken birinden
Derdimi dökecek dostu ararım…Şair Yusuf DEGİRMEBCİ

Çırak kalfa usta toplanmış burda
İnşallah hiçbiri kalmasın darda
Bu günlerde gönlüm felaket zorda
Derdimi dökecek dostu ararım…Zeki TOMBUL

Yazmakla tükenmez dostun tarifi
Âlim’le Ulemâ burada Arifi
Usta kalemlerden dilin zarifi
Derdimi dökecek dostu ararım …Bekir ALİM

Kayaturan tamda kırk altı yaşı
Rahat hiç görmedi çileli başı
Felekte zanneder bu sabır taşı
Derdimi dökecek dostu ararım…Şevki KAYATURAN
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Ah elimde olsa gurbette gezmem
Çileler olmasa canımdan bezmem
Hatamı yüzüme dese hiç kızmam
Derdimi dökecek dostu ararım… Şair Yusuf DEGİRMEBCİ

Bu son dörtlük olsun bu kadar yeter
Burda Şairlerin ocağı tüter
Gönül dostu sorar muhabbet ister
Derdimi dökecek dostu ararım …Bekir ALİM

Son kıtayı dostlarım ben bağlayım
Yüreklerde seller gibi çağlayım
Siz sılada ben gurbette ağlayım
Derdimi dökecek dostu ararım…Şevki KAYATURAN

Bekir Alim
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Atışma_ Büyük Lokma Yede Büyük Konuşma

Bu haftaki atışmamız da burada sona ermiştir tüm katılımcı şair dostlara teşekkür
ediyor, atışmanın düzenlenmiş son halini sunarken bu atışmaya iştirak eden şairler
isterlerse atışmaları kendi sayfasına asabilirler. İnşallah bu atışmaları da bir kitap haline
getirerek Türk Edebiyatına yeni bir eser kazandıracağız.

Saygılarımla.

Şevki KAYATURAN

Bazen konuşmalarımızda ağzımızdan çıkan sözler maksadını aşar bazen de bilerek ve
isteyerek kasten altından kalkamayacağımız büyük sözler söyleriz. Atalarımız ne güzel
söylemiş “ Büyük lokma yede, büyük söz konuşma.” diye.

Bu vesileyle bu haftaki atışmamızın ayağı olarak “ Büyük lokma yede, büyük konuşma.”
Hece sayısı ise: 6+5 = 11 0lacak

“ BÜYÜK KONUŞMA ”
1-
Ne yaratan Mevla, nede kul sever
Büyük lokma yede büyük konuşma
İlim sahibini her insan över
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
2-
Ne mevki ne makam nede saltanat
Hiç kimseye kalmaz nefise inat
Sadakatle bir de lazım kanaat
Büyük lokma yede büyük konuşma…. Bekir ALİM
3-
Hacı olup gelip yalan söyleme
Sana haram olan şeyi elleme
Yanlış olan ne var ise belleme
Büyük lokma yede büyük konuşma… Nadir ÇİTİL
4-
Her günün dün gibi olacak sanma
Büyük lokma ye de büyük konuşma
Nefsinin sözüne fazla inanma
Büyük lokma ye de büyük konuşma...Eyyup MERT
5-
“Mert” insan ölürde dönmez sözünden
Biliyorsa korkma yürü izinden
Servete güvenip onun yüzünden
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
6-
Ne oldum delisi olmayın sakın,
Kime ne kalmış ki etrafa bakın.
Ölüm sana dostum kaş kadar yakın,
Büyük lokma yede büyük konuşma … Nevin KILIÇ
7-
Sukut etsin dilin gıybet eyleme
Her duyduğun sözü gelip söyleme
Sana ait değil ize elleme
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Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
8-
Bilirsin dünyada her şey geçici,
Ecel şerbetini kullar içici.
Paraya satılma, olma seçici,
Büyük lokma yede büyük konuşma… Nevin KILIÇ
9-
Nevin bacım söyler, sözü yerinde
Kıymetli madenler olur derinde
Kışın sıcak yazın yatıp serinde
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
10-
Bana bir şey olmaz diyeni gördük,
Bazen çok üzüldük, bazen de güldük.
Ne kadar yaşasan, sonunda öldük
Büyük lokma yede büyük konuşma... Nevin KILIÇ
11-
Sevgi sadakati canında gizle
Çocukluk ruhuyla özün temizle
Buyurun şairler atışın bizle
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
12-
Mihriban Eren’im canım hemşerim
Aramızda senin farklıdır yerin
Sadakat insanın özünde derim
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
13-
Her yüze güleni dost sanıp kanma.
Yalan dünya nefse sakın aldanma.
Her şey benim diyip bakidir sanma.
Büyük lokma yede büyük konuşma... Nevin KILIÇ
14-
Baharı da bilmez yazı da bilmez
Dışarıda değil ayazı bilmez
Kendisinden başka kimseyi görmez
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
15-
Padişah mı olur her kaftan giyen
Aldanır bu devran hep benim diyen
Gün gelir olursun sözünü yiyen
Büyük lokma ye de büyük konuşma...Eyyup MERT
16-
Hor görme kimseyi sende bir kulsun.
İnsanlık kazansın değerin bulsun.
Dünya çiçek açsın, yer cennet olsun
Büyük lokma yede büyük konuşma... Nevin KILIÇ
17-
Kayaturan gel gör döndüm bülbüle
Ne geldiyse söylettiler bu dile
Beni bulmaz deme dünyada çile
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
18-
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Kaçırır ölçüyü dil ara sıra
Açar yüreklerde kapanmaz yara
Gündüze kâr etmez yaksan bin çıra
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
19-
Güneşi çamurla sıvarım sanma
Nefsine uyarak sakın aldanma
Cennet durur iken ateşte yanma
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
20-
Yazmak işimizdir, nasihat bize
Ağıza her gelen dökülmez söze
İçinden gelmezse bakmaz sen öze
Büyük lokma yede büyük konuşma... Nevin KILIÇ
21-
Kenan dostum seni arıyor gözüm
Kelamın beklerim ortada özüm
Germeden ortamı var birkaç sözüm
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
22-
Mütevazı gönül, gönüller hası
Hakikat güneştir, taşımaz pası
Engin ol demiştir sözün ustası
Büyük lokma yede, büyük konuşma... Salim GÜLBAHÇE
23-
Mütevazı olmak bizim işimiz
Bak elliyi buldu derim yaşımız
Tartıp konuşursak rahat başımız
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
24-
Kelamın ufkunu, görmezse gözün
Davacıdır sana, söylenen sözün
Bayram sabahında, kararır yüzün
Büyük lokma yede, büyük konuşma... Salim GÜLBAHÇE
25-
Nevinceyim bende alırım dersim
Herkeste payını alır mı dersin
Atışmamız coştu, murada ersin
Büyük lokma yede büyük konuşma... Nevin KILIÇ
26-
Bırakın güzellik yaşasın bizde
Uzamış goncalar yemyeşil dizde
Düşsün ak sayfaya kalmasın sözde
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
27-
Kayaturan her attığın adımda
Hayır işle Anzer balı tadında
Sevabı çok büyük Allah katında
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
28-
Uzat avucunu kaldır semaya
Turna kuşu gibi süzül fezaya
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Arıdan bal gönder güneşe aya
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
29-
Nadir Çitil duydum açmış inşaat
Bahçeyi çevirip çıkacakmış kat
Anladım dünyada sana yok rahat
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
30-
Senden uzaktayım yetişmez elim
Noterden tasdikli vekilim benim
Konuştur kalemi susturma dilim
Büyük lokma yede büyük konuşma… Nadir ÇİTİL
31-
Cenneti kazanmak nihai gaye
Dünya tarlasıdır bir tek sermaye
Kazancım gitmesin diyorsan zay’e
Büyük lokma ye de büyük konuşma...Eyyup MERT
32-
Herkes kendi tablosunu çizermiş
Tuvali elinde her renk denermiş
Beyaz tonlar çizmek farklı hünermiş
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
33-
ALİM’ i cahilden ayırırım ben
Muşmula mı yenir hiç bal dururken
Şevki KAYATURAN dosdoğru derken
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
34-
ALİM ile gezip MERT yaşamalı
Bilirsin bu hayat çift aşamalı
Hayır yapıp sevap bolca almalı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
35-
Dostu dost eyleyen hakiki sözü
Mihriban EREN in gerçekte gözü.
Nevin-in KILIÇ-ı dilmesin bizi!
Büyük lokma ye de büyük konuşma...Eyyup MERT
36-
Haziran sonunda Sivas’ta bizler
Görüşüp konuşup gülecek yüzler
Orda atışırız biter mi sözler
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
37-
Önce kendin beğen sonra ikram et
Sözü açık konuş sağlam ve de net
Dostluğa serin ver kötülüğe set
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
38-
Karanlık gecede kara koyunu
Servetini bilir elbet soyunu
Bozacaktır Rabbim dönen oyunu
Büyük lokma yede büyük konuşma…Bekir ALİM
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39-
Başını avcuna al mahkeme et
Kar mıdır? Zarar mı? Görürsün elbet
Ruhun karıncalar uçar beniz bet
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
40-
Mihriban bacımız Eren’im diyor
Taş atana çiçek verenim diyor
Yazılanı oku anlayın diyor
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
41-
Yastığa başını koyduğun anda
Vicdanın hançeri durur bir yanda
Pişmanlık çığlığı dolaşır kanda
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
42-
Sayılı şu ömür bir gün bitecek
Bütün canlı vade edip gidecek
Mahkeme-i kübra azan ötecek
Büyük lokma yede büyük konuşma…Bekir ALİM
43-
Mazlumu ezerek haksıza haklı
Güçlünün yanında davranma farklı
Hesabı mahşerde görülür saklı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
44-
Mert-im pervaneyim dost ışığına
Gönlüm başka akar Hakk aşığına.
Yutacağın kadar al kaşığına
Büyük lokma ye de büyük konuşma...Eyyup MERT
45-
Bilmediğin yolda bilene danış
Gördüğün hakikat olmasın sanış
Üç defa yutkunup bir defa konuş
Büyük lokma yede büyük konuşma…Ramazan KURT
46-
Ekrana bakınca Alim’i gördüm
Mert ile Çitil’e bir selam verdim
Kayaturan, Kılıç sırrına erdim
Büyük lokma yede büyük konuşma...Ramazan KURT
47-
Ramazan Kurt üstad, bende çırağı
Yakın kılmak gönül ister ırağı
Hatırla her zaman en son durağı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
48-
Dostları görünce dindi bu ağrım
Selamlar gelince gül açtı bağrım
İnsan alemine söz ile çağrım
Büyük lokma yede büyük konuşma…. Ramazan KURT
49
Sürünün başında kavalı çalan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gütmeyi bilirse akıllı çoban
Kara koyunda mı bu hüner hocam
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
50-
Geleceğim dostlar toplantı günü
Yiğit Sivaslının söylensin ünü
Tarihine bakta unutma dünü
Büyük lokma yede büyük konuşma…. Ramazan KURT
51-
Ağrısını dostlar ile dindiren
Gelecem Sivas’a diye bildiren
Yüzümüzü selam verip güldüren
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
52-
Sahte gözle boya kara sürünür
Çarşı pazar farklı renge bürünür
Gün olur defterin bir gün dürülür
Büyük lokma yede büyük konuşma... İlkay COŞKUN
53-
Sivas'ın şair-i ozanı bitmez
Bekir hocam dostu yabana atmaz
Devam Şevki abi bu kadar yetmez!
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
54-
Mihriban Eren’im coşmuş çağlıyor
Nere gitsem yollar ona bağlıyor
Allah derken iki gözüm ağlıyor
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
55-
İlkay Coşkun senle geldim pazara
Vade yetip herkes girer mezara
Hasretlik içimde kalacak yara
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
56-
Güdemedim gardaş bu yıl sürüyü
Kış günü damları kimler kürüyü
Tecer’in başında kurtlar ürüyü
Büyük lokma yede büyük konuşma…Bekir ALİM
57-
Nadirim görmedim dostun yüzünü
Okuyarak buldum onun izini
Telleri kopardım kırdım sazını
Büyük lokma yede büyük konuşma…Nadir ÇİTİL
58-
Plakası elli sekiz Sivas’ın
Sevmek cezam ise orada asın
Ulu cami orda kılın namazım
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
59-
Bilmiyorum nasıl olur halımız
Dünyada kalacak bütün malımız
Muhammed’in yolu olsun yolumuz
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Büyük lokma yede büyük konuşma…Bekir ALİM
60-
Kırk yedi diyorlar sordum yaşımı
On sekizde buldum yaren eşimi
Kayaturan taşa vurman başımı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
61-
Çok şükür dostlarım selamım aldı
Yiğidolar coştu sahaya daldı
Kara toprak diye ustamız çaldı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Ramazan KURT
62-
Rabbim ne isterse onu verirmiş
Yapılanı yaptığını görürmüş
Hiç kimseye deme sakın delirmiş
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
63-
Selam veren dosta bilmukabele
Olmaz uzanmamak uzanan ele
İster bir sultan ol istersen köle
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
64-
Hatasız olur mu? Beşerdir kuldur
Af dile Rabbinden mağfiret boldur
İpekten de olsa libas bir çuldur
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
65-
Ramazan üstadım hoş safa geldin
KURT-sun diye beni kuzu mu bildin!
Sorarlar ne yazdın neleri sildin
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
66-
MERT insansın yine işi götürdün
Kuzu oldun baştan sildin süpürdün
Her mısrada farklı kelam döktürdün
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
66-
Eyyup dedim sabır dedi şaşmadım
Yağmur oldum yağdım amma taşmadım
Hasbıhalde varım dedim kaçmadım
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
67
Tecer'in göğsünü süsler derdi yar
Hemen engininde bir'de gölü var
Tutuya Dağına bakar Bahtiyar
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
68-
Kayaturan gözde akan yaş olma
Gövdeye yük gelen ağır baş olma
Gülmek varken sakın çatık kaş olma
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
69-
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Seksen üç yılında ayrıldım ordan
Özlem tablo çizer ateşten kordan
Özgürlük zindanda kurtulmaz burdan
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
70-
Ne güzel dörtlükler görüyor gözüm
Hiçbir gardaş bacı seçmiyor özüm
Mertliğim hakiki makbuldür sözüm
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
71-
Karababa hani nerde Murat’ı
Eğerleyip çıkın gardaş kıratı
Öbür yanda geçmek için sıratı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
72-
Nadir-in doludur elbet ÇİTİL-i
Dostluk bahçesine atmış mitili.
Sanırım onun da tatlıdır dili
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
73-
Dost dediğin MERT bir insan olmalı
Yıkılmadan kale gibi durmalı
Gerekirse balyoz gibi vurmalı
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Nadr ÇİTİL
74-
Muammer Yalçın’ın boş kalmış yeri
Yazdıkları hoştur akıcı seri
Ulaş, Karasar’ın er oğlu eri
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
75-
Alim’im seslenir duyanım olmaz
Berrak suya taşı atsan bulanmaz
Bu dünya sana da bana da kalmaz
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
76-
Abdulvahap Gazi yatırlar piri
Yukarı Tekke’de orada yeri
Helalinden yemek için dök teri
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
77-
Güvenme bugün ki olan varlığa
Bir gün olur başın düşer darlığa
Zaralı geçerken bak mezarlığa
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Zaralı TURAN
78-
Sevdalıdır deli gönlüm sevdalı
Sevdam hiç solmayan bir bahar dalı.
Son nefese kadar unutmamalı
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
79-
Dünya benim diye sus konuşma sus
Büyüklük yanlınız Allah a mahsus
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Bir kul göster bana sıfır kusursuz
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Zaralı TURAN
80-
Giyimine bakıp adamdır sanma
Her söylenen söze inanıp kanma
Varlığa güvenip sakın aldanma
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
81-
Söz bilen meclise çıksın söylesin
Bilmeyenler edep ile dinlesin
Vur davula yerde gökte inlesin
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
82-
Sağlığın yerini hiçbir şey tutmaz
Mümin olan esnaf çürük mal satmaz
Yemin edip söze yalanlar katmaz
Büyük lokma yede büyük konuşma… Nadir ÇİTİL
83-
Ağzından çıkanı kaydeden vardır
Hayırla ibadet en büyük kârdır
Dünya geniş kabir denen yer dardır
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
84-
Ey gafil birazcık doğruya eğil
Kimse bu dünyada kalıcı değil
Ne buldun batıla eyleyip meyil?
Büyük lokma ye de büyük konuşma...Eyyup MERT
85-
Ağzından çıkana,aman dikkat et.
Dilin kemik değil,yumuşacık et.
Kimseyi incitme,güzel sözler et,
Büyük lokma ye de,büyük konuşma... Vehbiye YERSEL
86-
Kayaturan anmam artık adını
Kim almış dünyada hep muradını
Sürer sanma sende saltanatını
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
87-
Soyuna,parana güvenme sakın,
Ben bilirim deme,elden yok farkın,
Büyüklük taslama,samimi takın.
Büyük lokma ye de,büyük konuşma... Vehbiye YERSEL
88-
Vehbiye Yersel’in sesini duymak
Sözü de kendi de Mardinli kaymak
Güzide insanlar yanına koymak
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
90-
Vehbiye her zaman,haddi aşmadı,
Her şeyi bilirim,diye aşmadı,
Ondan iyilerin, elin okşadı.
Büyük lokma ye de,büyük konuşma... Vehbiye YERSEL
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91-
Güneşin doğuşu yeni bir umut
Uzat ellerini saçlarından tut
Haramdan uzak dur helalinden yut
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
92-
Kayaturan adam deyip ansınlar
Hoşgörülü ol ki sevip saysınlar
Bildiğini söyle örnek alsınlar
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
93-
Ağacın eğrisi özünden başlar
İnsanın cahili kendini taşlar
Yüzüne vurmayın senide suçlar
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
94-
Edep güzel herkes ona uymalı
Büyük sevip küçük onu saymalı
Dünyada kalıyor dünyanın malı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
95-
Bekir Alim açmak lazım yolları
Kimde ne var kimse bilmez sırları
Rabb yarattı hizmet için kulları
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
96-
Gittim geldim Sivas, İzmir arası
Beni yakan yarin kaşı karası
Dünya malı onun olsun parası
Büyük lokma yede büyük konuşma… Nadir ÇİTİL
97-
Komşusu aç iken tok yatmaz insan
Konuşup anlaşmak içindir lisan
Haksızlığa karşı şeytandır susan
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
98-
Yalnızlık derdine dostlar dermandır
Dostluğa mükâfat dostu sarmandır.
Meşru olur ise sözün fermandır
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
99-
Yaprak'ta salınmaz sebep olmasa
Topraklar ağlamaz bulut dolmasa
Yıldızlar saçılmaz hilal gülmese
Büyük lokma yede büyük konuşma... Mihriban EREN
100-
Söz ile sohbeti dostlarda ara
Hakka ayan sözüm yüzüm kap kara
Bir gün pişman olup düşersin dara
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
101-
Kin ile nefretten uzak dur uyma
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Kem söz sahibinin söylerse duyma
Servet bulsan yerde cebine koyma
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
102-
Demiştim ölçüsüz konuşma öyle
Dut yemiş bülbüle dönersin böyle.
Ya sus dilini tut, ya hayır söyle;
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
103-
Mağrurlanıp kendin yüksekte görme
Ayıbı görsen de insanı yerme
Tomurcuksa güller açmadan derme
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
104-
Ne çıkar köşk yatın olsa ne katık
İnsan dostlarına olmalı sadık
Silinsin kin nefret kalmasın artık
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
105-
Nerde Mert-e meydan okuyan erler
Nerelere kaçar nere sinerler :))
Atalar ne derse hep doğru derler
Büyük lokma ye de büyük konuşma... Eyyup MERT
106-
Meyil verme dostum isteme şöhret
Yoksula düşküne kula yardım et
Şu naciz bedene gelmeden bir dert
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
107-
Kayaturan ayak için teşekkür
Eyüp’te Nevi’ de vardır ki şükür
Alim’e dokunman yürütür fikir
Büyük lokma yede büyük konuşma... Bahri KARA
108-
İnsanın yüzünde arı olmalı
Derdini dökecek yarı olmalı
Kimi esmer, kumral sarı olmalı
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
109
Kayaturan dertler ile sınanma
Riyakar insanın sözüne kanma
Fakülte bitirse adamdır sanma
Büyük lokma yede büyük konuşma… Şevki KAYATURAN
110-
Can bedende durup çıkmadan önce
İyi düşün dostum yaşa gönlünce
Mutlak ereceksin mutlu sevince
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM
111-
Yaprak'ta salınmaz sebep olmasa
Topraklar  ağlamaz bulut dolmasa
Yıldızlar saçılmaz Hilal gülmese
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Büyük lokma yede büyük konuşma.....Mihriban EREN
112-
Şevki ile Eyyup başım tacıdır
Bahri’yi sorarsan sendikacıdır
Dostun ihaneti yürek acıtır
Büyük lokma yede büyük konuşma… Bekir ALİM

 (09.06.2011 Saat: 09.15)

     Başta Şevki KAYATURAN bey olmak üzere tüm katılımcı gönül dostlarıma ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.

     Değerli arkadaşlar daha öncede belirttiğimiz gibi bu atışmaların ileride bir kitapta
toplayacağımızı belirtmiştik büyük bir ihtimalle 2011 yılı sonlarına doğru bu kitap
çalışmalarımıza başlaya biliriz.
Haftaya başka bir konuda başka bir atışmada buluşmak dileği ile her şey gönlünüzce
olsun.

Bekir ALİM

Bekir Alim
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Atışma_ANAMSIN ANA 8 Mayıs 2011 Anneler Günü Anısına

ANAMSIN ANA
1-
Ninniler söyleyip büyüttün beni
Gül gibi koklayıp öperdin teni
Kim için çökerttin bak bu bedeni
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nevin KILIÇ
2-
Zembil ile koydum gönül köşküme
Zerre hile, katamazlar aşkıma
Anne diye Rabb çıkardı karşıma
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
3-
Her seher vaktinde dua ederdin
Okuyup ta olgum adam ol derdin
Boğazından lokma ak sütün verdin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
4-
Gözlerim arıyor her sabah anam
Yıllardır ayrıyım nasıl dayanam
Özlemim çok büyük büyük can anam
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nadir ÇİTİL
5-
Dokuz ay karnında bir can taşıdın
Yediğim yemeğim çorbam aşımdın
Ben ayaktım, sen bedendin başımdın
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
6-
Bana şeref burda sizle atışmak
Mısralarla ana diye kapışmak
Amaç sohbet zannetmeyin yarışmak
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nadir ÇİTİL
7-
Uykusuz geçirdin gecelerini
Kulağımda name hecelerini
Beş kardeş bölüştük, senin sevgini
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
8-
En küçük çocuğun nazlı büyüttün
Gezdirdin kucakta dizde uyuttun
Zaman oldu ayak ucunda yattın
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nadir ÇİTİL
9-
Helal ak sütünle beni emzirdin,
Sırtına bağlayıp beni gezdirdin,
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Her müşkülü duan ile çözdürdün,
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… İsmail MERCAN
10-
Beş vakitte dua ettin oğluna
Kurban olsun bu can senin yoluna
Rabbim ana kıldı, Şevki kuluna
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
11-
Bazen yorgun oldun bazen de mutlu
Geleceğe bakıp oldun umutlu
Sekiz mayıs günün kutlu olsun kutlu
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
12-
Ayrıldım kardeşten benimle çıktın
Karanlık günümde ışığım yaktın
Büyüttün torunu özünde baktın
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nadir ÇİTİL
13-
Kol kanat gererek hiç ezdirmedin
Bir yolunu bulup boş gezdirmedin
Ben seni kırsam da sen üzdürmedin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
14-
Gecenin sırtına vurduğu ayaz
Geceleri bile ederdin beyaz.
Karakış, koynunda sanırdım ki yaz.
...Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana... Nevin KILIÇ
15-
Ne güzel anlatmış bak Nevin Hanım
Anamdır damarda dolaşan kanım
Senin için feda olsun bu canım
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nadir ÇİTİL
16-
Elini öperek deymeli tenim
Has bahçenin bütün gülleri senin
Yoluna sereyim canımsın benim
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
17-
Yıllardan hatıra, yüzünde çizik,
Seni andıkça yüreğim ezik,
Seni anlamayan canlara yazık,
...Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana... İsmail MERCAN
18-
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Gelinini bir gün olsun kırmadın
Sırrını kimseye açıp vermedin
Azimle sabrettin hesap sormadın
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nadir ÇİTİL
19-
Evimizde ışık batmayan güneş
Babama arkadaş sen olmuştun eş
Etrafında toplanırdık beşkardeş
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
20-
Nereye bakarsam eserlerin var,
Dokuz çocuğunda senden eser var,
Senden başka söyle, benim kimim var
Canından can kattın bilirim ana
Sen beni doğuran anamsın ana… Vevbiye YERSEL
21-
Üşürüm diyerek üstüm örterdin
Beni korumaktı hep senin derdin
Acıktıkça ak sütünle emzirdin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
22-
Canımdan çok sevdim, saydım ben seni,
Ne yaparsam ödeyemem hakkını,
Annem babam oldun, o kuttun beni
Canından can kattın bilirim ana
Sen beni doğuran anamsın ana… Vehbiye YERSEL
23-
Yoluna yüz sürüp sevip sayarım
Aklıma düştükçe seni anarım
Boş lafa gerek yok bu son kararım
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
24-
Bırakıp gidince yıkıldım kaldım
Özlemim hasretim resminden aldım
Ölmedin gönlümde yanımda bildim
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nadir ÇİTİL
25-
Şefkat ile kucaklardın sarardın
Gözden kayıp olsam hemen arardın
Yaramazlık yapma diye kızardın
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
26-
He kadar büyüsekte çocukturuz.
Senin gözünde büyümeyiz ana.
Her bir derdimizde seni buluruz.
…Canından can kattın bilirim bana
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…Sen beni doğuran anamsın ana… Nevin KILIÇ
27-
Her cevri cefaya göğsünü gerdin
Ne varsa elinde yoluma serdin
Arttı günden güne büyüdü derdin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
28-
Kayaturan, bugün senden yoksunum
Annesizlik çok zor ne bahtsız kulum
Olmasın dünyada libasım pulum
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
29-
Ninniler dinledim tatlı dilinden
Kokunu hissettim zülfün telinden
Uzatta öpeyim nurlu elinden
...Canından can kattın bilirim bana
...Sen beni doğuran anamsın ana... Salim GÜLBAHÇE
30-
Yavrum dedikçe genişler dünyam.
Güller açar yüzümde sesin duysam.
Seni, sevgini hep yanımda bulsam.
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Nevin KILIÇ
31-
Bir gün kolum oldun bir gün kanadım
Ezanla birlikte söyledin adım
En büyük hayalin görmek muradım
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
32-
Terk eyledin göçüp gittin dünyadan
Uyandırdın gördüğümüz rüyadan
Makamını cennet etsin yaradan
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
33-
Anadan gayrisi tutmaz yasını
Taşıyorsun kalplerin en hasını
Sevgi siler yüreğinin pasını
....Canından can kattın bilirim bana
...Sen beni doğuran anamsın ana... Salim GÜLBAHÇE
34-
Merhamet dağını en uç zirvesi
Huzur verir bana onun nefesi
Kulağımda çınlar evladım sesi
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
35-
Cennet senin ayağının altında
Melakesin göğün yedi katında
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Otur Gülbahçe'nin gönül tahtında
...Canından can kattın bilirim bana
...Sen beni doğuran anamsın ana... Salim GÜLBAHÇE
36-
Azrail kapımız çaldı çalanı
Bir yıl bir ay, senden ayrı kalalı
Yüzüm gülmez Rabbim seni alalı
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
37-
O çuval giysen de hiç fark etmezdi
Dikkat et sözüne doğru ol derdi
Ağu yutsa bize bal yedim derdi
...Canından can kattın bilirim bana
...Sen beni doğuran anamsın ana... Mihriban EREN
38-
Sözüm amelimi yazan yazara
Yerim yanın girmek için mezara
Sende bir anadan geldin pazara
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
39-
Bana emeğin çoktur, anlatamam,
Lamba ışığında sabaha kadar,
Dikiş diktiğini hiç, unutamam
Canından can kattın bilirim ana,
Sen beni doğuran anamsın ana.... Vehbiye YERSEL
40-
Küçük bir fidanı yeşertenimsin
Okutup büyütüp asker edensin
Sen benim bir tanem canım annemsin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
41-
Sen çalıştın, kendini feda ettin.
Mardin’de bizi,örnek insan ettin.
İleri görüşle bizi eğittin.
Canından can kattın bilirim ana,
Sen beni doğuran anamsın ana… Vehbiye Yersel.
42-
Meşakkat ve çile seni yıldırmaz
Yaş gelince öksürseniz kaldırmaz
Ana başka yerin kimse doldurmaz
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
43-
Dokuz ay karnında taşıdın durdun
Kirlendiğim zaman cağlık da yurdun
Çok çileler çektin kendini yordun
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Aşık TEVHİDİ
44-
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Peygamberler doğuranda annedir
Onları yücelten şefkat sevgidir
Ayetle sabittir cennet ehlidir
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
45-
Ana dediler mi yüreğim sızlar
Anasızlar benim gibi yalnızlar
Kadir kıymetini bilmez kalpsizler
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
46-
Ay gibi parlıyor mehtapta yüzün
Haz. Fatma’nın izinde izin
Cennet bahçesinin gülleri sizin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
47-
Merhamette üzerine bulunmaz
Kızarız da üzerine alınmaz
Dünya fani istesen de kalınmaz
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
48-
Karnında dokuz ay, on gün gezdirdin
Tarlalarda meme verip emzirdin
Cefada da sen sevgini sezdirdin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Ertuğrul ÇİTİL
49-
Mardin ‘de  yalnız iki İffet vardı,
Benim anam  çalışkan,fedakardı,
Kazandığını saklamaz harcardı.
… Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana….Vehbiye YERSEL

50-
Kelimeler kifayetsiz kalıyor
Rabbim cennetini sana bağlıyor
Anne derken hecem, mırsam çağlıyor
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
51-
Beş yavruna sen ömrünü adadın
Torunlara kolun kanadın açtın
Huyunsa benziyor Fatıma’dır adın
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Ertuğrul ÇİTİL
52-
Damlarken görünce gözünden yaşı
Sil de kaldır eğme dik tut o başı
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Sırtımda taşırım kaç olsa yaşı
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
53-
Kundak sırtta tuttun ahır yolunu
Bahçelerde kestin kışlık odunu
Sıcak tuttun daim bana koynunu
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Ertuğrul ÇİTİL
54-
Dört kitabın dördünde de yerin var
Babam gibi yiğit mert bir erin var
Can verecek senin için ser’in var
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
55-
Âlim der ki şu dünyanın güneşi
Anam derim yok bulunmaz bir eşi
Muhtacım ben ona kaç olsa yaşı
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM
56-
Elli sekiz benim diye bilinir
Mahkemeyi Kübra hesap verilir
Sur çalınır bütün canlar dirilir
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN
57-
Dünyadaki sen gördüğüm cennetsin
Beş vakit döndüğün yöne gidesin
Tuğrul’sa uğruna ölür bilesin
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Ertuğrul ÇİTİL
58-
Kayaturan, Sivas benim vatanım
Toprağında çoktur gardaş yatanım
Anam uzak kaldı eksik bir yanım
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Şevki KAYATURAN

Kaç gece uykusuz bekledin beni
Nasıl tarif edip anlatım seni
Seninle son bulur insanlık geni
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM

Bir tatlı şeysin ki sen nar danesin
Melekler misali sen nur danesin
Yalçınım diyorki sen bir danesin
Canından can kattın bilirim bana
Sen beni doğuran anamsın ana….Muammer YALÇIN
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Ne zaman şu başım düşerse dara
Oyy anam diyerek bağırdım sana
Senden ayrı kalmak içimde yara
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM

Bir damla su iken can kattın cana
Dokuz ay rahatlık vermedim sana
Helal Sütün emdim ben kana kana
Canından can kattın bilirim bana
Sen beni doğuran anamsın ana….Muammer YALÇIN

Anam derken akarsular durmaz mı?
Hayırlı bir evlat hatır sormaz mı?
Arayan Hak için Hakkı bulmaz mı?
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM

Muhtacım annece sevgine senin
Hayır dua ile övgüne senin
Yıldızlar toplasam avucuna senin
Canından can kattın bilirim bana
Sen beni doğuran anamsın ana….Muammer YALÇIN

Ay gibi doğmuştun sanki bir güneş
Cennet bahçesinde hurilere eş
Kaç evlat büyüttün on yada onbeş
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Bekir ALİM

Dua et hayırsız oğluna ana
Cennet koluna girsin o ana
Kurbanlar olayım yoluna ana
Canından can kattın bilirim bana
Sen beni doğuran anamsın ana….Muammer YALÇIN

Mayamı  Bir damla su ile tutun
Dokuz ay Sabırla  karnında tuttun
Şimdi göçüp gittin beni unuttun
…Canından can kattın bilirim bana
…Sen beni doğuran anamsın ana… Yaşar Türkmen

Kundağa beledin ninni söyledin
Her kahrımı çektin gönlüm eyledin
Besledin büyüttün adam eyledin
Canından can kattın bilirim bana
Sen beni doğuran anamsın ana….Muammer YALÇIN

Ne doyunca sana ana diyebildim
Her ana dediklerinde acını duydum
Sürmeli gözlerinde sevgiyi gördüm
…Canından can kattın bilirim bana
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....Sen beni doğuran anamsın ana.....(Dönay Kurt)

Misalisin Hatice Tül Kübranın
Misalisin ol Yusufu Zalhanın
Misalisin Fatumatüz Zehranın
Canından can kattın bilirim bana
Sen beni doğuran anamsın ana….Muammer YALÇIN

Bekir Alim
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Atışma_ASİLDİR HEMŞİRELER

___ ASİLDİR HEMŞİRELER ___

1-
Sanki bir melek gibi adamıştır kendini,
Herkese yardım için uzatır o elini.
Tatlı dili mest eder kurarken cümlesini.
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Nevin KILIÇ
2-
Sevgi dolu şefkatli başında kepi beyaz
Biri birinden güzel ismini sayıkla yaz
Hangi birini saysam Ayşe, Fatma, Gülbeyaz
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
3-
Kimisi kayıt yapar kim tansiyon ölçer
Ameliyat hanede o diker doktor biçer
Bir baktın tayin çıkmış bir başka yere göçer
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
4-
Gece gündüz tutarlar hastanede nöbeti.
Tatlıdır dili sanki oğul balı şerbeti.
Ne güzelde yakışır ona taktığı kepi
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Nevin KILIÇ
5-
Sözle tarif edemem anlatsam anlatamam
Yorgun düşen bedenim ben ona muhtaç hastam
Bu gün senin günündür vallahi unutamam
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
6-
Hastanın baş ucunda burcu burcu çiçekler
En etkili ilaçlar, kusursuz gülücükler
Hastaya umut veren ak kanatlı melekler
Can gibi canan gibi asildir hemşireler.... Binali KILIÇ
7-
Başındaki kepinden nerde olsa tanınır
Gündüz polikinlikte suna gibi salınır
Kanatsız melek diye hemşireler anılır
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
8-
Bin bir renkle bezenmiş esmerle sarı kumral
Taş olsa erimez mi? Senle eden hasbıhal
Şu gönül tahtım senin kal be yar içinde kal
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
9-
Uykuyu umursamaz bu fedakâr insanlar
Onları anlatmaya kifayetsiz lisanlar
Sihirli elleriyle şifa dağıtan canlar
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Binali KILIÇ
10-
Hastalanıp yatarız tutmaz olur kolumuz
Şifa dağıtır bize sanki bizim canımız
Tahlil için damardan alır iken kanımız
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
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11-
Bir tomurcuk gül gibi arattırmaz nergizi
Gözlerinden okunur kalbinde saklı gizi
Sanki bir Melek gibi bakınca güler yüzü
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
12-
Hastalığın şiddeti büküyorken belimi
Bir bardak su içmeye uzatamam elimi
Acıdan ağlamaktan döndüremem dilimi
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Nevin KILIÇ
13-
Sabahı akşamı yok her zaman iş başında
Kimisi daha yeni kimi ablam yaşında
Korkacak bir şeyi yok moral verir karşımda
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
14-
Kim bilir neler gördün nelere oldun şahit
Diyemem ki ecele bekle biraz tehir et
Böyle sevdim severim zaman dolsa son vakit
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
15-
Sabahı akşamı yok her zaman iş başında
Kimisi daha yeni kimi ablam yaşında
Korkacak bir şeyi yok moral verir karşımda
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
16-
Pür neşe sevinç dolu bahtın olsun selamet
İste bu canı benden iste benden şehadet
Böyle sevdim severim no’lur hakkın helal et
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
17-
Doktorun yarısıdır başımda baş tacımız
Onlarla diner sızı yürekteki acımız
Sağlığımın temeli işte can ilacımız
Can gibi canan gibi asildir hemşireler.....Bahri KARA
18-
Kayaturan doktorun yazdığı reçeteye
Vermek için ilacı başlar incelemeye
Gülmesi huzur verir bilir muhtaç sevgiye
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
19-
Bekir ÂLİM gardaşım bize laf bırakmamış
Boşuna yüreğini yollarına yakmamış.
Kimlere dokunmuş da o ayağa kalkmamış?
Can gibi canan gibi asildir hemşireler. …Eyyup MERT
20-
Kayaturan der benim şu başımın tacısın
Rabbim verdiyse derdi bu derdin ilacısın
Bana kardeşim dersin sende benim bacımsın
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
21-
Doktorun yarısıdır başımda baş tacımız
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Onlarla diner sızı yürekteki acımız
Sağlığımın temeli işte can ilacımız
Can gibi canan gibi asildir hemşireler.....Bahri KARA
22-
Bekir ÂLİM gardaşım bize laf bırakmamış
Boşuna yüreğini yollarına yakmamış.
Kimlere dokunmuş da o ayağa kalkmamış?
Can gibi canan gibi asildir hemşireler. …Eyyup MERT
23-
Hoş sohbetli sözleri özünde asalet var
İçten içe kanıyor gözlerim sanki pınar
El açıp dua ettim nerdesin nerde eyy yar
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
24-
Bahri Kara, Eyyup Mert, Allah için söylemiş
Bekir Alim gardaşım, işinin ehli görmüş
Nevin Kılç Hanfendi, hemcinsine mert demiş
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
25-
Hastaneler içinde uçuşan kelebekler
Can gibi,canan gibi asildir hemşireler
Hastasının başında bir ana gibi bekler
Can gibi, canan gibi asildir hemşireler... Şükrani-Şükrü TOPRAK
26-
Hemşire hanım seronum gitmiyor
Çabuk yetiş elim kolum tutmuyor
Her gün aynı ses inan hiç bitmiyor
Can gibi canan gibi asildir hemşireler...Bahri KARA
27-
Tebessüm tatlı dille selamlayıp öyle geç
İstersen bedenimi lime lime ette biç
Dokununca yarama aci hissetmem ki hiç
Can gibi canan gibi asildir hemşireler...Aşık Tevhidi- Kenan BİLGAÇ
28-
Ay hilali taçında sert mizaçlı duruşu
Pamuk gibi eliyle yarana dokunuşu
Korkma sakin ol deyip ilacını sunuşu
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Mihriban EREN
29-
Mihriban Eren görmüş ay hilalli duruşu
Acillerde yaparlar zaman ile yarışı
Hissetmezsin elini sana iğne vuruşu
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
30-
Serum bitti çabuk gel yetiş hemşire hanım
Sızlıyor yaralardan çabuk ilaç ver canım
Ol yanımda yeter ki ol yanımda muhtacım
Can gibi canan gibi asildir hemşireler...Bahri KARA
31-
İncitmez iğne yapar, o nazik elleriyle
Kibarı kelam eder tatlıca dilleriyle
Giyimi,kuşamıyla, tavırı halleriyle
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Can gibi, canan gibi asildir hemşireler... Şükrani- Şükrü TOPRAK
32-
İnsanın asaleti gelir imiş soyundan
İkaram eder elle sunar tatlı suyundan
Örfüne ananeye bağlı beli boyundan
Can gibi canan gibi asildir hemşireler..Aşık Tevhidi- Kenan BİLGAÇ
33-
Kayaturan canlarım vardır elbet içinde
Ben onları severim onlar benim içimde
Anlar benim halimden fırtına var içimde
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
34-
Kar beyazlar içinde beyazlardan da aklar
Mesai mevhumu yok,gündüz gece sabahlar
Hastanın durumunu kim bilir kaç kez yoklar
Can gibi, canan gibi asildir hemşireler...Şükrani - Şükrü TOPRAK
35-
Tevhidi kelam etmiş anlatmış hallerini
Senim benim kızımız başkasının gelini
Yaramı temizleyen öpmez miyim elini
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
36-
Kayaturan muhtacım doğumdan ölene denk
Mesai kavramı yok halin soran olmaz pek
Kutlarım günlerini sıkmasam eli tek tek
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
37-
Dirhem dirhem kesseler çıkmaz bir damla kanım
Onlar bizim bacımız onlar canım cananım
Kim diye sorarsanız İşte Hemşire Hanım
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
38-
Yaralı yüreğimin olursun sen merhemi.
Gülüşünle iyiyim nasıl sevmeyim seni
Seni anlatmak için gelsin görsünler beni
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Nevin KILIÇ
39-
Yılmadan usanmadan sabır ile ilacı
Saatinde verirsin duymayım diye acı
Hekimin sağ kolusun hastaların baş tacı
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
40-
Buhar olur uçarlar senle bütün dertlerim
Pamuk ellerinden ben senden şifa dilerim.
Beni sen sevindirdin sende sevin dilerim.
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Nevin KILIÇ
41-
Beyaz giysi içinde ne güzeldir halleri
Takdim etmek isterdim dünyada ki gülleri
Öpmek isterim öpmek şifa sunan elleri
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
42-

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Elleri ilaç kokan, umut ışığıdır o
Bir Mevlana misali, insan aşığıdır o
Kötürüm hastalara, sofra kaşığıdır o
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler........Murat KARABABA

Anlayan o derdimi ne yaparım olmasa
Raziye canım kızım iğne yapıp durmasa
Nadir’im ben alamam ilaçlarım bulmasa
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Nadir ÇİTİL
43-
Bu beyaz meleklerin, kanatlarında şifa
Hastayı mutlu görmek, onlara büyük sefa
Sadakat onda mevcut, ondadır dosta vefa
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler Murat KARABABA

Mevlâ’m cümle dostlara ağır dertler vermesin
Onlardan başkası da yaraya el sürmesin.
Umutsuz, üzüntülü başucuna gelmesin
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Eyyup MERT
44-
Beyaz libaslarıyla, servislerin meleği
Hastalar inleyince, mahsun olur yüreği
El açıp duasında, hastasıdır dileği
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler Murat KARABABA

Kayaturan muhtacım şefkatine sevgine
Gelin gibi bembeyaz elbisenin rengine
Som altınla kaplatsam çok yakışır kepine
Can gibi canan gibi asildir hemşireler… Şevki KAYATURAN
45-
Bir anne şefkatini, onda görebilirsin
En gizli sırlarını, ona verebilirsin
Hiç tereddüt etmeden, 'dostum' diyebilirsin
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler Murat KARABABA
45-
Der ÂLİM tek dileğim gözünden yaş akmasın
Soysuzlar soytarılar kem göz ile bakmasın
Şu üç günlük dünyada can bedenden bıkmasın
Can gibi canan gibi asildir hemşireler... Bekir ALİM
47-
Yüzlerine bakınca, aya baktım sanarsın
Eğer kalbin boş ise, içten içe yanarsın
Dersin 'gönül yaramı, bu melekler onarsın'
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler Murat KARABABA
48-
Karanlık şu gecemde kopsa kızıl kıyamet
O kutsal görevinde yorulmadan devam et
Ne zaman dara düşsem ona derim yardım et
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler …..Bekir ALİM
49-
Benim küçük dünyamda,üç tür kutsal kadın var
Bir hemşire, bir ana, bir de sadakatli yar
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Bunlardır karakışa, zümrüt gibi bir bahar
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler Murat KARABABA
49-
Umut muhtaçlarına açarlar kucağını
Yiğit yürekleriyle yapar yapacağını
Bazen ihmal ederek evini, ocağını
Can gibi canan gibi asildir hemşireler........Binali KILIÇ
50-
Göklerde peri gibi ışık saçar geceye
Yorgun bedenim döner muamma bilmeceye
Şiirlerde yazarım ismi düşer heceye
Can gibi, canan gibi, asildir hemşireler ….Bekir ALİM
51-
Binali sunmak ister kucak kucak gülleri
Hastayla geçer gider en değerli yılları
Dilerim dert görmesin şifa veren elleri
Can gibi canan gibi asildir hemşireler........Binali KILIÇ

Girdiği komalardan uyandırır hastayı
Sanki bir can simidi ilkyardımın desteği
Yalçınım der onların çok kutsaldır mesleği
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN

Götürürsün hastanı koluna serum takar
Öyle güleçtir gözü ne kızar ne kaş yıkar
Sen bırakıp gidersen  hastana yine bakar
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN

Omzunda gömleği başında kepi güzel
Sanki huriler gibi endamı tipi güzel
Seçemem hiç birini vallahi hepi güzel
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN

Hastaların başında durur asaletiyle
Dolaşır ellerinde tansiyon aletiyle
İlaçları dağıtır hep şifa niyetiyle
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN

Beyaz Elbisesinden genci yaşlısı tanır
Bazen bir köhne köye bir mezraya atanır
Görevini yaparken ne kibir ne utanır
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN

Muhabbet doruklarda doyurmaz oldu tadı
Atışmanın konusu can hemşireymiş adı
Sitemkâr Kayaturan Nevin’midir icadı
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN

Kimi Sivas içinden kimi başka şehirli
Kimi bekar nişanlı kimi evli mihirli
Kiminin gözü ela kimininki mühürlü
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN
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Kilit vurmuş uykuya hemşire odasında
Gezerler koridorda sabahın sedasında
Onların gayeleri iyilik çabasında
Can gibi canan gibi asildir hemşireler….Muammer YALÇIN

Bekir Alim
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Atışma_Bagımsızlık Yolunda Muzafferdir Ordumuz

Grubumuzun değerli gönül dostları

Milli Bayramlarımızdan olan Cumhuriyet Bayramımızı Kutladığımız bu günlerde Grup
Yöneticilerimizden Sn.Zeki TOMBUL Beyin bu haftaki grup ortak çalışmamızda önemli
bir konuya değinerek Vatan,bayrak,birlik,beraberlik,dini ve milli duygularımızı ön plana
çıkartan 120 dörtlükten oluşan Günün anlam ve önemine uygun bu anlamlı eserin
ortaya çıkmasına vesile oldu.
      Bu eserin ortaya çıkmasında duyguları ile katkıda bulunan Başta Zeki Tombul bey
olmak üzere İsmini tek tek sayamadığım tüm gönül dostlarına ayrı ayrı teşekkür ediyor
Ulusumuzun ve Yüce Milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor
“Sivas Yazarlar ve Şairler Grubu” olarak Bugünün anlamına bu ortak çalışmamızı tüm
Okuyucularımıza armağan ediyoruz.

http://gruplar.Antoloji.Com/sivas-yazarlar-ve-sairler-grubu yazarak bu gruba daha hızlı
ulaşabilirsiniz

BAĞIMSIZLIK YOLUNDA MUZAFFERDİR ORDUMUZ

1
Bu vatanı havadan hali hazır bulmadık
İstiklalin uğruna düşmanlardan yılmadık
Egemenlik hakkını biz sonradan almadık
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Zeki Tombul
2
Uğrunda yüz binlerce şehit verip kan döktük
Yedi düvele karşı ne zaman boyun büktük
Tarihe ismin yazan biz o Türkoğlu Türk’tük
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
3
Askere uğurlanır ellerinde kınası
Şehit olur geldiyse bu vatana sırası
Başka millette yoktur böyle asker anası
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
4
Kabul etmez milletim hiç yabancı uyruğu
Himayeye giremem sevmem asla buyruğu
Bir birine dolaştı düşmanların kuyruğu
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Zeki Tombul
5
Olunca başkomutan bu ordunun başına
Düşman geri çekildi acı kattı aşına
Kaç şühedâ kanı var git bak sınır taşına
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
6
Hür doğdum hür ölürüm. özümde hürriyet var
Göz dikkmişler yurduma,sömürücü ağalar
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yiğitleri doğurur, büyütür türk analar
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz -şair yusuf değirmenci
7
Geri kalmış ülkeler birbirine bakışır
Ele muhtaç olanlar bu gün yarın sıkışır
Gece gündüz çalışmak biz Türklere yakışır
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
8
Vatanımı sulayan şehitlerin al kanı,
Bayrak için her zaman fedadır Türkün canı
İhanet güruhları sarsa da her bir yanı
Tam bağımsız Türkiye, hedefimiz, derdimiz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz......Gazi Hüseyin KILBAŞ
9
Kızılırmak uzanır ta Sivas’tan Samsun’a
Kıvrıldıkça Fatiha okur şehit ruhuna
Kurban olsun bin Şevki batısına şarkına
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
10
Cumhuriyet gücüyle zorlukları aşasın
Yaşasın ki devletim milletimiz yaşasın
Ey bağımsız Türkiye ileriye koşasın
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
11
Çanakkale şahittir,.sakarya tanık buna
Büyük taaruz emri verilince orduma
Dedize dökülürler, göz dikeenler yurduma
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz -şair yusuf değirmenci
12
Öz vatanda kurban var biri birinden üstün
Almadı beni diye sendemi şansa küstün
Türk’e Türk’ten başkası olamaz başka dostun
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
13
Toprağımda mühürdür şehitlerin kanları
Ana gibi koruyor bağrında ki canları
Tüm dünyaya yayıldı yiğitlerin şanları
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
14
En pahalı bedeli ödedik yıllar yılı
Namusumuz uğrunda soldurduk nice gülü
Ne yapsa da haçlının, değmedi necis eli,
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz -....Gazi Hüseyin KILBAŞ
15
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Çanakkale boğazı dalgalandı köpürdü
Milletimiz düşmanı rüzgâr gibi süpürdü
Yendiğimiz düşmanlar dünyada en süperdi
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
16
Bu vatanın her karış toprağında can vardır
Kefen nasip olmamış düşerek yatan vardır
Üzülmemek elde mi vatanı satan vardır
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Şevki KAYATURAN
17
Al kanımla sulandı bir baştan bir başına
Kurban olurum senin toprağına taşına
Öksüz yetim Mehme’din hele bak gözyaşına
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
18
Ana baba oğul kız birliğimiz şahane
Vatan için olamaz biz Türklerde bahane
Yürüyordu analar sırtlarında cephane
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
19
Teknoloji bilgiyle ordumuz güçlenmeli
Kem söz eden düşmanın dilleri kesilmeli
Bu ordu Türk Müslüman bu böyle bilinmeli
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
20
En nadide bir yerde gönlümün yuvasında
Varlığa sembol oldu, hürriyet davasında
'Vatan' mührü basıldı Malazgirt ovasında
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Gazi Hüseyin KILBAŞ
21
Cumhuriyet aşkını gönüllere kazmalı
Altın harfle her yere ‘Önce Vatan’ yazmalı
Varsa düşman planı hep beraber bozmalı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
22
Türk’e tutsaklık olmaz özgürlük karakteri
İlk hedef Akdeniz’dir emir aldı ileri
Göğsünü siper etti bitince mermileri
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Şevki KAYATURAN
23
Yirmi dokuz ekimde ilan edildi bize
Atamdan bu armağan bu bayram hepimize
Neşe kattık neşeye coşkulu gönlümüze
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
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Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
24
Çanakkale isminin adı kıtalar aştı
İngiliz ordusunda sağ kalanları kaştı
Yedi düvel bir oldu denizden insan taştı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Şevki KAYATURAN
25
Canımızdan kutsaldır bizdeki o emanet
Özgürlük hakkın senin yürümeye devam et
Herkim göz diker ise yakıp yıkıp viran et
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
26
Kurtuluş savaşını millet askerle yaptı
Topu çekti cepheye asker düşmana attı
Yeri geldi kanını Mehmet toprağa kattı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Şevki KAYATURAN
27
Aynı kandan feyz alır bunca insan, bunca er
Yeter ki azimli ol azmin sonunda zafer
Yıkılsa şu gök kubbe üstümüze çökse yer
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
28
Türk'ün Türk'lerden başka dostu olmaz anladık,
Düşmanın hilesine, düzenine kanmadık,
Dost görünüp arkadan hiç kimseyi vurmadık.
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz …NEVİN KILIÇ
29
Kayaturan bu vatan ilelebet kalacak
Bu vatana göz diken cevabını alacak
Gökyüzünde al bayrak kışlasındaki sancak
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Şevki KAYATURAN
30
Ekonomik kalkınma olmadan da olunmaz
Ülkemde ki imkânlar başka yerde bulunmaz
Yaşanılan savaştan neden dersler alınmaz
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
31
Her birimiz bir yerden doğu batı fark etmez
Söz verip geçen serden boşa ömür tüketmez
Bu topraklar üstünde Aslan olsa kükretmez
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
32
Varlığımız devlete armağandır biline
Fabrikalar kurmalı yurdun bütün iline
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Çağdaş ülke Türkiye düşsün dünya diline
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
33
Vatan ne toprak ne taş, iyi tanı vatanı
Unutma ha toprağa can vereni yatanı
Sor istersen atama, git konuştur atanı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz -..Zaralı Turan
34
Devletlerin içinde çok fazladır artımız
Hiç kimseyi aldatmaz gönülde ki tartımız
Vazgeçilmez unsurdur bağımsızlık şartımız
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
35
Şanlı Türk tarihini okuyup bilmek lazım
Mısralarla anlatan Zaralı Turan lazım
Dünyaya her ortamda bunu anlatmak lazım
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
36
Asırlardır yaşıyor ecdadımın izleri
Uygarlıkta geçemez dünya halkı bizleri
Kalkınalım titresin düşmanların dizleri
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
37
Bu ne şanlı bir tarih, bu ne şerefli mazi
Vatan uğrunda şehit,bayrak uğrunda gazi
Önce vatan dediler, şehit Ahmet Niyazi
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz -..Zaralı Turan
38
Zeki Tombul, Bekir Bey açtım elim duaya
Nevin kılıç tanıdım şükrederim Mevla’ya
Canım al hasret koyma vatanıma sılaya
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
39
Duysun bizi tüm dünya, yedi düvel el alem
Adım Zaralı Turan Türk tür benim sülalem
Türkiye Türkün yurdu sözün özü vesselam
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz -..Zaralı Turan
40
Baştanbaşa yurdumuz düşmanlarla sarıldı
Güçlüklerle cepheler süngülerle yarıldı
İşte böyle şartlarda cumhuriyet kuruldu
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
41
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Bu vatan hepimizin Laz’ın Çerkez’in yurdu
Kürt’ü Türk’ü birlikte cumhuriyeti kurdu
Birlikte cephelerde savaştı karşı durdu
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
42
Ordu millet el ele kadın erkek kol kola
Vatan için hepimiz baş koymuşuz bu yola
Asırlardır vermedik özgürlüğe hiç mola
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
43
Dolmuş gibi bindirip gitmeliyiz fezaya
Dikmeliyiz bayrağı gökyüzünde uzaya
Uydularla donatıp anlatmalı dünyaya
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
44
Türkülerle coşalım sazımızı çalalım
Türk tarihi ummandır derinlere dalalım
Memleketim güçlensin daim özgür kalalım
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
45
Yusuf Değirmenci’ye el açsın batı Dük’ü
Sizlere kurban olsun; Alman, Polonya, Çeki
Üstadım Bekir Hocam kaldır sırtımdan yükü
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
46
Ya istiklal ya ölüm komutanın fermanı
Allah Allah dedikçe artar dizin dermanı
Bekliyorum evladım Atatürk’ü sormanı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
47
Sakarya kıvrım kıvrım akıyorken yukarı
Bitsin emperyalizmin bu ülkeden çıkarı
Ne ABD gerekli nede Rusya’nın çarı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
48
Vurmalıyız perçini vatanın her yanına
Hıyanet edene varsa susamıştır canına
Yakışanı yapmalı Türk her zaman şanına
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
49
Anlatılmaz yaşanır gazilerin gururu
Yüceltiyor şanımı şehitlerin onuru
Allah nasip eylesin bizlere de O nuru
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
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Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
50
Allahuekber dağı buzdandı siperleri
Soğuka ve düşmana rest çekti Türk askeri
Sarıkamış şehidi cennette hazır yeri
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
51
Minareden ezanlar sayenizde okunur
Ey şehidim hizmetin anlayana dokunur
En değerli kumaştan bayrağımız dokunur
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
52
İngiliz donanması yüklendi çıkmak için
Seyit topu sırladı düşmana sıkmak için
Gök kubbeyi düşmanın başına yıkmak için
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
53
Nasihattir bizlere Bekir Âlim sözlerin
Yaşarması imkânsız mutluluktan gözlerin
Muradımdır ak olsun Hak yanında yüzlerin
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
54
Kocatepe, Conkbayır dile gelse söylese
Allah sorar şüphesiz kim vatanı sevmezse
Nasıl Türk’üm diyecek tarihini bilmezse
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
55
Kayaturan Şevki bey bayrak için yanıyor
Vatanperver insanı bir bakışta tanıyor
Gece gündüz gönülden şehitleri anıyor
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
56
Kayaturan, al canım feda olsun yoluna
Şehitlik nasip eyle boyun büken kuluna
Sevdalıyım bayrağım beyazına alına
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
57
Çıra gibi yüreğim bir çıngıyla alışır
Zeki Tombul usanmaz vatan için çalışır
Allah nasip ederse şehitlerle buluşur
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
58
Şehitlik en üst makam O Rabbimin yanında
Bir sen birde ben kaldık Zeki vatan yolunda
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Kimse vermez ne ödül ne madalya sonunda
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
59
Şan veren Koçyiğitler kükredi aslan gibi
Ne fırtına dindirdi ne kış ne boran tipi
Kimi miğferli şehit kiminin başta kepi
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
60
Bana anlat kardeşim ecdadımız nasıldı
Bayrağımız surlara hangi güçle asıldı
Ne yaptıkta ülkede karakollar basıldı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
61
Anlatayım Zeki dost ecdadı geçmişimi
Sana bana dünyaya konuşturur dilimi
Özgürüm yaşıyorum anlayarak dinimi
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
62
Övünürüz geçmişle hak ediyor yiğitler
Vatanına bağlıydı O mübarek şehitler
Aklımızdan çıkmasın nasihatler öğütler
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
63
İman dolu göğüsler siper durdu düşmana
Cephede mermi taşır Nenemle, Fatma ana
Yarab bana da göster layık değimli bana
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
64
Güldürürsek düşmanı toprakta yatan sızlar
Değerini bilmezsek bayrakla vatan sızlar
Kazanamaz özgürlük esirdir vatansızlar
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
65
İslam’a hizmet eden ordunun adı Mehmet
Üç kıtaya hükmeden var mı bir başka devlet
Değişmem bir çakılı önüme konsa servet
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
66
Kahramandır askerim yüreğinde korku yok
Peygamberin erinden inan hiçbir farkı yok
Vatan bayrak aşkına söylenmeyen şarkı yok
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
67
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İstiklale yürüdük, ovasında dağında
Şühedanın kanı var, her karış toprağında
Şerefle dalgalanır, Ay Yıldız bayrağında
Kanımızla yoğruldu, mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz…Murat KARABABA
68
Atatürk kongreyi geldi Sivas’ta kurdu
Bu kutsal yönetimi ilan edip duyurdu
Yirmi dokuz Ekimi Bayram diye buyurdu
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
69
Savaşlarda cepheden cephelere koştular
Birisi tekbir aldı bütün birlik coştular
Şehit olan göklere kanatlanıp uştular
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
70
Yedi düvel birleşip, saldırdı vatanıma
Kınından çıktı kılıç, azmeyledi kanıma
Düşmana boyun eğmek, yakışmazdı şanıma
Kanımızla yoğruldu,mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda, muzafferdir ordumuz…Murat KARABABA

Nerde hani dostlarım gelmediler duyupta
Şair, yazar, ozanlar bir bütün bu grupta
Ayrılığa rest çekip şakağından vurupta
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
71
Ülkemin elindedir, nice kutsal emanet
Yılmadan asırlarca, İslama ettik hizmet
Hürriyet şiarımız, yakışmaz bize zulmet
Kanımızla yoğruldu, mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda, muzafferdir ordumuz….Murat KARABABA
72
Cumhuriyetle yaşıt aynı günde kuruldu
Kalem tutan ellerle akan sular duruldu
Bir bayrağın altında ne şairler yerbuldu
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
73
Cumhuriyet cumhurun, yekta özel malıdır
Bayrağını hor görmek özüne aykırıdır
Hür doğar hür ölür Türk,bu bir fıtrat farkıdır
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz..........Asuman Soydan Atasayar
74
Düşman cephe açmıştı, kara, deniz yoluyla
Tek kurtuluş savaştı, bu zulümkar orduyla
Bir beden bir ruh olduk, sağcısıyla, solcuyla
Kanımızla yoğruldu,mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda,muzafferdir ordumuz…Murat KARABABA
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75
Muasır medeniyet çıkmalı Türkoğlu Türk
Türk Övün Çalış Güven deme dimi ATATÜRK
Beş kıtanın beşine mührünü vurmalı Türk
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
76
Bizde vatan kutsaldır, ana gibi, yar gibi
Daha büyük kazanç yok, bağımsız diyar gibi
Benim ülkem kıymetli, altında ayar gibi
Kanımızla yoğruldu, mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda, muzafferdir ordumuz….Murat KARABABA
77
Hazreti Hamza gibi kükreyince Türk eri
Titrerdi gökte kubbe inletirdi bu yeri
Emir adlımı asker ölürde dönmez geri
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
78
Vatanımı çok sevmek, bana emri dinimin
Ülke dediğim toprak, sultanıdır gönlümün
Bu kutsal bir sevdadır, ecdadımdan gördüğüm
Kanımızla yoğruldu, mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda, muzafferdir ordumuz….Murat KARABABA
79
Kayaturan sonunu bırakın bağlayayım
Kızılırmak misali coşarak çağlayayım
Yurduma göz dikenin gözünü dağlayayım
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
80
Tüm dünyaya hükmedip onurluca yaşarız
Bazen bir yağmur olur nehir gibi taşarız
Dünyanın bir ucunda her yardıma koşarız
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
81
Cephede koştuğumuz, Rab'be giden bir yoldu
Nice eli kınalı, Hasan'lar şehid oldu
Tarihin sayfaları, şan ve şerefle doldu
Kanımızla yoğruldu, mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda, muzafferdir ordumuz…Murat KARABABA
82
Ecdadımız öğretti dünyaya medeniyet
Bu topraklar uğruna az mı ödedik diyet
Kulak ver sesime bak ey bölücü zihniyet
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
83
Süvariler geçince düşmanları bakardı
Zalimlerin köşkünü tepesine yıkardı
Türk ordusu her zaman duruşuyla vakardı
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Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
84
Allı morlu çiçekler açar her bir köşende
Başaklar tane dolar acı poyraz esende
Onlarca şehit yatar senin her bir tepende
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz...Aydın YILMAZ
85
Biz Türklere yakışır başarıyla övünmek
Savunmalar yapmadan nafiledir dövünmek
Cumhuriyet kuruldu hakkımızdır sevinmek
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz….Zeki Tombul
86
Adım Türkoğlu Türk’tür soyadımsa Mehmetçik
Bu günlere gelirken ne cendereden geçtik
Genimize has diye Cumhuriyeti seçtik
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
87
Genç Osmanlar dizildi büyük karar alındı
Gece gündüz aç susuz siperlerde kalındı
Ölmek vardır dönmek yok böyle emir kılındı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz….Zeki Tombul
88
Bazıları bakarda katılmaz bu birliğe
Atışmadan kaçmak mı yakışmıyor erliğe
Kimse şampiyon değil katılalım bu lige
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
89
Kazanmadan zaferi at üstünden inilmez
Ulusuna güvenen komutanlar yenilmez
Ölen yoksa uğruna işte vatan denilmez
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
90
Yeni dostlar katılmış ayrılalı çok oldu
Sakın beni silip de deme kayıp yok oldu
Türk’e arkadan vuran düşse derim hak oldu
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
91
Ana, bacı, kızımız emek verdi vatana
Minnettarız hepimiz şehit düşüp yatana
Boyun eğip susmadık gelip bize çatana
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
92
Zeki Tombul hızına yetişemem bu sene
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Kürt’ü, Çerkez’i, Laz’ı,aynı kilim desene
Her karış farklı nakış izleyip gözlesene
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
93
Susma zulmü görürsen ez başını yılanın
Olma kulu kölesi sana emir kılanın
Başı diktir her zaman tam bağımsız olanın
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
94
Aynı dilden konuşur Ana, baba ve kardeş
Bu vatan aşkı için yakıp kavursa güneş
Korkmaz benim yiğidim biri bir orduya eş
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
95
Göğsümüzde iman var elimizdeki Kuran
Nice Koçyiğitler var vurulup yerde yatan
Kim demiş ki boşadır ay yıldız için bu kan
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Zeliha YILDIRIM
96
Bu vatanı başkası vatan diye seçemez
Buralardan düşmanlar ateş olsa geçemez
Böyle cesur millete kimse kefen biçemez
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
97
Ey mavi gökyüzünün sembol gelinlik kızı
Mahrum etme gölgenden mahrum etme sen bizi
Kan dökmeden sen gibi olamaz çaput bezi
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
98
Şevki beyin yüreği vatan diye atıyor
Bekir Alim kardeşim bize neşe katıyor
Şu güzelim toprakta ne şehitler yatıyor
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
99
Nice Koçyiğit verdik şehit verdik toprağa
Kanımızla suladık filiz verdik her dağa
Altın harflerle yazdık çığır açtık bu çağa
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz…Zeliha YILDIRIM
100
Kalbine korku saldık ingiliz’in moskofun
Allah Allah diyerek ünümüze kattık ün
Yüz binlerce Mehmedim toprağa düştüğü gün
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz…Zeliha YILDIRIM
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101
Melekler kefen biçti vurulan mehmedime
Şehitlik hırkasını giyip geldiler yine
Kim başını vermez’ki bu vatana bu dine
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz…Zeliha YILDIRIM
102
Bağımsızlık uğruna kızıl aktı ırmaklar
Sakarya'nın haline ağıt yaktı ırmaklar
İstiklali gösterir işte bakın parmaklar
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
103
Ayşe Fatma hatunlar kağnılarla yollarda
Ne çileler çektiler o karanlık yıllarda
Korku nedir bilinmez Türk’üm diyen kullarda
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
104
Bu toprakta gezerken çiğnemeye korkarım
Bura benim öz yurdum öz vatanım, diyarım
Bin kez yıkılıp düşsem ben derim yine varım
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
105
Kaldı kolsuz bacaksız nice Ahmet Efendi
Çekmeliyiz bizlerde böyle zahmet efendi
Ay Yıldızlı bayrağım Mehmetçiğe kefendi
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
106
Bayrak için can verdi vatansever âşıklar
Kopmadıkça kıyamet sönmez yurtta ışıklar
Aramızda yaşıyor O kahraman maşuklar
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
107
Kararsa da geceler sonu mutlak aydınlık
Gelişmekte bak ülke dışta görür saygınlık
İçte dışta düşmanlar geçirse de baygınlık
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
 108
Yavrusu kucağında sırtında mermi taşır
Bu cesaret nerdendir bununla kim savaşır
Yetim kalan yavrular babam diye ağlaşır
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
109
Kim ki görüp susarsa hain ele başını
Onunda beraberce ezmek lazım başını
Anadolu’m her zaman Türk’ten seçmiş başını
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Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
110
Ulu çınar Osmanlı bende dalda yaprağım
Çiğnenir mi sanırsın kalsa yolda yaprağım
Bölünemez vatanım bir bütündür toprağım
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
111
Bu zafer hiç birine benzemez Cumhuriyet
Dünyaları verseler değişilmez hürriyet
Yaşamalı bu devlet diyorum ilelebet
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
 112
Madem ki uzatıldı atışalım görelim
Bayraklar her yanı donatarak girelim
Bugün Türkün bayramı gelin bayram edelim
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
 113
Gölgesinde yaşanmaz manda denen illetin
Fırsat verme arkadaş yoksa bitmez zilletin
Tam bağımsız Türkiye hakkı yüce milletin
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
114
Sözümüzde asalet özümüzde mertlik var
Bu topraklar üstünde eğri biter mi hıyar
Dört mevsimi yaşatan cennet gibi bir diyar
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM
115
Anadolu toprağı şehitlerin diyarı
Bu topraklar kutsaldır tıpkı Kâbe ayarı
Çanakkale destanı bize büyük uyarı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
116
Bugün coşmak hakkımız sen ben yoktur farkımız
Birkaç kıta şiirle olsun derim katkımız
Yoksa dökülen kanlar helal olmaz hakkımız
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
 117
Zaferleri kutlarız bayram yapar coşarız
Ay yıldızlı bayrakla hep ileri koşarız
Egemenlik hakkımız biz bağımsız yaşarız
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz………….Zeki Tombul
118
Ey zalim avrupalı! ben Türk 'üm, beni tanı
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Göz kırpmadan veririm, vatana tatlı canı
Rahmet ile anarız, şehid düşüp yatanı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz….Murat KARABABA
119
Kayaturan üç şeyi; yar, silahı vatanı
İncitirsen üzersin şühedayı yatanı
Dik bayrağı uzaya onurlu et atanı
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz....Şevki KAYATURAN
120
Pürneşe ve mutluluk içimizde coşku var
Sorarsan aslım benim ulaş Eskikarasar
Gezip dolaştım durdum görmedim böyle diyar
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz
Bağımsızlık yolunda muzafferdir ordumuz.....Bekir ALİM

Bekir Alim
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Atışma_Bilmeyenler Utansın Sivas İçin Ortak Çalışma

BİLMEYENLER UTANSIN

Atamın ana yurdu mert insanı sert taşı
Gözlerinden bellidir yiğit doğar gardaşı
Edep, hayâ, yol, erkân hele o ağır başı
-Öz Vatanın içinde Sivas’ım tek vatansın
-Kadrini kıymetin bilmeyenler utansın.....Bekir ALİM

Hiç boyun eğer misin talihsiz bir oyuna?
Hâinler aleyhine bil ki koyun koyuna
Kurban olsun veletler toprağına, suyuna
-Sen benim yüreğimde gümbür gümbür atansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....Seyit KILIÇ

Cumhuriyet kurulup temel atıldı burada
Bu Topraklar üstünden yayıldı bütün yurda
Dinle beni arkadaş gel yanıma otur da
-Bölünmüş bir milleti bir bütüne katansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.....Bekir ALİM

Pir sultan Abdal lar Aşık Vaysel ler ocağı
Sımsıcak sevgi dolu sanki ana kucağı
Yedi bölge burda Türkiye min dört bucağı
-Yanık yanık Türkülere sen türkü katansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....Zaralı TURAN

Yiğidoların yurdu, boz kayaların kurdu,
Toprağına yüz süren sana selam dururdu,
Hele bakın talihe üç beş çakal mı vurdu?
- Vatanımın bağrında dağ misali yatansın,
- Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....Zübeyde GÖKBULUT

Öz vatanımın namusudur, bölünmezlik ar.
Su gibi mısraların ana kaynağında yar.
Anadolumun bağrında güzide bir diyar.
...Alevi, sünni kışkırtması yapanlar kansın.
...Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....lkay Coşkun

Hep merdin yanındaydın namerdi kayırmadın
Tüm kucakladın Alevi sünni ayırmadın
Şeytandan uzak durdun şeytanı doyurmadın
. Sen yanma Sivas ım dur Zaralı Turan yansın
. Kadrini kiymetini bilmeyenler utansın......Turan Aslan

Baştanbaşa çağlayıp akıyor Kızılırmak
Gel kardeşim uyuma Tarihine iyi bak
Özümüzde yok bizim sinsice pusu kurmak
-Bu topraklar üstünde sen birliği tutansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.....Bekir ALİM

Selçuklu'nun başkenti haşmetlidir Sivas'ım
Timur'dan beri sürer sanki gönlümde yas'ım
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Seni tanımayanlar oldular sana hasım
...Bunu idrak edecek umeralar atansın
...Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....Seyit KILIÇ

Kıraç topraklarına saygı, sevgi ekmişler
El ele tutuşarak halayını çekmişler
Mevzu bahis vatansa kanlarını dökmüşler
-Alevi, sünnisiyle iki vücut tek cansın
-Kadrini, kıymetini bilmeyenler utansın.....Şahin YILMAZ

Her karış toprağında her köşede bir anı
Duymadın mı dedenden tarih yazan destanı
Al yıldızlı bayrakta o kan Atamın kanı
-Yurduma göz dikene kaşlarını çatansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.....Bekir ALİM

Bu güzide milletin bir evladı da biziz,
Kalleş oyunlarıyla karalanır yanarız
İşte haykırıyorım her birimiz SİVASIZ.
- Sen hep hayalimdeki, yine o öz vatansın.
- Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.-Zübeyde GÖKBULUT

Geleceğe yön veren geçmişten ışığım var
Pehlivanım, alimim, yazarım, aşığım var
Gönül soframız açık fazladan kaşığım var
-Arzu eden buyursun, bizle dostluğa kansın
-Kadrini, kıymetini bilmeyenler utansın.......Şahin YILMAZ

Bunlar haçlı oyunu, hamurdan bezeleriz,
Hangi eve od düşse derdimiz tazeleriz.
Yaşadık yıllar yılı, sanmayın gezeleriz.
- Dostluk kardeşlik için. sen hep tüfek çatansın.
- Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.........Zübeyde Gökbulut

Canımızdan can bildik biz bu yurdu vatanı
Asla affetmeyiz biz toprağını satanı
Kim dokudu kim ördü sırtındaki fistanı
-Böyle sevip saydık biz sevği,saygı satansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın........Bekir ALİM

Yaradan kul eylemiş bizlere ne oluyor?
Körpecik canlarımız açılmadan soluyor,
Bak demedi demeyin son damla da doluyor.
- Seni beni yok bunun, cihana denk cihansın,
- Kadrini kıymatini bilmeyenler utansın........Zübeyde GÖKBULUT

Aklı selim düşünüp, gerçeği görsek yine,
Dostluk kardeşlik için bağları örsek yine,
Hangimiz yara aldı, sıdk ile sarsak yine,
- Gel yine âlem bizi bir bedende can sansın.
- Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın..........Zübeyde Gökbulut
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Bu gökkubbe altında biz kardeş değilmiyiz
Bir Bayrağımız var birde can feda vatan
Anadolu insanı doğuştan bir arslan
-Aldanıyor yok sayan bu cihanda kaldımıki namımızı duymayan
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın...........Gurbet MELEĞİ

Ata’mızın izinde Cumhuriyet kentisin
 Ozanların diyarı kültür sanat şehrisin
 Ülkemizin gururu tarihte başköşesin
 _ Dost kardeşlik sendedir, yüreklerde tek cansın
 _ Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın........Sabiha SERİN

      Türküm, gururluyum ben, şanlı Bayrak altında.
      Asil Türk kanı akar, bütün damarlarımda.
      İzindeyiz Atam, Selam olsun Şehit yatana,
      -Tüm dostluğu içinde barındıran vatansın.
      -Kadrini, kıymetini bilmeyenler utansın-Nevin KILIÇ

Baştan başa vatanız oyun bozana şaşarız
Yoksula fukaraya kucak açar koşarız
Hep birlikte kol kola nice dağlar aşarız
-Sivas'm; kışın çetin, baharda güller açsın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.....Kenan BİLGAÇ

Ülkemin her zerresi sevgi saygı kapısı
Kurt-kuzu kardeştir can-cananın yapısı
Allah muhammed zikri yüreğinde çoşkusu
-Türkiyem kandaşımsın anam babam kanımsın
-Kadrini kiymetini bilmiyenler utansın........Rifat KAYA

Bir bedende canlarız dağlar deniz aşarız
Ğönüller sevgi dolu muhabbetle yaşarız
Coşar şairlerimiz ummanlara taşarız
-Birliği beraberliği görmeyenler çatlasın
-Kadrini kiymetini bilmeyenler utansın....Kenan BİLGAÇ

Örnek olduk geleceğe tarih yazmak için
Yedi düvelde savaştık vatan toprağı için
Üç kıta da dolaştık hak ve adalet için
-Sen mazluma mana verip anlam katansın
-Kadrini kıymetin bilmeyenler utansın.....Refik kutlu

Bu vatan cennet ise Sivas cennetin gülü
Taşı toprağı kutsal söylerdi olsa dili
Kefensiz şehidine kimler derse ki ölü
-Muradına ermesin her şey gözünde kalsın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.....Şevki KAYATURAN

Uzun, uzun selviler uzar evler boyunca,
Ağaçlar gazel döküp güller tek tek solunca,
Sohbet bal gibi akar konu Sivas olunca,
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-Canım gözde vatanım seni sevmeyen yansın,
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın…… Ahmet ACAR

Kepeneğin suyundan kana kana içersin.
Cıbılların parkında soluklanıp geçersin.
Güzel hediyeleri Buriciye’de seçersin.
-Ayrımcılık yapanlar kahrından ölüp, batsın.
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....İlkay COŞKUN

Hürriyet’tir yapımız dostluklardır kapımız,
İlelebet yaşamak bizim doğal hakkımız,
Aziz yurdum uğruna helal olsun kanımız,
-Şehidimin kanıyla boyanmış al bayrağım,
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın…….Ahmet Acar

Selçuklu'nun başkenti haşmetlidir Sivas'ım
Timur'dan beri sürer sanki gönlümde yas'ım
Seni tanımayanlar oldular sana hasım
...Bunu idrak edecek umeralar atansın
...Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....Seyit KILIÇ

      Kurban olsun bütün canlar toprağına taşına
      Hayranım ben dört iklim baharına kışına
      Özgürlükler yaraşır kafesteki kuşuna
       -Bedenimde şah damar, yüreğimde atansın.
       -Kadrini, kıymetini bilmeyenler utansın-Nevin KILIÇ

Vatan işgal edildi güneş Sivas’dan doğdu
Atatürk kongreyi geldi burada kurdu
Yiğidom ne dediyse aynen sözünde durdu
- Dört Eylül’ü her zaman ülkem şerefle ansın
- Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın.....Şevki KAYATURAN

Hiç boyun eğer misin talihsiz bir oyuna?
Hâinler aleyhine bil ki koyun koyuna
Kurban olsun veletler toprağına, suyuna
-Sen benim yüreğimde gümbür gümbür atansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın....Seyit KILIÇ

               Çeksinler üzerimizden, kan kokan elleri
Biziz bu cennet vatanın, ilk ve son neferi
Kurumadı cumhuriyetin, alnımızdaki teri
-Aydın geçinen geri, kulaklarını açsın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın...........Bilal KARAMAN

-ĞÖNÜL DOSTLARINDAN BİR DEMET GÜL-

Lüzumsuz,bilmez mi,Veysel'i,Pir Sultanları
Şu,Taş yapıları ve hanayları,hanları
Vatana sevdalananb öyle bütün canları
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-Sen Ey Sivas, sen ne güzel,sen ne güzel Vatansın
-Şu kadrini,kıymetini bilmeyenler utansın.......Aşık Luzumsuz

Yıldızeli Veyseli,Şatıroğlu Ereni
Aşık eder kendine,gidip onu göreni
Kutluyorum yürekten, Alim'e gül vereni
-Seni dünya tanısın,yürekten böyle ansın
-Kadrini kıymetini bilmeyenler utansın..........Ramazan KURT

EMBED
SRC='http://www.antoloji.com/siir/media/60/www_antoloji_com_980860_252.MP3'
autostart=true loop=1 hidden=true,false width=300 heaight=8

Not:Bu Şiir 'Sivaslı Şair ve Halk Ozanları' Gurubunun 05.07.2008 Tarihinde Sivas İçin
Hazırlamış oldugu ortak bir çalışmadır.

Bekir Alim
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Atışma_Bir Şeyler Yazalım Msn Hırsızına (Ortak Çalışma)

BİRŞEYLER YAZALIM (Msn Hırsızına)

Haydin arkadaşlar hep bir ağızdan
Şu meret hırsıza bir şey yazalım
Metanetsiz alçak kurmadan plan
Bir dilden konuşup oyun bozalım (Bekir Alim)

Almadan kimsenden o muradını
Âleme yayalım gafil adını
Yedi sülalesini, hem ecdadını
Beraber öpelim, hem de kızalım (Celalettin TOKMAK)

Bir hafta sonuydu kandım hırsıza
Yüreğim kin tuttu namert arsıza
Meydanı boş koymayalım nursuza
Gelin canlar bu oyunu çözelim (İlkay COŞKUN)

Bakın hele dangalağın işine
Düşürdü bizleri kendi peşine
Bizde acımadan gözün yaşına
Hep beraber bu namerdi üzelim …(Kenan Bilgaç)

Kontör hırsızıymış düştü peşime
Bakmıyor kimsenin gözün yaşına
Bilmez tanımayız bizle işi ne
Hep beraber üzerini çizelim ….(Refik KUTLU)

İnsanlar insana zulmetmemeli
Yaptığı hataya bir şey demeli
Bozulmaz dostluğun sağlam temeli
El ele tutuşup gezip tozalım …….(Bekir Alim)

Heklemiş dostların msn’sini
Gazel okutturmuş sülalesini
Kesmek lazım böyle itin sesini
Böylesini namert diye yazalım. (Şevki Kayaturan)

Kontör ister yüz olursa az bulur
Refik ile Celâli'yi kaz bulur
İlkay ile Kenan ile hız bulur
Akıllı olun bu olayı sezelim (İlkay COŞKUN)

Ar damar çatlamış hayasızları
Sıkılmaz utanmaz vicdansızları
Hırsızlıklar yapan mayasızları
Eşek diye biz pazarda satalım.(Şevki Kayaturan)

Kontör hırsızına bir der vermeli
Hatasından riyasından dönmeli
Kul heakkını hakikati bilmeli
Anlatıpta kuş beynine sızmalı.(Refik KUTLU)
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Kayaturan bunlar sözden anlamaz
Hukuk nerde emniyeti sallamaz
Mahkemeyi Kübra hak orda kalmaz
Gelin hep birlik de kabrin kazalım…..Şevki Kayaturan

Müslüman, müslümanın kardeşi der dinimiz,
Kul hakkına el uzatma,ya tutarsa ahımız,
Dünya fani, baki değiliz hiç birimiz,
Şifremizi geri ver, belki hakkımızı helal ederiz. (Ayhan Vural)

Hak’dan korksa böyle şeye kalkışmaz
İnsan desem bir insana yakışmaz
Hayvan olsa kontörle işi olmaz
Nasıl mahlûk bilen varsa yazalım.(Şevki Kayaturan)

Şerefsiz it pislik  şifremi çaldı
Kontür hırsızları her yere daldı
Mayasızlaramı bu meydan kaldı
Haklarından gelip, kuyu kazalım… Sabiha Serin

Bir kısım insanlar şeytanlaştılar,
Aman ha kapılmayın ey canım dostlar.
Ebu cehil gibi fenalaştılar,
Aman ha bulaşmayın ey canım dostlar.  Metin Hanlıoglu

Yakalarsam eğer linç edeceğim
Parça parça leşe tüküreceğim
Soysuza bin pişman ettireceğim
İntikamım korkunç plan yazalım……(Sabiha Serin)

Günah işleyenler huzurlu değil,
Tövbe etmeyene veremeyin meyil,
Suçunu terk etse önünde eğil,
Allah'ım afetssin bunları kardeşim.....Mustafa Duyar

Hayvan dedim yazık oldu hayvana
Haber salın eşe dosta duyana
Vurun kafasına salın buyana
Tam anlına hırsız diye yazalım….Şevki Kayaturan

Hangi dili bilir, bilmem ki aymaz?
İnsan olsa kendi canına kıymaz
Dilince konuşsam şânıma uymaz,
Mısraları yürek yürek dizelim. ……Gelin

Beni de aradı alimim diye
Dedi kontür yolla olsun hediye
Tabiî ki almadım asla ciddiye
Sülalesin bir urgana dizelim...Orhan KIZLARKAYASI

Herkesin yaptığı kendi şânına,
Zanneder ki zâlim kalır yanına,
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Belli ki şeytanı takmış önüne
Debelensin biz deryada yüzelim. -……. Gelin

Gizlilik mi kaldı saklayamazsın
Insan kavun değil koklayamazsın
Namerdi bir anda haklayamazsın
Içlerine derim gelin sızalım.....Zaralı Turan

Kanun yasa bozuk, olmaz ki deyip
Kokuşmuş sistemi kenara koyup
Onu da ALLAH ın kulundan sayıp
Meseleyi en başından çözelim....Bilal KARAMAN

Utanmaz herkesten kontur istermiş
Haberim yok sanıp sohbet edermiş
Bakalım kim kimi asıp kesermiş
Boyunu devirip oyun bozalım.   Sabiha Serin

Boşluktaysa kişi, doğrudan sapar
Herkes mayasına düşeni yapar
Elbet, zalime de kıyamet kopar
Hakça konuşalım hak ı sezelim...Bilal KARAMAN

Çoğaldı hırsızlar, yüzü utanmaz
Yetkili uyur mu çareye bakmaz
Cezalar verip canını yakmaz
Vatandaşın derdi çoktur yazalım..Sabiha Serin

Hırsızı ararsan çoktur bu dünyada,
Deveyi hörgücüyle yutanları da yazalım.
Hırsızlığın büyüğü, küçüğü olmaz burada,
Yüzlerine tükürüp, işlerini bozalım... (Nevin KILIÇ)

Kalmasın meydanlar bütün hırsıza
Edelim bin pişman bunca arsıza
Haramdan korkmayan dinsiz çulsuza
Kefenine kontur alıp kazalım … Sabiha Serin

Yalan imiş bu hırsızın yapısı
Besmeleyle açılmıyor kapısı
Elindeymiş MSN'nin tapusu
Anlamadım ne yamanmış bu zalim (Celalettin TOKMAK)

Ters gitsin işleri gelmesin sonu
Kıvransın yazacak bulmasın konu
O bizi üzdüyse bizlerde onu
Gelin el ele vererek üzelim...........Ahmet Canbaba

Şaşkınmısın sersem yoksa belamı
Birazda arif ol dinle kelamı
Dostlarla kesmeden sohbet selamı
Dürüp defterini yazıp çizelim  ………Bekir Alim
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Bekir Alim
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Atışma_Bu Gün Bayram Günüdür-

BU GÜN BAYRAM GÜNÜDÜR

Gönüller coştu yine sevinç,mutluluk dolu
Kucak aç barışalım buğün bayram günüdür
Kalbindeki pür neşe,örf ve adetin senin
Bir dilden konuşalım,bu gün bayram günüdür…Bekir ALİM

Şöyle bir bak mazine geşmişine anına
Zaten budur yakışan imanına şanına
Bekle bir gün mutlaka geleceğim yanına
Ahrette buluşalım bu gün bayram günüdür..... Turan Aslan

Kin imiş,nefret imiş özde noksan edelim
İnsani anlaşmaya gönlü aksan edelim
Ön yargı duvarını yerle yeksan edelim
Bilişip,tanışalım bu gün bayram günüdür....Gültekin TOGA

Unutma dostluk senin,vefa senin,hak senin
Nazlı nazlı süzülen gökteki bayrak senin
Su gibi berraksın'ya sütün beyaz ak senin
Selam ver sarışalım,bu gün bayram günüdür…….Bekir ALİM

Seytandır seytan bu alemde doğruya kızan
Cahildir cahil insana hep kuyular kazan
Insandır insan sadece tek okuyup yazan
Insanlıkta yarışalım bu gün bayram günüdür.... Turan Aslan

Toplandı küçük büyük, panayırlar kuruldu.
Kas katı yürekler bayramlarda duruldu.
Ölmüşlere rahmet, fakir fukara soruldu.
Haydi kardeş olalım, bu gün bayram günüdür.... İlkay Coşkun

İstemem şan söhreti eksik olsun köşk hanlar
Tek istegim kardeşce yaşamalı insanlar
Zaralı Turan ım der bayram olsun bayramlar
Beraber calışalım bu gün bayram günüdür......Turan Aslan

Sevinç mutluluk dolu matemli gözyaşım var
Bir dağ gibi yükselen egilmez dik başım var
Onurum var,gurur var, sımsıcak bir aşım var,
Bayramda buluşalım, bu gün bayram günüdür….Bekir ALİM

Mehmet için döküldü gözümüzden gözyaşı
Boğazımızda kaldı yemedik bayram aşı
Korkutamaz hiç kimse türkün dimdik başı
Ulusça sarışalım bu gün bayram günüdür……..Sabiha SERİN

Yarenler gelin birlik olalım dost bağında
Darağacı kuralım anarşinin dağında
Can alıp cana kıyan caniler yatağında
Gebertip vuruşalım bu gün bayram günüdür….Yaralı Kardelen
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Soytarıya,soysuza tıp ne yapar be hakim
Bir dünyaya hükmedip asalet saçtı köküm
Gardaşı gardaşına kırdıran alçakda kim?
Hak için vuruşalım bugün bayram günüdür……Bekir ALİM

Ana, ata, yar, gardaş, ayrı tutmam bacımı
Nerde bir can incinse, durduramam sancımı
Barışa kardeşliğe adamışım canımı
Gel gardaş tanışalım, bugün bayram günüdür....Bilal KARAMAN

Kalleşce pusu kurup tuzak kuran mehmed’e
Nasıl kıydın be alçak Ayşe,Fatma,Ahmed’e
Yol yakınken dön artık,kurtuluş var tövbe de
Bir dilden konuşalım bu gün bayram günüdür….Bekir ALİM

Yetim kalan yavrular yürekleri hep yakar
Kahraman milletimiz hain tuzağı yıkar
Vahşi terör cesedin ortada pislik kokar
Ulusça vuruşalım bu gün bayram günüdür...Yaralı kardelen

Canlar can cananına canan can canlarına
Aşığın maşuğuna maşuğun aşığına
Kardaşın kardaşına bacının bacısına
Sarılıp buluştuğu bugün bayram günüdür.... Rifat KAYA

Kulak ver iyi dinle rehberimiz kurana
Sevmez isen yürekten zeval gelir imana
Yunus balkta durdu, hak yoluna divana
Can cana karışalım bugün bayram günüdür….Bilal KARAMAN

Kin nefret zilletin yok olacağı bugün
Barış dostluğunun yeşereceği bugün
sevinç heyecanın harlıyacağı bugün
Canlar sarışalım bugün bayram günüdür......Rifat KAYA.

Dünya Kurulalı senle konuşup anlaştık
Ebedi var olacaksın benim özüm Türkçe
Şiirler yazıp türkülerde güldük ağladık
Türkçe konuşalım bu gün bayram günüdür.....Ömer TURAL

Bayram yetim öksüze biraz umut olmalı
Eli kanlı caninin saçlarını yolmalı
Yetti artık bu zülüm halkım huzur bulmalı
Barışa ulaşalım bu gün bayram günüdür.......Şerife Çınar

Neyleyim bu bayramı, neyleyim ben bu toyu,
Bahar dalı Mehmet'e kanlı gömlek biçtiler,
Yetmedi gül yurdumun buz gibi berrak suyu,
Yetmedi anaların gözyaşını içtiler.
Çok gördüler gülmeyi gözümüzde hiçtiler...Zübeyde GÖKBULUT
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Not:Gurubumuzun bir birinden değerli üyeleri

Bayramla ilgili ortak çalışmamızı başlattıgımız günlerde ve bu Mübarek Ramazan
bayramımızı kutlarken eli kanlı terör örgütü haince ve kahpece pusu kurarak Ramazan
bayramımızı kana bulayan.Kahramanca savaşıp Vatanı ve milleti için Şehit düşen 17
Mehmetciğimizin Hakkın rahmetine kavuşmasıyla hakkımız olan bayram coşkusunu
yaşıyamadan gözyaşı ve hüzünlerle tamamlanmış bulunmaktayız.
Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyerek Tüm katılımcı gönül dostlarına sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.
 İstiyen Gurup üyelerimiz bu ortak çalışmamıza kendi sayfasında yer verebilir.
Şairlerimizin yazdığı dörtlüklerin sıralamasında daha rahat okuya bilmem açısından
küçük bir değişiklik yaptım bu yüzden hepinizden özür dilerim.
Saglık ve muhabbetle kalınız.
Bekir ALİM /SitemkarAşık

Bekir Alim
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Atışma_Deli Mavi Sevdalar/Nice Uzun Yıllarda-Atışma

Beraber paylaşarak, kaynaştı sevgilerle
Taht kurdu gönüllerde, Deli Mavi Sevdalar
Pekişti kardeşlikler, her daim övgülerle
Nice uzun yıllarda, Deli Mavi Sevdalar... Burhanettin Akdağ

Derinden dostlukları, ilmek, ilmek ördüler
Dillerden nağmelere, köprüleri kurdular
Üzüntüde tek vücut, hep el ele verdiler
Kalplerde ve güllerde, Deli Mavi Sevdalar... Burhanettin Akdağ

Damla, damla birikip, çağlayan olup taştı
Nice güzelliklerle, ikinci yılı aştı
Sevgi ve saygı ile gönüllere ulaştı
Bahar oldu dallarda, Deli Mavi Sevdalar... Hülya Ekmekçi

Sevdanın delisini, yaşadık hep coşarak
Arkadaş olduk sizle, engelleri aşarak
Sarıldık kötü günde, sevgi ile koşarak
Dostluğu akıllarda, Deli Mavi sevdalar... Feride Ömür

Şiirler, hikâyeler paylaşılır bağrında
Acılar unutulur muhabbet otağında
Ne gam kalır ne keder dostların arasında
Nice mutlu yıllarda Deli Mavi Sevdalar... Mustafa Alpaydın

İnsanın aynasıdır, mısra, mısra görülür
Sevdanın ibrişimi, teke teker örülür
Yelken gibi yürekler, ummanı na sürülür
Açılan kollarda. Deli Mavi Sevdalar... Veysel KOŞAR

Bir sevgi buldum sizde beni size bağlayan.
Güzel mutluluklarla yürekleri çağlayan
Tüm sevgilerinizle, içimizi dağlayan
Her zaman gönüllerde deli mavi sevdalar... Menekşe Gülay

Sevdaya sevgi katıp, yüreklere girdiler
Sevdiler dostlarını, kollayıp gözettiler
Hatice’yle geldiler, Feride’yle güldüler
Oldu hep gönüllerde, Deli Mavi Sevdalar... Ömer Yardımcı

Sanki bayram sevinci bugün yıldönümümüz
Hepimiz çok mutluyuz yaşasın bu günümüz
Yayılsın dört bir yana dostluklarla ünümüz
Nice mutlu yıllarda Deli Mavi Sevdalar... Feride Ömür

Yüreğimizi açtık, içten Şiir yazarak
Dostluklar kurduk biz hep, kalbimize kazarak
Her yazılmış Şiir’de, duygular aktararak
iyi ki Varsın dillerde, Deli Mavi Sevdalar... Canan Kosmaz

İçinde kin fesat yok dost ve kardeşlik işi
Kenetlenmiş yürekler ayrılmaz üçü beşi
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Yüreğimizde sevgi kalbimizde güneşi
Taht kurdu gönüllerde Deli Mavi Sevdalar... Bekir ÂLİM

Konumuz edebiyat burada konuşulur
Yoktur başka derdimiz yürekler hep buluşur
İyi kötü günlerde güzel dostluk oluşur
Kalsın hep gönüllerde Deli Mavi Sevdalar... Feride Ömür

Sevdanın en güzeli, dostlarla yaşanandır..
Yürekleri gül gibi, miski amber yayandır.
Kadını erkeğiyle, kardeşçe yaşayandır.
Kalpler de gönüllerde, Deli Mavi sevdalar... Kerim Baydak

Dostluğun güzelini, yaşadım ben sizlerde
Paylaştım iyi kötü, taht kurdunuz gönlümde
Yaşayacak beraber, her zaman ve her yerde
Kalplerde gönüllerde, Deli Mavi Sevdalar... Ayfer Yaba

Hiç kimse unutmasın, bu sevgi bitmeyecek.
Gönlümde tahtı kurmuş, oturur gitmeyecek.
Kararını vermiştir, cevheri satmayacak.
Aşık olmuş dillerde, deli Mavi sevdalar... Mürsel Adıgüzel

Şiirdir hep işimiz başka bir şey görmeyiz
Duygu yazan yürekte bir kötülük bilmeyiz
Güzel olan dostluğu bir kalemde silmeyiz
Kalsın hep akıllarda Deli Mavi Sevdalar... Feride Ömür

Köşkü var yüreklerde, duvarları saygıdan
İçinde büyük havuz, suyu dolar sevgiden
Ulaşır dört bir yana, kibirlenmez övgüden
Büyük küçük illerde Deli Mavi Sevdalar... Hülya Ekmekçi

Saklı durur kalplerde yaşanılan anılar
Hayallerde canlanır o tatlı hatıralar
Nice kadim dostluklar yorumlarla fıkralar
Sen varsın şarkılarda Deli Mavi Sevdalar... Mustafa Alpaydın

Coşmuş gönüller çağlar, akar deli sellerde
Bir türküdür bu sevda, dolaşıyor dillerde
Birleşmişiz bu yolda, cümle âlem illerde
Varsın sen bu yollarda, Deli Mavi Sevdalar… Ayfer Yaba

Her cümlede bir umut bir ilmek atılıyor
Damarımdaki kanım sökülüp çatılıyor
Gül dalından size ne bize biz katılıyor
Peteklerde ballarda Deli Mavi Sevdalar... Bekir ÂLİM

Uzatırsan elini, çevrilmez inan geri
İlkelidir duruşu, kurulduğundan beri
Çok derde derman oldu, paylaşımın tam yeri
Çözümdür zor hallerde, Deli Mavi Sevdalar….Hülya Ekmekçi
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Onun yolu mavidir, deli sedası daim
Yoktur işte benzeri hedefçileri kaim
Olmasa nolacaktı bu berduş vahim halim
Tanıdım bu yıllarda Deli Mavi Sevdalar... Murat DAĞLIBEG

Gurbet elde olsak ta, yüreğimizde harsın
Çok uzakta kalsakta, kalemimizde varsın
Kelimeler yetmiyor, bu sevgiler hep sarsın
Aşılır bu yollarda, Deli Mavi Sevdalar... Canan Koşmaz

Hatice, Burhan, Hülya, sevgi dolu sözleri
Menekşe, Veysel yine, gülümsetir yüzleri
Feride, Mustafa hep, iyiliktir özleri
Konuşulsun dillerde Deli Mavi Sevdalar... Feride Ömür

Her birinin sözünden kaleminden bal damlar
Yaz şairim sende yaz sözün Dünyayı sallar
Hal bilmeyen hâlsızlar bu sevdadan ne anlar
Köy kasaba illerde Deli Mavi Sevdalar... Bekir ÂLİM

Nazenin gönüllerden, yüzlere taştı güller
Beraberce coşkuyla, türkü söyledi diller
Saygıyla sarmalandı, birleşti bütün eller
Sevgi saçtı yollarda, Deli Mavi Sevdalar... Burhanettin Akdağ

Gökkuşağı sarınca, o narin yürekleri
En güzel maviliğe, çekilir kürekleri
Barışta ve dostlukta, sağlamdır direkleri
Yeşillerde allarda, Deli Mavi Sevdalar... Hülya Ekmekçi

Sanmayın Taştan bu kalp et ve kemik deriyiz
Tutamaz kimse bizi biz umutlar eriyiz
Yüreğimizde sevda aşkın son neferiyiz
Türkü oldu tellerde Deli Mavi Sevdalar... Bekir ÂLİM

Sapla saman karışmaz, çok esse de yellerde
Barınmaz burda düşman, şarkıyız tüm dillerde
Sevgi saygı hoşgörü, dolaşır gönüllerde
Farklıdır tüm ellerde deli mavi sevdalar... Ayfer Yaba

Al gülleri uzattın, yüreklerde yer aldın
Dillerden bal dökülür, benim aklımda kaldın
Gönüller diyarında, boy boy fidanlar saldın
nice mutlu yıllarda, Deli Mavi Sevdalar... Nermin Terzi

İşledik nakış, nakış cümleyi satırlara
Biz kıymayız be gülüm el değmez hatırlara
Bir gün uğrarsa yolun Kâbe’ye yatırlara
Deki gonca güllerde Deli Mavi Sevdalar... Bekir ÂLİM

Burhan ile Veysel'i ilim irfan selidir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Menekşesi, Hülya'sı aşina bülbülüdür
Feride’yle Hatice duygusaldır, peridir
Şahlanır yüreklerde Deli Mavi Sevdalar... Mustafa Alpaydın

Gel dersen bu gönlüme, senin deryanda yüzer.
Bin bir gece masalın, hem okuyup hem yazar.
Güzellerin güzeli, senden gayri ne gezer.
Destan oldun dillerde, Deli Mavi Sevdalar... Mürsel Adıgüzel

Kardeşlik esasıyla, sağlarlar hep ahengi.
İnansınlar ki artık, yok bu dostların dengi.
Savaşı mı? Bilmezler, sevgi ile hep cengi.
Dilde ve gönüllerde, Deli Mavi Sevdalar... Kerim Baydak

Altın tasın içinde, su gibi içilirsin.
Değerin kıymetlidir, dört yana açılırsın.
Taşırsın ayrıcalık, her yerde seçilirsin.
Taht kurdun gönüllerde, Deli Mavi Sevdalar... Mürsel Adıgüzel

İnternet kesilince, inan gelmez ilhamlar
Duygular depreşirler, kesilirse selamlar.
Dost dergâhın da naçar, söylenmez o kelamlar
Gül kokulu güllerde Deli Mavi Sevdalar....Kerim Baydak

Kim demiş ki sevmeyiz, derinden ve inceden
Sevgiler ve dostluklar, tat vermezdi önceden
Vazgeçemez bilenler, mavi renkli goncadan
Her gün çağlar dillerde, Deli Mavi Sevdalar... Burhanettin Akdağ

Coştu yine gönüller, yazdı güzel dörtlükler
Büyük mutluluktur bu, bozulmasın birlikler
Daim olsun sevgiler, ayrılmasın yürekler
Söylensin hep dillerde Deli Mavi Sevdalar... Feride Ömür

Ozan olur kimimiz, görülürüz saz ile
Arif diller ballanır, hikmet dolu söz ile
Ürkek ceylan misali, cilve ile naz ile
Türlü türlü hallerde Deli Mavi Sevdalar... Veysel KOŞAR

Mas mavi umutlarla bürünmüş mavi renge
Bir bülbülü andırır ahenk katar ahenge
Sevgi kardeşlik barış hepsinde aynı denge
Bu Sevdalı yollarda Deli Mavi Sevdalar... Bekir ÂLİM

Zamanı doğru kullan, çıkarsın aydınlığa.
Birleşirse yürekler, güç olur saydamlığa.
Herkes bir damla suyu, koyarsa çaydanlığa.
Şerbet olur dillerde, Deli Mavi Sevdalar... Mürsel Adıgüzel

Altın tasın içinde, su gibi içilirsin.
Değerin kıymetlidir, dört yana açılırsın.
Taşırsın ayrıcalık, her yerde seçilirsin.
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Efsanesin dillerde, Deli Mavi Sevdalar... Mürsel Adıgüzel

Yüreklerde yaşardı, Şiir gibi gönüldaş
Kalplere yerleşirdi, bizi dinleyen sırdaş
Akılarda kalırdı, bu mavide arkadaş
Şiir gibi sellerde, Deli Mavi Sevdalar... Canan Koşmaz

17.11.2006 Cuma

Bekir Alim
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Atışma_DİKKAT ET

Bazen “Bir insana hak ettiğinden fazla değer veririz. Ya onu kaybeder ya da kendimizde
çok şey kaybederiz.” Bu nedenle bu sefer ki atışmamızda da insanların olumsuz
hallerini yansıtalım istedim..

DİKKAT ET
1-
Üstündeki çuldan adamdır sanma
Zehir saçar dili, söze dikkat et
Kelimeler seçip söylerken kanma
Aslı nesli kimdir? öze dikkat et... Şevki KAYATURAN
2-
Sonradan görmeler böyle kudurur
Her sözünde varlığından dem vurur
Çalar çırpar kesesini doldurur
Asla kızarmıyor, yüze dikkat et... Nadir ÇİTİL
3-
Her zaman keseri kendine yontar
Terazide bile hep eksik tartar
Bulup çıkarırsan suçlusu kantar
Alışmıştır bunlar, ele dikkat et... Şevki KAYATURAN
4-
Makamdan mevkiden görünce hürmet
Desteği devletten, ünvandan kuvvet
Babandan mı kaldı sana bu servet
Çalıştım diyorsa, dize dikkat et... Bekir ÂLİM
5-
Merhabalar deyip ben sayfanıza
Kibrit çalma başak varken anıza
Yangın meydanında kalan yalnıza
Kömür karası mı? göze dikkat et... Mihriban EREN
6-
Selamın kardeşim başım üstüne
Sahip çıkmak lazım bu güne düne
Saygılıyım derde ben bütün dine
Allah’a küfreder, kula dikkat et... Şevki KAYATURAN
7-
Yüzünden foyası düşer maskesi
Bağırsa faydasız kısılır sesi
Soysuza bak hele bu kimin nesi
Yüzünde astar yok ize dikkat et... Bekir ALİM
8-
Bazen hastayım der, ölecek gibi
Bazen mirasyedi, bölecek gibi
Bazen da canını alacak gibi..
Kurgulanmış alçak, poza dikkat et... Hikmet OKUYAR
9-
Nabza göre şerbet verir herkese
Sen inanma darda kaldım da derse
Gözü doymaz Allah dünyayı verse
Kuzgun gibi leşe konar dikkat et... Şevki KAYATURAN
10-
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Her söz söyleyeni adammış sanma,
Doğrunun içinde yalana kanma.
Söndüyse ateşin külünde yanma.
Derinden yaralar söze dikkat et... Nevin KILIÇ
11-
Bazen dili tatlı bala benziyor
Şiir diye tutup destan yazıyor
Mekke, Medine’ye gidip geziyor
Doğru yolda şaşar, ize dikkat et... Nadir ÇİTİL
12-
Çataldır dili söz belli değil,
Bin bir maskesi var yüz belli değil.
Hamuru çamurdan yüz belli değil
İnsan zannettiğin kula dikkat et... Nevin KILIÇ
13-
Beş sözünün üçü inan yalandır
İpek libas giyse onda palandır
Elif yazsan onu mertek sanandır
Alimim diyorsa, göze dikkat et... Şevki KAYATURAN
14-
Ah çekip oh çekmek yaramaz işe
Kırılıp elinden düşerse şişe
Ne bir huzur kalır nede bir neşe
Bağrını kavuran köze dikkat et...Bekir ALİM
15-
Ağrıtır başını yalan söz ile,
Ne istersen yalnız Mevla’dan dile.
Gün gelir düşman olur dost bile.
Korkmadan, baktığın yüze dikkat et... Nevin KILIÇ
16-
Bazen postal, bazen ezan sesine
Uyar bazen söz geçirmez nefsine
Doğruyu görürde gider tersine
Siyasetçi derler, aman dikkat et... Şevki KAYATURAN
17-
Yüzsüz insanlara sakın yaklaşma,
Uzak dur onlardan, hududu aşma,
Samimi görünmek için uğraşma,
Kene gibi kan emerler dikkat et...Vehbiye YERSEL
18-
Nefse köle Şeytana kul olmuşsa
Ahret koyup dünya zevke dalmışsa
Doğru gidip eğri yoldan gelmişse
Vurur taştan taşa seni dikkat et... Hüseyin PARLAKDEMİR
19-
Çalmayı bilirsen dostun sazını
İyi düşün sonra dövme dizini
Kutnu ile işle gönül bezini
Başarı elinde teze dikkat et... Mihriban EREN
20-
Sesi dinle aynı kilise çanı
Hiçbir harfe uymaz bozuktur kanı
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Edirne, İstanbul, Sivas’ı Van’ı
Gezdim geldim derse, ize dikkat et... Şevki KAYATURAN
21-
Hormonlu hormonsuz ne bulsa yutar,
Bir sivri denk gelse yerlere yatar,
Maçası yemezse, papazı tutar..
Restini görmeyen koza dikkat et... Hikmet OKUYAR
22-
Hor görme garibi sakın ha sakın
Dolaştığı yeri incele bakın
Namertten dost olmaz tavrını takın
Peşinde dolanan beze dikkat et...Bekir ALİM
23-
Tripleks villası, çiftliği katı
Yabancı bayrakla denizde yatı
Hipodrom da koşar İngiliz atı
Jokeyi yabancı, bele dikkat et... Şevki KAYATURAN
24-
Her dağın yokuşu bir inişi var
Yeter ki bozulup çatlamasın ar
Aslımı sorarsan Eskikarasar
Nasihat istersen bize dikkat et….Bekir ALİM
25-
Ellerim duada dileğim mevladan,
Namerde muhtaç etmesin yaradan.
Ayrı koymasın hayır ile duadan.
İnsanın şerrine kine dikkat et... Nevin KILIÇ
26-
Yüz verme ha sakın yüz daha ister
Varsa bir yalanım ser ortaya ser
El bilmez kıymetin gücünü göster
Dost gibi görünen yüze dikkat et…Bekir ALİM
27-
Kendin bilmeyene meylin verirsin
Yanarsın da mumlar gibi erirsin
Ayaklar altına canı serirsin
Burar dudağını naza dikkat et....Aşık TEVHİDİ Kenan BİLGAÇ
28-
Kolu boynu arattırmaz sarrafı
Hayvan olsa böyle yemez alafı
Atar tutar yok yalanı hılafı
Götürüyor yine, size dikkat et... Şevki KAYATURAN
29-
Yavaş yavaş çürür ruhun senin,
Bedenden ayrılır gizlice tenin.
Cehenneme döner cennette yerin.
Ateşinde yakan cana dikkat et… Nevin KILIÇ
30-
Göklerden seyreder hedefe dalar
Yapar pikesini ceylanı çalar
Kaldırır yukarı aşağı salar
Şahin yavrusuna baza dikkat et...Aşık TEVHİDİ Kenan BİLGAÇ
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31-
Elbisesi varda adam sanarlar,
Lafa söze bakıp,ona kanarlar,
Altın tasta da zehiri sunarlar,
Dost zannettiğin adama dikkat et….Ali ERDİN
32-
Kumar masasından kalkmıyor karı
Dört maaşa bedel bugün zararı
İş diye metresle kaçar dışarı
Uçaktan inişte, hale dikkat et... Şevki KAYATURAN
33-
Ayak yoldan çıkmış baş belli değil
Gittiğin mecliste ya sev ya sevil
Sakın ha soysuza vermeyin meyil
Şevki’den örnek al ize dikkat et…Bekir ALİM
34-
Aşık Tevhidi yem yamandır halım
Şu yalan dünyada olmadı çalım
Ne kanadım oldu nede bir dalım
Çalar dertli sazim haza dikkat et...Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
35-
Nefse köle Şeytana kul olmuşsa
Ahret koyup dünya zevke dalmışsa
Doğru gidip eğri yoldan gelmişse
Vurur taştan taşa seni dikkat et...Hüseyin PARLAKDEMİR
36-
Ördüğün duvarı bir bir devirir
Dünyanı yıkar zındana çevirir.
Sana mutluluk değil acı verir
Bu devran sürüp gitmez dikkat et... Nevin KILIÇ
37-
Kayaturan, derse aşığım sana
Sana gelen zarar gelsin bu cana
Canım kurban olsun diyor vatana
Öksürünce kaçar, buna dikkat et... Şevki KAYATURAN
38-
Can dostu görünce çevirir suret,
Kurtarır mı sandın seni bu servet,
Adalet tecelli edecek elbet,
Toprağa düşersin sırta dikkat et...Ali ERDİN
39-
Söylenen kem sözü yazma burada
Laf dönüp dolaşır kalır arada
Hem havada gezer hem de karada
Sakın ha dost sakın düze dikkat et... Bekir ALİM
40-
Nevinceyim bilmem daha ne deyim.
Haksızlık olursa erir yüreğim.
Adalet olsun her yerde dileğim.
Hak yiyip dost kalana dikkat et... Nevin KILIÇ
41
Unutmuştum kabuk tutmuştu yaram

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cebim de bulunmaz yoktur beş param
Vicdanlar körelmiş yeniyor haram
Ahiri zamanda köze dikkat et...Aşık TEVHİDİ Kenan BİLGAÇ
42-
Dost acı söyler batırır şişi,
Bin bir takla atmak bunların işi,
Arasan bulunmaz bunların eşi,
Seni de bitirir söze dikkat et... Ali ERDİN
43-
Kayaturan, Tevhidi’yi anarım
Biraz uzak kaldım ona yanarım
Yazar çizer kendim şair sanarım
Her mısrada mana yoksa dikkat et... Şevki KAYATURAN
44-
Herkesi dost sanma içinde kini.
Yama yamadır olamaz ki yeni.
Bir kaşık suda boğar unutma seni.
Suyun serin akanına dikkat et... Nevin KILIÇ
45-
Dost görünüp yüze gülen çok olur
Asi olan bir gün olur yok olur
Para varsa her koşulda tok olur
Boynu bükük kalanlara dikkat et... Şevki KAYATURAN
46-
Söyleme sırrını içinde sakla.
Bilir misin ağızda ıslanmaz bakla.
Çıkamazsın içinden atarsın takla
Ağzından çıkan sözüne dikkat et... Nevin KILIÇ
47-
Dost görünüp senin sırrın satanı
Sözlerine yalan beyan katanı
Konuştukça derinlere batanı
Baban olsa sen uzak dur dikkat et... Nadir ÇİTİL
48-
İçmişim badeyi olmuşum sarhoş.
Her şey dönüyor insanlar bir hoş.
Güzellik kar etmez cilvesi çok hoş.
Yalandan gülen yüzlere dikkat et... Nevin KILIÇ
49-
Gönüller duyarsız yürekler küskün
Bu çile çekilip yaşanmaz üzgün
Sözlerde ayar yok kılıçtan keskin
Dönen fırıldağa ize dikkat et...Bekir ALİM
50-
Hep sen yalvarırsın hep sen yanarsın
Kardırdım sanırken hep sen kanarsın
Maymuncuk olursun başa dönersin..
Sende yolunacak kaza dikkat et… Hikmet OKUYAR
51-
Kayaturan her kapıya varılmaz
Bal dağıtsa bazısından alınmaz
Yüzüne tükürsen yine alınmaz
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Bir insana hayasızsa dikkat et... Şevki KAYATURAN
52-
Önce çuvaldızı batır kendinde
Ne taşıdın şimdiye dek bendine
Nice uydun okuduğun andına..
Ayna karşısında kele dikkat et… Hikmet OKUYAR
53-
Bir insanda tükenmişse kredi
Aşağıya doğru düşer trendi
Yalan çoktur günü kurtarmak derdi
Hasiyetsiz onursuza dikkat et... Şevki KAYATURAN
54-
Acı söz düşürür insanı gama,
Biz sevgi yolundan erelim deme.
Her sevdanın hikayesi var ama!
Oğlum alacağın kıza dikkat et...Ozan İLHANİ
55-
Daldan dala atlıyorsa bir insan
Argo söyler zaten bozuktur lisan
Mazlumu ezerken zalime susan
Şeytandan da beter ona dikkat et… Nadir ÇİTİL
56-
Bülbülte sitem var, gülde ki har'dır
Tez elden Lokman'a yaranı sardır
Her yolun sonunda bir yokuş vardır
Yokuştan sonra ki, düze dikkat et...Ozan İLHANİ
57-
Der ALİM şu kalbim değişip dolmaz
İnsanlığın dille tarifi olmaz
Bu sevda yeşerdi bir daha solmaz
Kaş altından dönen göze dikkat et...Bekir ALİM
58-
Kıtalar yazılmış bak dizi dizi
Kayaturan buldum elli sekizi
Aydınlık eylesin Mevlam bu yüzü
Karanlıkta kalmamaya dikkat et... Şevki KAYATURAN
59-
Der Ozan İLHANİ, kimseye kalmaz
Gelenler çekilir, gidenler gelmez
Hakkın tek kelamı hatalı olmaz
Kur'an'a geçmeden, Cüz'e dikkat et...Ozan İLHANİ
60-
Bilip tanımadan sırrını verme,
Kendini çok öven kaza dikkat et.
Gözlerinden bile yürütür sürme
Esip savurduğu toza dikkat et... Eyyup MERT
61-
Kayaturan, dağı taşı dolaştı
Deryalarda dalgalarla uğraştı
Adam sanıp birçoğuna yanaştı
Sırtından vurdular aman dikkat et… Şevki KAYATURAN
62
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Gönlüme bir hüzün doldu taşıyor
Bizim feryadımız dağlar aşıyor
Dünkü dost bildiğim ölü yaşıyor
Şairin dilinde teze dikkat et…Bekir ALİM
63
Cahilin bağından ot bile derme,
Kendin düzelmeden kimseyi yerme.
Dilden her çıkanı muteber görme,
Çok laf yalanlıdır, aza dikkat et….Eyyup MERT
64
İnsanoğlu çig süt emmiş unutma
Her Bayana baya kıza dikkat et
Kimi bilmem nerden inmiş unutma
Onda ki endama poza dikkat et....Zaralı Turan
65
Cahilin bağından ot bile derme,
Kendin düzelmeden kimseyi yerme.
Dilden her çıkanı muteber görme,
Çok laf yalanlıdır, aza dikkat et….Eyyup MERT
66
Hoşgörümü kaldı insanda bence
Herkes birbirine eder işkence
İyi düşün karar vermeden önce
İnsan kumaşına beze dikkat et....Zaralı Turan

Bekir Alim
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Atışma_Gönül Dostum Sen Sivasa Hoşgeldin

GÖNÜL DOSTUM SEN SİVAS’A HOŞGELDİN&#8207;

1-
Ruhsati den Pirsultan dan Veysel den
Yürek yangın yeri bizde ezelden
Vaz geçilmez suna boylu güzelden
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin Kenan BİLĞAÇ
2-
Ankara'dan çıkıp Antep'i dolaş
Kalmasın gözünde bir zerrecik yaş
Dostlar meclisine gel yavaş yavaş
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
3-
Kenan coşmuş Ruhsati’den dem vurar
Atışmaya çağırsanız kim durar
Bura İzmir, ora Sivas yol yorar
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
4-
Malatya, Darende Gürün’ü de geç
Aman gardaş dostlarını güzel seç
Yağ donduran derler soğuk sudan iç
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin... Aşık TEVHİDİ
5-
Âşık Tevhidi’ye, Âlim’e sözüm
Sivas, Ulaş gardaş Gürpınar özüm
Gurbetlik öldürür, bu alın yazım
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
6-
Hani nerde can yoldaşım gardaşım
Neden sönmez içimdeki ataşım
Dost dost diye geldi geçiyor yaşım
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
7-
Bekir Âlim sohbet sözü güzeldir
Vatan dersen gözlerimde bir ferdir
Sivas derim tam ortada bir yerdir
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
8-
Dostluklar kaynaşıp pekişti burada
Kayaturan Aşık Vatana yurda
Tevhidi gardaşım yem olmaz kurda
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
9-
Aman dostan ağrımasın bu başım
Daha yirmilerde geçmedi yaşım
Boya değil asil rengidir kaşım
Gönül dostum sen sivas hoş geldin...Aşık TEVHİDİ
10-
Şiirle coşalım alalım payı
On ikiden vurur gerersen yayı
Taşhan’da içelim birlikte çayı
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
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11-
Dostluk sende ben yürekten dağlıyım
Özü sözü bir olana bağlıyım
Sivas benim ben ona sevdalıyım
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
12-
Aşik Tevhidi yem çok uzak yollar
Öz gardaş a ulaşmazmı bu kollar
Dinlemez trafik hepisin sollar
Gönül dostum sen sivas a hoş geldin...Aşık TEVHİDİ
13-
Âşığım “Tevhidi” manası güzel
Sana çok yakışmış hemi de özel
Bana da gardaşım uzatsan bir el
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
14-
Gönül bahçemize yüz fidan ektik
Birlikte ağlayıp gözyaşı döktük
Şu fani dünyada bak neler çektik
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
15-
Ulu Cami Divriği’ni gezelim
Kangal kaplıcaya girip yüzelim
Görmeden geçer mi? hiç aklı selim
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
16-
Anayurdun bağrındaki yürektir
Ozanların gürlediği arıktır
Sevdalara gönüllere duraktır
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin Osman AYDEMİR
17-
Kayaturan Sivas gibi bir şehir
Kızılırmak gibi var mı? bir nehir
Haziranda çık gel eyleme tehir
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
18-
Tarih kokan medrese’yi gör hele
Ana bacı gezer tozar el ele
Bin bir güzellikte muhteşem Kale
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
19-
Görenin bir daha göresi gelir,
Uğruna canını verisi gelir.
Sevgimin ömrümce süresi gelir.
Gönül Dostum sen Sivas’a hoş geldin -Ahmet AYAZ
20-
Veysel gezdiği yerlerden geçtim
Ruhsti’yle aynı yerden su içtim
Sonbaharda ektim yaz geldi biçtim
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin Şevki KAYATURAN
21-
Uzaktan yüreğe akan bir yolsun
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Umut deryanda misafirin olsun
Vuslatın sevinci sinene dolsun
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin-Coşkuni İlkay Coşkun
22-
Bekliyorum ozanları aşığı
Alsın gelsin tefi, sazı kaşığı
Sivas sevdalısı olan maşuğu
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Şevki KAYATURAN
23-
Gurbetten sılaya özlemle bakar
Çağlar gözün seli buraya akar
feryadı dağları taşları yıkar
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin..Aşık TEVHİDİ
24-
Madımaktan güzel gardaş aş olur
Sivas kebap yemeklerde baş olur
Kızlar bacı erkekten gardaş olur
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Şevki KAYATURAN
25-
Âşık mısralarla hasbıhal eder
Söylediği sözler diyara gider
Sayılı gün ömür bir baktın biter
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Nadir ÇİTİL
26-
İnsanı mert havası sert ayazdır
Vacip değil sünnet değil bu farzdır
Yiğidonun dik duruşu bir tarzdır
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Şevki KAYATURAN
27-
Bir yanda Malatya bir yanda Yozgat
Şairin dilinden alınmaz mı tat
Benliği ruhundan söküp kaldır at
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
28-
Görünce silindi gönlümün pası,
Oralarda yaşar şairin hası.
İkrama boğuyor Sivas’ın nası,
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin Ahmet AYAZ
29-
Cumhuriyet, Sultan Şehir Sivas’ı
Çalıp söylenirken türkünün hası
Yürekten kulaktan silerler pası
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Şevki KAYATURAN
30-
Misafir deyince söz biter orda
Yemekleri pişer ateşte korda
Aman garibanlar kalmasın zorda
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin...Aşık TEVHİDİ
31-
Hele şu Gürün’ün havası suyu
Kangal Köpeğinin asildir huyu
Çoban döşeğinde yat gör uykuyu
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Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
32-
Alıp gezdireyim seni müzeyi
Kütük evde yedireyim yemeyi
İsterim konakta kahve içmeyi
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Şevki KAYATURAN
33-
Saymakla biter mi Hafik, Zara’yı
Cennete benziyor köşkü sarayı
Darp vurup sineme deşme yarayı
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
34-
Çıksam, Koyulhisar yaylalarına
Sabah Kahvaltıda Zara balına
Formasının beyazına alına
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Nadir ÇİTİL
35-
Abdülvahhab Gazi zirvede yeri
Şemseddin Sivasî evliya biri
Şeyh Akbaş Babadır yatırlar piri
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Şevki KAYATURAN
36-
Dağlarında koyunum var kuzum var
Bahçesinde ördeğim var kazım var
Ruhsat gibi deyişim var sözüm var
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin Bekir ALİM
37-
Kayaturan, siz bakmayın yaşına
Yukarı Tekke’nin en uç başına
Gömün beni yazın mezar taşına
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin-Şevki KAYATURAN
38-
Kalbimizi doldurdu bizi yaradan
Ayrılığa çanak tutan çıksın aradan
Dostluklar degerlidir bana paradan
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin….Ali ERDİN
39-
Yüz seçkin kalemler kanımdasınız
SİYŞAD kucak açtı canımdasınız
Hepiniz kalbimde yanımdasınız
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin…..Sabiha SERİN
40-
Aklımdan çıkmıyor Sefil Selimi,
Gönül arzuluyor Bemir Âlimi.
Açılmış bekliyor Sivas kili,
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin. Ahmet AYAZ
41-
Kilometre yollar ayırmaz bizi
Sabiha coşkuyla bekledi sizi
Sevginiz çok derin silinmez izi
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin…Sabiha SERİN
42-
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Dost ile birlikte düşüp kalkarsın
Dünyaya olumlu gözle bakarsın
Topluma yararlı işler yaparsın
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin...Osman AYDEMİR
43-
Sefil Selimi yi unutur olduk
Niye o aşığa duyarsız kaldık
Onu dinleyerek ilhamı bulduk
Gönül dostum sen Sivas a hoş geldin...Aşık TEVHİDİ
44-
Sevda gönülleri bilirim yakar
Bu gönül dostundan sanma ki bıkar
Sel olur gözyaşı bendini yıkar
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin...Aşık TEVHİDİ
45-
Şiir sevda oldu bize dolaştı
Kalemler bir oldu yüze ulaştı
Kardeşlik yol oldu öze bulaştı
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin...Osman AYDEMİR
46-
Sivas bir başkadır her yeri anı
Cumhuriyet,tarih kokar her yanı
Kültürü doğası anılır şanı
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin…. Sabiha SERİN
47-
Efsane Sabiha ne dertler çekti
Hastalık yüzünden yalnızdı tekti
Dostları kalbine sevgiler ekti
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin…..Sabiha SERİN
48-
Bolu Dağlarının Çamlı Belinden,
Selam gelir ozanların dilinden.
Kahramanmaraştan, Gazi İlinden,
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin…Ahmet AYAZ
49-
Tevhidi kardeşim cesaret verdi
Artık iyileştin şiir yaz dedi
Kalbime bir başka mutluluk serdi
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin…..Sabiha SERİN
50-
Virane damlarda sorarım seni,
Umutlu camlarda ararım seni,
''Sivas Sevdası''yla sararım seni..
Gönül Dostum Sen Sivas'a Hoş geldin...Hikmet OKUYAR
51-
Ayaz’ım ben ozanları izledim,
Hasret kaldım, hasretimi gizledim.
Sabiha Bacımı çokça özledim,
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin…Ahmet AYAZ
52
Yiğidolar diyarıdır bu şehirdir
Gurbetçidir çektikleri kahırdır
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Sanki dostluk akıtan bir nehirdir
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
53
Mesire yerine döner kalesi
Ozanın sözü sazının sesi
Coşturur büyüler duyan herkesi
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ

54
Kelimeler coşar her bir sözünde,
Işık saçar yüreğiyle gözünde.
Sevgi besler can evinde özünde,
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin. Nevin KILIÇ

55
Bir yanda Yıldız var biryanda Tecer
Magrup’tan maşrık’a yol gelip geçer
İnsan dostlarını arayıp seçer
Gönül dostum sen Sivas'a hoş geldin. Bekir ALİM

56
İlime irfana gideriz koşar
O güzel muhabbet bizlerde yaşar
Can canı arzular dağlardan aşar
Gönül dostum sen sivasa hoş geldin....Aşık TEVHİDİ

57
Yüz seçkin kaleme benden bin selam
Yazdığın okudu tüm dünya alem
Haziran ayında sivasta olam
Gönül dostum sen sivasa hoş geldin......Hüseyin PARLAKDEMİR

58
Bitireli biz bu işi burada
Elli sekiz olsun en son sırada
Ne mutlu şairler hep bir arada
Gönül dostum sen Sivas’a hoş geldin.- Şevki KAYATURAN

Bekir Alim
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Atışma_Görsün Ortak Çalışma

-GÖRSÜN-

Her gönülden bir demet sunalım çiçek çiçek
Madem ki aşıksınız çıkın meydan er görsün.
1 Vurun sazın teline ne gam kalsın ne keder.
Yükleyin nağmelere dert yüreği zor görsün.-Zübeyde Gökbulut

Gönül teli ses verir, dağlanır çığlık çığlık
Öyle derin ki sevda aç sineni yâr görsün.
2 Gurbette ağlamaklı gözler cananı özler.
Silme sevgini boşa, bırak canan var görsün. -İlkay Coşkun

Derleyip toparladım gülleri deste deste
Gözümüzde uyku yok, kulağım gelen seste
3 Gelin gardaşlar gelin bizde yazalım beste
Âlem görsün el görsün, kayda değer yer görsün -Bekir Âlim

Gel boşuna konuşma, söyleme her sözünü
Şükürle ve zikirle HAKK'a cevir yüzünü,
4 İmtihan yerin bura aşkla doldur özünü,
Gaflette yaşayanlar hem edep hem ar görsün -Kadir Kaya

Sivaslıyız dediysek bir lahza duracaksın
Atından ineceksin bir selam vuracaksın
5 Meydansa kurun hadi bin yiğit bulacaksın
Ozanlar ve şairler yürekte bir har görsün - Fatma Hizmetli

Yazdıkça yazasım var, mürekkebim bitmiyor,
Dostluğu anlatmaya kelimeler yetmiyor.
6 Gül bahçesinde bülbül, sevgi yoksa ötmüyor,
Deste yap buketleri uçlarını kır görsün. -Nevin Kılıç

Yiğitler diyarında demet demet gül açmış
Dallanıp budaklanıp miski anberler saçmış
7 Haneleri dar gelmiş metropollere taşmış
Gıpta etsin el alem gözleri bir tur görsün-Kenan Bilgaç

Zaman ile yarış var,geçelim gelin suyu.
Arayıp da bulmalı doğrudan düşen payı,
8 Aldanma hiç dünyaya geçiyor yılı ayı,
Var da öbür dünyaya nasip varsa yer görsün-Refik Kutlu

Zaman sabun gibidir eriyip bir gün biter
Helal kazan lokmayı o sana artar yeter
9 Sevgi olmayan yerde ne ocak yanar, tüter
Ta yürekten sevki sen, canan görsün yar görsün-Kenan Bilgaç

Kelamı çağlatarak yolladım gardaşlara.
Elemi dağlatarak okudum sırdaşlara
10 Gülleri bağlatarak yolladım yoldaşlara
Koklayıp yüreğinde kiymetlice pür görsün-Rifat Kaya
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Yolundan çıkar isem bakma yüzüme Yarab,
Eşiğinden cayarsam eyle canımı harab.
11 Bırak yansın yüreğim, özüm yoluna turab,
Senden gayrı sığınak gören gözüm kör görsün-Zübeyde Gökbulut

Dile gelsin türküler âşıklar saza vursun
Bütün yanık yürekler kalksın semaya dursun
12 Bir alev tutuşturun dokunanı kavursun
Keremleri kül eden ateşlerde nar görsün-Seyit Kılıç

Şifa bulsun derdine, dolaşsın kaplıcayı
Balıkları görünce, incitmez karıncayı
13 Biraz derin düşünür, anlayınca manayı
Dağ taş O’nu anlatsın, etrafına ser görsün-Şevki Kayaturan

Ver yanını gardaşa olalım yaren gibi
Elemi hüznü bırak olmasın viran gibi
14 Kenetlensin elimiz nefreti kıran gibi
Bir ateş yak yiğidin harmanında kor görsün-Mete Dayı

Ozanlarım toplanmış bülbül gibi şakıyor
Cümleler dilimizde çağladıkça yakıyor
15 Bulutlar üzerimden başka yöne akıyor
Yaz şairim yaz hele yazan eller ter görsün-Bekir Alim

Gönlüme düşen yıldız, hayalimin vahası
Aşkta karşılık varsa, unutturmaz dehası
16 Alnına yazılmıştır Yusuf’un, Züleyhası
Kandilinde fitilim, tükenmeden yar görsün-Yaralı kardelen

Âşıkları çok olur sazı sözü dinlenir
Yiğidomun şöhreti her tarafta ünlenir
17 Ezanlar okunurken gel gör şehir inlenir
İbadetin yapmaya koşan insan fer görsün-Şevki Kayaturan

Kalp ve gönül kırmaya azmederse bir kişi,
İki fazla söylemek tek hayali tek düşü.
18 Üşütür ayazında, aratır kara kışı.
Canı yanan demez mi, 'şu cihanı dar görsün'. -Zübeyde Gökbulut

Geldim sazımla bacım Sivas’ın yollarından
Dur sana türkü çalam Ruhsati diyarından
19 Ne söylesem bilmem’ki bu gönül sarayımdan
Öyle bir çalayım ki yaralar derman görsün-Kenan bilgaç

Çiçek özü olsa da arıdan sorulur bal
Kumlar diplere çöker lakin yüzer koca sal
20 Gönül lisanı ile konuşmayı ölçü al
Kayalar ufalansın, sağır duysun, kör görsün-Gültekin Toga (Ozan Sentezi)

Her gecenin sonunda elbet güneş doğacak
Bulut yağmura gebe, ha yağdı, ha yağacak
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21 Ateşin karanlığı, toprağı mı boğacak?
Çık ortaya ey insan, dünyamız bir nur görsün. -Şahin Yılmaz.

Yönüne düş hayretle böcekteki izlerin
Manasının şavkından dört açılsın gözlerin
22 İdrakin kucağında mest olurken özlerin
Bu cümbüşü ayanı varsın alem sır görsün-Gültekin Toga (Ozan Sentezi

Ülkem işgal edilmiş, bu özgür millet yasta
Atatürk kurtuluşu, görüyordu Sivas’ta
23 Manda kabul edilmez, Sevr-i ise kaldı pusta
Gez Kongre Müzesi'ni, bilenlere sor görsün.-Şevki Kayaturan

Kimse yargılamasın, beladan, suçumuzdan,
Güzellikler bezensin sayısı saçımızdan,
24 Kul hakkı yiyenleri atalım içimizden.
Aldığı her lokmayı kaşığında çor görsün. -Zübeyde Gökbulut

Güzeli deren dostlar, altından sarraf anlar,
Sağ olun var olun ki dilinizden bal damlar.
25 Meyve çürüksüz olmaz ola’ki hamı da var.
Ekip biçtik tarlayı, topladıysak kâr görsün-Ahmet Acar

Mevsim kış olsa bile, kalbimiz yaz güneşi,
Dost kardeşlik bizdedir bulunmaz asla eşi
26 Sarılıp kucaklaşıp, çoğaltalım kardeşi,
İyi günde kötü günde derde derman yar görsün-Sabiha Serin

Ne güzelsiniz canlar bülbül gülünü dağlar
Hasretlik çok acı ki gönlüm sılaya ağlar
27 Gönül ateşsiz olmaz yüreğimde o bağlar
Hayırda yarışalım haksızlığa vur görsün -Kenan Bilgaç

Biz ne oyunlar gördük, yaşadık nice olay
Bu millet birbirinden ayrılmaz kolay kolay
28 El ele tutuşarak haydi çekelim halay
Sivas’ta ağırlama, Erzurum’da bar görsün. -Şahin Yılmaz

Kepenek suyu içip aynı yerde doğduk biz
El ele tutuşarak cehaleti boğduk biz.
29 Gül derleyip topladık düşmanları kovduk biz
Kalp gözü kör görmeyen eşe,dosta ver görsün-Bekir Alim

Şu dünyada bir çok yer bir çok vilayet buldum
İnsanını her yerde “gardaş” sözünden bildim
30 30 Buğulanmış gözleri akan yaşları sildim
Memleket iste Sivas isteyene sor görsün-Şevki Kayaturan

Kuzgunu pişirseler, biliriz eti yenmez
Yürekte yanan ateş ebed tir asla sönmez
31 Söz deyip yola çıkan umarız geri dönmez
Tutuşalım el ele alem bizi bir görsün-Bilal Karaman
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Yiğidin harman yeri hem de harmanın hası
Soğuk su ile dolar köylünün meşrep tası
32 Övgü yetmez sılama övsem bile sivası
Edebine sahiptir gidip gezen ar görsün-İlhami Arslantaş

Sökmeyecek bizlere namertlerin oyunu
Şahlanırız hep birden kuruturuz soyunu
33 Hainlik eden itler göreceler boyunu
Yeri göğü inletir gözleri bir har görsün.-Kenan Bilgaç

Kızılırmak çağlayıp coşkun akar durulmaz
Dertli gezen aşığa sorgu sual sorulmaz
34 Ozanlar yurdu bura burda ihanet olmaz
Yazdığım cümlelere mısralara sor görsün-Mustafa Tonbul

Sevdalar kabul etmez, aşığın içsizini
Tek karınca yıkıyor, şiirin güçsüzünü
35 Hiç bir gönül taşımaz yiğidin öçsüzünü
Yanmışım diyen şaşkın, gelsin bizde kor görsün-Bilal Karaman

Düğünlerde hamamda, kornalarda su sesi
Davul zurna çalınca, siler kulakta pası
36 Abdurrahman halayı, Sivas ağırlaması
Oyun nasıl oynanır, bir halaya gir görsün-Şevki Kayaturan

Bir neharda dirilirken tümlenirken cümle
Güldeste içinde haşr oldu mana bizimle
37 Yoldayız, elimizde güller nergisler ile
Uzun kışların sonunda gözler bahar görsün-Yusuf BAL

Aşıklar diyarında,garibim,biçareyem
Yarinden ayrı kalmış mecnunum,divaneyem
38 Ol aşkın nurunda ben dönen bir pervaneyem
Cehennem ateşinden farksız bende nar görsün-Zeki Çimen

Dağı taşı inleten bir ejdadın soyuyuz,
Ne mutlu bizlere ki osmanlı torunuyuz.
39 İnsanları severiz hep Allah'ın kuluyuz,
Özensin dünya alem sivaslıları görsün-Ahmet Acar

Yazın canlar durmayın, gül yürekler çağlasın
Sivas’ı kucaklayan dost elini bağlasın
40 Yazdığımız şiirler yürekleri dağlasın
Kış görmedim diyenler gelip bizde kar görsün.-Sabiha Serin

Misafir baş tacıdır akşam yola vurulmaz
Yemek önüne gelir aç mı diye sorulmaz
41 Bizdeki meclislere hiç düstursuz varılmaz
Ocakta tezek yanar tanımayan har görsün-İlhami Arslantaş

Yaşadım sevdasını, her güneş doğuşunda

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kokladım toprağını yağmurun yağışında
42 Üşüdüm ıslandım ben,bulutu sağışında
Dost gelsin bizim elde, ağustosta kar görsün-Bilal Karaman

Gönül gözünde gezip karlı dağları aştık
Her birinden bir umut cevher ışığı saçtık
43 Gelin bacı Cem’in de dertleşip selamlaştık
Gül koyduk namelere ser gardaşım ser görsün.-Bekir Alim

İşte isteğim buydu aşıklar çıktı yola,
Her gönülden bir demet sundular baki kala.
44 Gelsin duyan duymayan, bir de saz verin hele,
Dövsün davulu tokmak inim inim vur görsün. -Zübeyde Gökbulut

Not.Gurubumuzun gururu Sivasımızın onuru güçlü kalem Sn.Zübeyde GÖKBULUT
Hocamızın başlatmış olduğu 'GÖRSÜN' isimli şiir çalışması 21 Şairimizin katılımıyla 44
kıtalık Mükemmel bir eser ortaya çıktı.
Tüm Katılımcı şairlerimizi kutluyor Başarılarının devamını diliyorum.

Bekir Alim
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Atışma_GÖZLER

AHU GÖZLERİN

1
Bazen ay gibi parlak bazen gün kadar sıcak
Eritir içten içe bakarken o gözlerin
Hilal kaşın altından ruhuma derinden ak
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
2
Bazen yağmur misali dökülür gözlerinden
Bilmece misalisin çözemem sözlerinden
Gitmeyim derim amma çıkamam izlerinden
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
3
Kaş altında karadır mühür gibi gözlerin
Girersin sinelere gözükmez ki izlerin
Çok şey anlatır amma duyulmaz ki sözlerin
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Âşık TEVHİDİ
4
Sevdalı yüreğime mıh gibi saplanırken
Sevdiğine kul olup dizine kapanırken
Dostlarına vefakâr cüretkâr bakınırken
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
5
Boncuk mavisi gibi, lens mi bilmem takarsın
Görünce çarpıyorsun, kızma dersem sakarsın
Gözünün içi güler, baygın baygın bakarsın
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
6
Ayın şavkına benzer aydınlatır gecemi
Tutulur o an dilim söyletmez ki hecemi
Kaybeder benliğimi alır benden necemi
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Âşık TEVHİDİ
7
Yüreğim davul gibi gümbür gümbür vuruyor
Beni ateşe salmış, suçsuz gibi duruyor
Atmış dipsiz kuyuya beni bana soruyor
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
8
Deryalar kadar zengin ışıl ışıl işlenmiş
Ay gibi yıldız gibi özenle gümüşlenmiş
Kim bilir kimin için kaç rüyada düşlenmiş
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
9
Kayaturan kurbanım sen var isen ben varım
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Bütünün parçasıyız sende bende bir yarım
Aha geldim gidiyom şu dünyada tek kârım
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
10
O kapkara gözlerin sevgi dolu bakıyor
Yüreğimin içinde bin bir şimşek çakıyor
Damarımda kanımda yüce sevgin akıyor
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Sabiha SERİN
11
Baharda dere gibi coşar sığmaz çağlarsın
Tenin tenime deyse ateş gibi dağlarsın
Yollarım sana çıkar sarmalarsın bağlarsın
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
12
Ararken ben denizde gözlerin oldu liman
Mavi okyanuslarda demirlidir gözlerin
Bazen hırçın esersin ara sıra ılıman
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin.... Aydın YILMAZ
13
Seni görmediğim gün zamanın ayım durur
Mehtaplı gecelerde ay gibi şavkın vurur
Bilirim ki yaratan seni kem gözden korur
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
14
Mah cemalin haz verir kirpikler arasında
Mazilere dalarım gözlerin karasında
Sevdanla kanar yürek bu aşkın yarasında
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
15
Turnalarla birlikte gökyüzünde uçsaydım
Seni sevdim bir tanem deyip kanat açsaydım
Yıldızları üstüne kırpıp kırpıp saçsaydım
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
16
Şu yangın yüreğimin dehlizinde görünmez,
İnce ince sızılar acılarımız dinmez.
Sevda çekmek ne demek çekmeyen bunu bilemez
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... NEVİN KILIÇ
17
Neden bitti cümleler neden bu kalem yazmaz
Atalarım demez mi bal kokmaz asıl azmaz
Kalp gözünden görenler dostluğu satıp bozmaz
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
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18
Dağ başlarında açmış kardelendir gözlerin
Kara kışta ısıtır hep gül verir sözlerin
Beni sarıp sarmalar rüya gibi gözlerin
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Aydın YILMAZ
19
Menzile varmak için hayale daldıransın
ALİM’İN yüreğini söküp de aldıransın
Mehtapsız gecelerde uykumu çaldıransın
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
20
Fırtınalar vuruyor yakamozlar dağınık
Gecenin ayazında yıldızlarım uyanık
Çıkamadık bir gün düze aralarında kaldık
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... NEVİN KILIÇ
21
Ne sevdalar yaşatır insana içten içe
Hep seni anıp durdum rüyamdaydın dün gece
Sanki bir muammasın çözülmeyen bilmece
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
22
Gözlerine baktıkça kâinatı görürüm
Hayalim senle gezer ardın sıra yürürüm
Heran senle yaşayıp bilki senle ölürüm
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Muhlis ARTUT
23
Saçlarına değmeden rüzgarla uçuşuyor
Sen atlı Şevki yaya peşin sıra koyuyor
Bu nasıl bir sevda ki dağdan taştan aşıyor
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
24
Hilal kaş arasında ne sevdalar gizlenir
Güldükçe güller açar aşk odundan beslenir
Asil olan insanlar hem sevilir özlenir
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
25
Dehlizinde kayboldum o gizemli bakışın
Sana gelmek isterken anlamsızca kaçışın
Her daim ışığını etrafına saçışın
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Aydın YILMAZ
26
Nadirim özlüyorum ben İzmir’de o orda
Yalnızlık çekilmiyor kalmışım gardaş darda
Yüreğime har düşmüş kalmışım ahu zarda
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...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin

...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Nadir ÇİTİL
27
Kayaturan gurbette hayallerim yüzünü
Dönmek yoktur bizlerde unutma bak sözünü
Söndüremez hiç kimse yüreğimin közünü
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
28
Eskihamal köyümde salınıp gezmen yeter
Evim saray yavrusu bahçe ne eksen biter
Baba ocağı derler bura her zaman tüter
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Nadir ÇİTİL
29
Gözlerine baktıkça kamaştırır şavkısı
Dizime başın koymuş gelmiş yarın uykusu
Ayrılık bizde olmaz yoktur ölüm korkusu
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
30
En çok huzur bulduğum, nadide bir şaheser
Baktıkça kaybolurum sanki tüm dünya susar
Yakar kavurur beni, sıkar nefesim keser
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin...Mahir Başpınar
31
Özüm sözüm bir benim her şey Allah’a ayan
Bu can sana fedadır beni sevgili sayan
Sabahladım başında kahvaltın hazır uyan
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
32
Mıknatıs gibi çekti gelip karşıma durdu
Yalçınım gözlerini ahu ceylana yordu
O bakış ne bakıştı ta yüreğimden vurdu
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Muammer YALÇIN
33
Sormaya çekimirim yüreğinin derdini,
Gözlerin inanmıyor gördükçe hayalini.
Hangi gözler ağlamaz görüp aşkın halini
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... NEVİN KILIÇ
34
Tanrıdan dileğimdi yatsaydım dizlerine
Güneş nedir ay nedir değişmem yüzlerine
Ben sana kurban olam o mahmur gözlerine
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Muammer YALÇIN
35
Bir kez baksam gözüne bin bir ömre değmez mi?
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Dik duran asi başım sana boyun eğmez mi?
Uslanmaz deli gönlüm sev dediysen sevmez mi?
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
36
Sen yoksan kalp denen şey ağır gelir bünyeme
Ey sevgili sözümü sakın abarttın deme
Seni sevdim başka yar neme gerekir neme
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Muammer YALÇIN
37
Ne zaman görsem seni benliğim gider benden
Can bedenden çekilir çekilir can evimden
Buğulu gözlerini aç be gülüm erkenden
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
38
Azrail canım alsın sensiz koymasın beni
Rabbim mahrum etmesin öpmek için o teni
Arıyor bu gözlerim ayrı kalınca seni
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
39
Her yağmur yağışında aklıma sen gelirsin
Bende yürek olmasa sevmeyi ne bilirsin
Her cefaya razıyım yeter’ki şavkın gelsin
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
40
Yazacağım adını kuşların kanadına
Seveceğim ben seni kem gözler inadına
Ermedi dedirtemem dünyada muradına
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
41
Can bedenden ayrılıp bir gün toprak olacak
Günden güne eriyip mah cemalin solacak
Hayalin gözlerimde bir tek resmin kalacak
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
42
Gökkuşağı gibisin her yağmurda açarsın
Esen seher yeliyle perçemlerin saçarsın
Ceylan yavrusu gibi seke seke kaçarsın
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
43
Sayfa sayfa yazsam da tarif edemem seni
Öyle bir bağladın ki gönül köşküne beni
Sırılsıklam bedenim aşkın muamma teni
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
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44
Sen olmazsan istemem cennet olsa burası
Beni yakan gözlerin birde kaşın karası
İstemem dünya malı onun olsun parası
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
45
Kayaturan saymadım kaç yıl oldu birlikte
Öl desen ölmez miyim bekliyorum tetikte
Yarışamaz hiç kimse senin ile mertlikte
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
46
Hançer gibi saplandı can evime bakışın,
Ömrümde bir başkadır yüreğime akışın.
Çözülmez bir düğümdür işlediğin nakışın,
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin.........Ahmet AYAZ
47
Ruhumdaki fırtına sen olmasan diner mi?
Yüreğimdeki yangın hiç su ile söner mi?
Senden ölüm ayırır söz veren hiç döner mi?
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
48
Kırlangıçlar misali göklerde uçacaksın
Gözlerime baktıkça pür neşe saçacaksın
Rabbim korusun seni gül gibi açacaksın
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
49
Bir tomurcuk gül iken, soldum dünyam kapkara
Dertlerim bir kördüğüm, düşürdüler beni dar’a
Baksana şu saçımda, biriken beyaz kar’a
...Seninle bütünleşir tatlı dilin,sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Sabiha SERİN
50
Yıllar yordu bedeni büküldüm kırılmadım
Her şeyimle özledim doyunca sarılmadım
Ne bir gün sana küstüm sözüne darılmadım
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
51
Hayat denen bu çile bu kahır çekilmez’ki
Çürük tarlaya tohum ek desen ekilmez ki
Öyle sevdim ki seni bu aşkın sökülmez ki
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
52
Azrail aldı seni,dünya bana artık boş
Kara toprak ayırdı,ellerim kaldı bomboş
Sana kavuşmam yakın,bırakma elimi koş
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...Seninle bütünleşir tatlı dilin,sözlerin

...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Sabiha SERİN
53
Kayaturan bir saray şah eser yaptırayım
Lalezarda ne varsa yoluna döktüreyim
Adına şehir kurup anıtlar diktireyim
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
54
İsmini mısralara işledim nakış nakış
Hep mi böyle bakarsın o ne muhteşem bakış
Mutlu sona yaklaştık isterim güzel alkış
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Bekir ALİM
55
Sen gelince her taraf açıyor güllerini
Hiçbir canlı tutamaz dolduramaz yerini
Ölene denk bırakma elimden ellerini
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN
56
Hayat bulurum senle gün açar gönlüm neşe
Hele o bakışların benzer Ay’a Güneşe
Bunca yıldır çektiğim yetmedi mi kız Ayşe
...Seninle bütünleşir tatlı dilin sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Muhlis ARTUT
57
Yetiştim can gardaşım söyleyecek sözüm var
Alnım açık başım dik bakacakta yüzüm var
Sivas gibi vilayet Gürün’de de özüm var
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Nadir ÇİTİL
58
İster topla ister çarp elli sekiz kat sayım
Kayaturan gel dersen hep Sivas’ta kalayım
Ölümde orda olsun orda geçti balayım
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin... Şevki KAYATURAN

(28.04.2011 Saat: 15.20)

Bir bakış ki bilemen kudreti yok cihanda
En güzel lisandı o şu kısa hayatımda
Ne ad kaldı ne şanın nede cismin aklımda
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin…..(Dönay Kurt)

Sanırsın nurdan akan çağlayan bir ırmaktı
Gözlerin gözlerimden öylece geçip aktı
O mahsun bakışın yaktı kalbimi yaktı
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin…..(Dönay Kurt)

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bazen çöl  kadar yakan bazen  gül gibi kokan,
Şelalelerden almış nazlı edalı akan,
Gün döndü çiçeğinden kirpik altından bakan,
...Seninle bütünleşir tatlı dilin, sözlerin
...Eritir içten içe beni ahu gözlerin.........Mihriban EREN

Bekir Alim
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Atışma_Gül ve Güneşsin Kadın Ortak Çalışma

GÜL VE GÜNEŞSİN KADIN

Ruhumu can bedenden söküp koparacaksın
Sevdanı gönüllerde yeşertip saracaksın
Yalan dolan olmayan bir dünya kuracaksın
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın-.....Bekir ALİM

Vatan gibi bağrını, derde cefaya seren
Adın yardır, sultandır, canandır candır ceren
Geceye gündüzlere hayata şekil veren
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın.....Bilal KARAMAN

Nerde dost olan canlar yazsın hani nerdeler
Kul kadrini bilmeyen aciz sanıp irdeler
Peygamberim kadını cennet ile müjdeler
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın-.....Bekir ALİM

Bu beden sensiz eksik ayağımsın kolumsun
Canda canım oldun müptelam canda canımsın
Ötüyorsam bülbül gibi sende benim gülümsün
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın...Zarali Turan

Hayata gönüllere şefkati salacaksın
İnsana iffeti arı birlikte sunacaksın
Haneye hizmete servet sağlayacaksın
El üstünde tutulan gül ve güneşsin kadın -...Refik KUTLU

Ana dedim bacı dedim sana yar dedim
Dünyada en değerli üç nimetim var dedim
Her seven gönülere hele gidip sor dedim
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın...Zaralı Turan

Fıtratının dışında nice yükler yüklenmiş,
Kimi sevilmiş sayılmış, kimi irdelenmiş.
Uğruna destanlar yazılmış,dağlar delinmiş,
El üstünde tutuğum gül ve güneşsin kadın…….NEVİN KILIÇ

Her zerrenin birine baksam birinde varsın
Şu üç günlük dünyamda cansın,canansın,yarsın
Varsın tüm bedenimi sevgin,hasretin sarsın
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın-.......Bekir ALİM

Sevgisi gizem dolu evlada canın veren
Çileye göğüs geren aşkta sevgiyi deren
Her türlü cefalara sineyi yere seren
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın...Kenan Bilgaç

Öyle bir varlıksın ki tadını kimse vermez,
İlahi hikmetini bir başkası göremez,
Kudretine sırrına hiç bir akıl eremez,
El üstünde tuttuğum gül ve Güneşsin kadın……Ahmet ACAR
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O fıtrat’lı kul o ki ne cefaya katlanmış
Bazen gülüp eğlenmiş hor görülüp aklanmış
O zarif bedeninde güller açıp tatlanmış
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın-Bekir ALİM

İyiki hayatımda varsın yârsin, yarensin,
Evdeşim arkadaşım canıma can verensin
Ey benim giğer yarım, saygıya lâyık sensin
El üstünde tuttugum gül ve güneşsin kadın... Özcan İşler

Ey gönüller sultanı,sen anasın bacısın,
Kalbimizde taht kurmuş başımızın tacısın,
Duyarlısın sadıksın hem sevgili hem yarsın,
El üstünde tuttuğum gül ve Güneşsin kadın……Ahmet ACAR

Şu mübarek bir günde hep birlikte anarız
Yokluğunda yas tutar içten içe kanarız
Ne zaman dolsa gözün biz ağlarız yanarız
El üstünde tuttugum gül ve güneşsin kadın-Bekir ALİM

Anamızsın canımsın damarımda kanımsın
Bir elmanın yarısı tek bedende canımsın
Ağrısa bir tarafım baş ucumda yanımsın
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın...Kenan Bilgaç

Dünyada başka varlık senden aziz olamaz,
Ne meyve ne de yemiş senden leziz olamaz,
Hayatımızda yerin asla doldurulamaz,
El üstünde tuttuğum gül ve Güneşsin kadın……Ahmet ACAR

Kerem ateşde yandı, Ferhat deldi dağları
Mecnun çöllere düştü, Kanber kırdı ağları
Zaralı Turan ım neylesin sensiz bağları
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın....Zaralı TURAN

Yürek deryalarına mutluluklar alansın.
Her yiğidin kalbinde atışında kalansın.
Gönüllere heyecan yüreğe kor salansın.
El üstünde tuttuğum gül ve güneşsin kadın....İlkay Coşkun

Sen anamdın sen bacım, sendin gönlümde yarim,
Senden ayrı kalırsam, artmaz mı gönül zarım,
Resulun sünnetiyle, Hakk emri ile karım,
El üstünde tuttuğum, gün ve güneşim kadın...... Aşık Derdiyar

Sen analar anası baktıkça gözüm kalır,
Hicranın bu gönlümü yaktıkça közüm kalır,
Senden ayrı çileyi çektikçe sızım kalır,
El üstünde tuttuğum gün ve güneşimsin kadın..... Mustafa Tonbul

Bekir Alim
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Atışma_KÖZÜ VARMIDIR

KÖZÜ VAR MIDIR?

1-
Türkçeyi en güzel konuşup yazmak
Şu cennet vatanı yurdumu gezmek
Tarihe not düşüp şiirler dizmek
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
2-
Yiğitlik ve mertlik Türkün soyunda
Dağda ovasında sahil koyunda
Halaylarda varız her tür oyunda
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
3-
Kars’tan atışmanın ayağın aldım
Er meydanı diye haberler saldım
Çıkar mıyım bilmem derine daldım
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
4-
Söylenen her sözde bir mana gizli
İnsan doğuşundan olmalı özlü
Gönlümde bu sevda güllü nergizli
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
5-
Bekir ALİM, herkes ondan sakınsın
Büyük harfle adın yazdım okunsun
İlçem aynı köyde bana yakınsın
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
6-
Olmazsa olmazım özde asalet
Fitne fesatlara okurum Lanet
Can dediğim dostum Hakka emanet
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
7-
Sayın Tekin Tıktaş diyor söyleyin
Bana karışmayın sakın değmeyin
Dik durun kimseye boyun eğmeyin
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
8-
Yüreğinde sevdasının ateşi,
Gözleri gülüyor bitmez neşesi.
Bağında büyür dostluğun meşesi
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Nevin KILIÇ
9-
Nevin Kılıç, ilim, hayat güneşi
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Körüklersen bilim denen ateşi
Sevda kültürüyle yanar üç beşi
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
10-
Örnek olur gücü yettikçe cana,
Hiç yüzü gülmemiş sevdadan yana.
Mutluluğu tatsaydı kana kana.
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Nevin KILIÇ
11-
Kimi aşık dedi kimide şair
Kimi derya dedi kimisi nehir
Kimi berduş gördü kimisi de pir
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
12-
Serseri cürm-i ile çamur atarsa
Haram lokma yeyip atıp yutarsa
Çıkar menfaat için adam tutarsa
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
13-
Elinde kalemi yalnızca yazar.
Hileyi haramı sevmez hep bozar.
Kötülüğü sevmez, nefrete kızar.
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Nevin KILIÇ
14-
Sözde dost görünüp sahteyse sözü
Sinsi sinsi bakıp gülerse yüzü
Söyle Şevki dostum, söyle can özü
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
15-
Sırt çevirmek olmaz güzel-doğruya
Kulak vermek gerek kutlu çağrıya.
Neden cehl elinde başlar ağrıya!
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ...Eyyup MERT
16-
Eyyup Mert’im sefa geldin hoş geldin
Bu çağrıya uydun dost kulak verdin
Şiir ile sohbet eylemek derdin
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
17-
Eyyup Mert gardaşım Mertçe gel diyor
Özü, sözü sadık insan seviyor
Bura er meydanı dostluk dönüyor
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
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18-
Dostlara kurbandır şu Mert-in canı
Yeter ki dostluklar korusun şanı.
İki kuruş etmez namertin kanı
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ... Eyyup MERT
19-
Sabahtan akşama okumak işi
Kayaturan yakmış yine ateşi
Nadir Çitil onun canı kardeşi
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Nadir ÇİTİL
20-
Nadir abi kaçmış duydum Gürün’e
Selam saldım onla asker birine
Kızdırırsam basar beni kürüne
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
21-
Şevki gardaş Bekir gardaş gel der de
Eyyup Mert kalır mı hiç gerilerde.
Görüşmek dileğim güzelliklerde
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ...Eyyup MERT
22-
Selam Kayseri’ye Koca Sinan’a
Sözüm atışmada beni duyana
Dünya kurulduğu günden bu yana
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
23-
Peyganberimizin özde sözüdür
İbret örnek almak kişi özüdür
Güzel yazan bu milletin gözüdür
...İlim ateşi ile kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Bahri KARA
24-
Erzurum meşurdur cirit var onda
Dadaş halay çeker müzik her tonda
Palan döken gelinlikle bir yanda
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
25-
Mihriban Eren’i arar dururum
Ulaş’tan hemşerim onu korurum
Şükrani gel kaçma dizden vururum
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
26-
Ateş yanacak ki köze dönüşsün
Alsın ilimini söze dönüşsün
Yazsın bildiklerin size dönüşsün
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...İlim ateşi ile kavrulan insan

...Kültür ocağında közü varmıdır...Bahri KARA
27-
Sönmez bu ülkenin sözmez ışığı
Benim gibilerin ruhu maşuku
Beş kıtada sevda çeken aşığı
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
28
Özdür insanların elbet gururu
Yazın ki bakıp okusunlar bunu
İçimizde olan güzel duyguyu
...İlim ateşi ile kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Bahri KARA
29-
Şöyle Erzincan’a yaklaşın hele
Tulum peynirini tadalım dile
Tandır da lavaşın kokusu bile
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
30-
Sen sor ben söyleyim cevabı benden
Kalp gözümü açtım gönül evinden
Sildim kötüleri cep defterimden
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
31-
Kayaturan aldım mesajınızı
Mihriban burada tutuyor sözü
Kurşun tam hedefte kalkıyor tozu
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
32-
Anlaşıldı mesaj bulmuş yerini
Selamladım şairlerin gülünü
Arıyorum şair usta pirini
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
33-
Nerden icap eder dengesiz sözler
Karmaşık çığırı kim candan izler.
Sanki bir bilmece, çözümsüz giz-ler
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ... Eyyup MERT
34-
Mert insanla her an atışmak güzel
Sözlerinde mana duruş var özel
Seni selamlıyor saygıyla bu el
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
35-
Ben'de bir tarih'te gitmişim Kars'a
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Kale'si meşurdur kaşar'da varsa
Murat Çobanoğlu gibi ozansa
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
36-
Türk’ü, kürdü, lazı hepsi kardeştir
Birinin evladı birine eştir
İslam’ın şartını biliriz beştir
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
37-
İmranlı ilimiz bilmem ortayı
Meşhurdur Çorum'un pirinç buğday'ı
Sarı leblebiyle donat sofrayı
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
38-
Mihriban Hanım da neler söylüyor,
Tandır da lavaşın lafın ediyor.
Bilmez ki kaç yıldır hep özleniyor
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ... Eyyup MERT
39-
Cumhuriyet kültür şehri Sivas’ı
Türküleri siler kulağın pası
Ozanlar şairler insanın hası
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
40-
Gel Sivas’a ye tandırda lavaşı
İnsanı sıcaktır dik tutar başı
Yesen pastırmalı madımak aşı
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
41-
Lavaşı özledim gelecem yakın
Az kaldı tarihe ne kaldı bakın
Bensiz siz gitmeyin Sivas’a sakın
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
42-
Selamını aldım başım üstüne
Saygılar bendendir dost hemşerime
Yazar topluluğu sultan şehrine
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
43-
Pir Sultan Veysel’in diyarı bura
Özlemi çok büyük yürekte yara
Gurbete gitmemin sebebi para
… Kültür ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağının közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
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44-
Güzellik dururken çirkinlik niye,
Ayrılamam hak-tan bir tek saniye.
Muhabbet beslemek olmaz caniye
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ...Eyyup MERT
45-
Şimdi geldi hemşerilerin has'ı
Biraz'dan silinir kalemin pas'ı
Sivas'tan yükselir Şairin ses'i
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
46-
Atışmada iki aslan baş başa
Mihriban hemşerim seni çok yaşa
Sözlerim yetişmez Kenan gardaşa
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
47-
Taş değil bu kalbim bu beden etten
Dost olmaz kapıya koyma namertten
Doğru ok çıkar mı eğri söğütten
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
48-
İmkânım var iken güzel söz derim
İsterse olmasın gönülde yerim
Elbet bilir Mevlâ, çünkü o kerim
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ...Eyyup MERT
49-
Baba belli değil kendisi melez
Pisliğe bulaşmış doğruyu sevmez
Taş atıp üstüne sıçratma değmez
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
50-
Çalsın davul zurna çekek halayı
Atışmada bulduk işin kolayı
Sohbet güzel sizden dosttan dolayı
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
51-
Yeter ki tutalım kalem ses verir
Mürekkeb bitmesin yoksa es verir
Name uyumsuzsa hemen pes verir
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
52-
Cahil taş yuvarlar dikten aşağı
Taneden mahrumdur gönül başağı.
Kar etmez yılkıya altın kaşağı
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…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ...Eyyup MERT
53-
Celâleddin Rumi Mevlana adı
Sevgi hoş görüdür onun maksadı
Divan-ı Kebir’de bulursun tadı
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
54-
Bahr-ı Kara olsun ziyanı yoktur
Zira bahtı kara insan pek çoktur.
Aslolan, fikriyat ak olsa haktır
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ,,,Eyyup MERT
55-
Sanmayın bu millet ilim bilmiyor
Alemi cihana dersin vermiyor
Viyanadan Türkistana yürüyor
...İlim ateşi ile kavrulan insan
...Kültür ocağında közü varmıdır? ...Bahri KARA
56-
Nadirim arada yazar çizerim
Eş dost ile tura çıkar gezerim
Poyraz ile coşar bende eserim
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Nadir ÇİTİL
57
Asırlardır yakmışız bu ateşi
Dile gelse konuşsa dağı taşı
Güzel olanın oluruz yoldaşı
...İlim atesi ile kavrulan insan
...Kültür ocağında közü varmıdır? ...Bahri KARA
58-
Elli sekiz Sivas benim baş tacım
Gözümde gözlük var ağardı saçım
Erkeği gardaşım kızı da bacım
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
59-
Nice ilimleri bizden çaldılar
Kültürü tekniği bizden aldılar
Damga vurup bize geri saldılar
…İlim ateşi ile kavrulan insan
….Kültür ocağında közü varmıdır? ...Bahri KARA
60-
Türkçe yazışırım Türkçe söylerim
Dinim İslam bilin ağam beylerim
Türkiye vatanım gayrı neylerim
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
61-
Kalem tutan eller değildir cahil
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Akıl başta mantık ehildir ehil
Fikir süzgeç yapar söz ise sebil
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
62-
Son darbem duruyor son sözüm saklı
Kıvırma boş yere olaman haklı
Dinle bak sözümü be hey pasaklı
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
63
Tevhidi’yi arar gözüm bu sıra
Ya ben gideceğim ya o Mısır’a
Kaç kişiyle çıktık dostlar bu tura
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
64
Kimi tarih yazar kimisi yazı
Bizden öğrenmişti sevgiyi hazı
Ağustosta çıkar kışın ayazı
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
65
Okuyup üfler mi acep dost Şevki
Elli sekiz bulmak en büyük zevki.
Bize de öğretse bu marifeti
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ... Eyyup MERT
66-
Okudum üfledim Eyyup kardeşim
Bekir’e sor beni bu benim işim
Elli sekiz benim hayalim düşüm
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
67-
Beni çok güldürdün sayın hemşerim
Burda nifak yoktur hep şaka derim
Siz Sivas merkezde ben gurbetteyim
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
68-
Bahri sanma biter yazmakla bitmez
Denizler mürekkep olsa da yetmez
Doğru bilmez ise faydada etmez
…İlim ateşi ile kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ... Bahri KARA
69-
Kızılırmak gibi bugün coş geldi
Sözler bulut şiir yağmur hoş geldi
Sustu gönül gülüm gözden yaş geldi
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
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70-
Gelir geçer fasl-ı muhabbetimiz
Özümüzün aslı muhabbetimiz
Olmaz kirli paslı muhabbetimiz
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ,,, Eyyup MERT
71-
Türk astronotlarla uzaya gitmek
Türkün bayrağını fezaya dikmek
Yaşarken helalden yemeli ekmek
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
72-
Nice zorluklara göğüs gerdik biz
Muhabbet bağında gülü derdik biz
Kör nefsi yok edip yere serdik biz
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
73
Belli gardaş, vardır bunda keramet
Ne yapalım bu da büyük marifet
Seni üzdüm ise hakkın helal et
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ,,, Eyyup MERT
74-
Toplanmış dostlarım muhabbet eder
Böyle dostluklara cümlemi yeter
Beklenen gün gelsin burnumda tüter
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
75
Gelenek kültürden özden kopmadan
Doğru bildiğimiz izden çıkmadan
Sabır ile yürü sakın bıkmadan
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
76
Şevki’yi bilirim sözünün eri
Eyyup can gardaşım dönmez o geri
MİHRİCANI dersen sanki bir peri
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
77
Kalem elde,göz yolda bekler oldum,
Bir kuru gül gibi sarardım soldum,
Kör cahilliği ben kendimden kovdum,
.....İlim ateşiyle kavrulan insan,
.....Kültür ocağında közü var mıdır….. Ali ERDİN
78
Nadir’le, Nevini unutmak olmaz
Bahir KARA gibi bir dost bulunmaz
Gönlümde gül açtı bir daha solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
79
İnsanız beşeriz şaşa biliriz
Coşunca bentlerden taşabiliriz
Bilimle engeller aşabiliriz
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
80
Fikirsiz insanı dost etme sakın
Görmeden kötülük tavrını takın
Demezsen dogruyu ne kalır farkın
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
81
İşte bir gardaşım daha geldi bak
ALİ ERDİN ismi olamaz korkak
Şiir deryasında çağladıkça ak
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Bekir ALİM
82-
Kayaturan sohbet sizinle güzel
Burdaki dostların hepisi özel
Vuranda tutanda yine aynı el
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
83-
Günaydın şehrimin güzel insanı
Var Sivas'ta sultan seheri tanı
Unutma dostunu örfü atanı
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
84-
İlim ile dostlar söze başladım
İlim ateşinde ciğer haşladım
İlim ile cahilliği taşladım
...İlim ateşiyle kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Murat KARABABA
85-
Ali Erdin sefa geldin hoş geldin
Özünü er gibi meydana serdin
Atışmaya gardaş sen şeref verdin
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
86-
İlim ile Hak yoluna girmeli
İlim ile nefsi ıslah etmeli
İlim ile Yaradana gitmeli
...İlim ateşiyle kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Murat KARABABA
87-
Dün akşam ayırttım ben biletimi
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Sivas'a tutmuşum o niyetimi
Dost olan dostluğa gülden setimi
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mıdır? ... Mihriban EREN
88-
Desene tüm dostlar Sivas’ta bu ay
O gece mutlaka çıkar dolunay
Ne kaldı şurada yirmi dört gün say
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mı dır? ... Şevki KAYATURAN
89-
İlim müminlerin yitik malıdır
İlim velilerin vuslat yoludur
İlim gönüllerde kilim, halıdır
...İlim ateşiyle kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Murat KARABABA
90-
Murat Karababa hoş geldin gardaş
Aşikar eylemez bilinir sırdaş
Atışmada oldun bize sen yoldaş
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mı dır? ... Şevki KAYATURAN
91-
İlim ile sözüm burda son buldu
İlimden şu nefsim nasibin aldı
İlim Cebrail'den bir miras kaldı
...İlim ateşiyle kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Murat KARABABA
92-
İlim deryasına dalmalı gece
Okuyup yazmalı dost hece hece
Ancak öğle alır insan netice
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mı dır? ... Şevki KAYATURAN
93-
İlim Çin'de olsa arayıp bulun
İlim derya ise huzurla dalın
İlim bir nimettir sizler de alın
...İlim ateşiyle kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Murat KARABABA
94-
Aciz kullar Hakkın yolundan şaşar
Hacminden fazlasın koyarsa taşar
Sonu ölüm insan ne kadar yaşar
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mı dır? ... Şevki KAYATURAN
95-
İlim farzdır Hak'tan aciz kuluna
İlimle girilir Hak'kın yoluna
İlim benzer dostlar oğul balına
...İlim ateşiyle kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Murat KARABABA
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96-
Kayaturan sünnet, vacip farzından
Tutup kılan fayda bulur hazından
Aşık o ki Allah diyer sazından
....İlim ateşiyle kavrulan insan
....Kültür ocağında közü var mı dır? ... Şevki KAYATURAN
97-
İlim insanlığın özü değil mi?
İlim gönüllerin gözü değil mi?
İlim kulun Hak'ka sözü değil mi?
...İlim ateşiyle kavrulan insan
...Kültür ocağında közü var mıdır? ... Murat KARABABA
98-
Murat Karababa dostum da geldi
Yüzüm artık inan eksiksiz güldü.
Gardaş sensiz meydan sanki bir çöldü
…İlim ateşiyle kavrulan insan
…Kültür ocağında közü var mıdır? ... Eyyup MERT
99-
İlime çok önem verelim canlar
Garibe yoksula kuralım hanlar
Doğmamış çocuğa biçelim donlar
.......İlim ateşiyle kavrulan insan
.......Kültür ocağında közü varmıdır..Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
100
Kayaturan oku, okut herkesi
Dünyada çok güçlü çıksın Türk sesi
Dikersen ağacı yersin meyvesi
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Şevki KAYATURAN
101-
 İlime irfana gider yollarım
Bütün engelleri geçer sollarım
İlimin ehlini sarar kollarım
......İlim ateşiyle kavrulan insan
......Kültür ocağında közü varmıdır..Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
102
Nadirim son olsun bu kadar yeter
Önünü almasam ne zaman biter
Bu duman bu sevda her hafta tüter
… İlim ateşiyle kavrulan insan
… Kültür ocağında közü var mıdır? … Nadir ÇİTİL
103
Ağardı saçlarım ilim yolunda
Azrail canım al yarin kolunda
Aşığın yarası olur solunda
......İlim ateşiyle kavrulan insan
......Kültür ocağında közü varmıdır..Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
104
İlim irfan olsun ya  özümüzde
Dostun sırrı saklı var gizimizde
Hakka derman olsun  hep dizimizde
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..........İlim ateşiyle kavrulan insan

..........Kültür ocağında közü varmıdır? ......Mihriban ERE
105
Dumansız bacadan ateş tüter mi?
Varıp git babana danış ister mi?
Aldın mı nasihat az mı yeter mi?
… İlimsiz dolaşıp gezen insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

(01.06.2011 Saat: 11.40)

Bekir Alim
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Atışma_On Kasımda Veda Etti Atatürk

___ ATIŞMA ___

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Öderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediyete
intikalinin 72. yıldönümü olması münasebetiyle Atamızı bizde şiirlerle şiirlerin içinde
dualarla analım istedim. Diyen Değerli Kardeşim Şevki KAYATURAN Beyin “Sivas
Yazarlar ve Şairler”Grubunda başlatmış olduğu Grup Ortak çalışmasını 58 Kıta ile
sonlandırmış bulunmaktayız.

     Bu Güzel ve anlamlı eseri bizlere kazandıran Şevki KAYATURAN beye sonsuz
teşekkürlerimi iletirken Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar.En
kötü gününüzün bir bayram coşkusu kadar neşeli ve mutlu olması dilerim.

ON KASIM’DA VEDA ETTİ ATATÜRK

1
Edirne Ardahan bak bugün hasta
Türk milleti sensiz kalmıştır yasta
Dört Eylül’de ulus doğdu Sivas’ta
On Kasım’da veda etti Atatürk...Şevki KAYATURAN

2
Gün doğup ufukta bir gün göründü
Ya istiklal diye Hakka yüründü
O gün öz milletim yasa büründü
On Kasım’da veda etti Atatürk….Bekir ALİM

3
Bağımsızlık için dağları yardı
Kanayan binlerce yarayı sardı
İyi ki böyle bir komutan vardı
On Kasım’da veda etti Atatürk………….Zeki Tombul

4
Hüzün bastı; doğu, batı üşüyor
Dalda yaprak üzüntüden düşüyor
O ölmedi yüreklerde yaşıyor
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

5
Kolay mıdır onca çektiği çile
Dağ taş anlatsaydı gelse de dile
Kıymetini herkes anlayıp bile
On Kasım’da veda etti Atatürk…………Zeki Tombul

6
Kalbimizde saklı gizlidir yerin
Dilde destan olur bunca zaferin
Bendeki bu yara derin mi derin
On Kasım’da veda etti Atatürk…..Bekir ALİM

7
Atasıyla millet sarmaş dolaşken

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gençlere bu vatan emanet derken
Ayrılık zamanı gelmişti erken
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

8
Onca meşakkatin gitmedi boşa
Umarım bu gençlik peşinden koşa
Destanlar yazınız dağlara taşa
On Kasım’da veda etti Atatürk………….Zeki Tombul

9
Cadde ve sokakta asılı ismin
Silinmez kalplerden hayalin cismin
Şehir meydanında büst ile resmin
On Kasım’da veda etti Atatürk……………Bekir ALİM

10
Semadan bakıyor masmavi gözü
İlkelerim yaşar ölmedim sözü
Yer gök ağlar bulutlanır gökyüzü
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

11
İstanbul’dan çıktı Samsun iline
Dedi vatan bizim iyi biline
Umut oldu düştü halkın diline
On Kasım’da veda etti Atatürk………….Zeki Tombul

12
Bugün yüreklerde kara bir yas var
Ruhunla yaşayan bur da Sivas var
Gönüllerde hüzün kalplerde pas var
On Kasım’da veda etti Atatürk…..Bekir ALİM

13
Kocatepe git bak orda izleri
Yurtta ve cihanda barış sözleri
Millet yasta kan ağlıyor gözleri
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

14
Kahraman atamı elbet överim
Vatanıma yan bakana söverim
Ben bir Türk oğluyum neslim severim
On Kasım’da veda etti Atatürk…………Zeki Tombul

15
Vatan toprağıyla oynanmaz bahis
Yeni bir devletle kalkacaktı sis
Cumhura Atatürk oldu ilk reis
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN
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16
Her on kasım günü anarım seni
Masmavi gözlerle mis gibi teni
Silinmez ruhumdan Atamın gen’i
On Kasım’da veda etti Atatürk…..Bekir ALİM

17
Yurdumun güneşi ışığı söndü
Her yerde al bayrak yarıya indi
Anıtkabir en son varılan yerdi
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

18
Atatürk’ü bütün dünya tanıyor
Sönmez meşalesi hâlâ yanıyor
Gönüller saygıyla O'nu anıyor
On Kasım’da veda etti Atatürk…………Zeki Tombul

19
Süngü takım düşman ile vuruştu
Şehit olmak için Mehmed yarıştı
Vatan için her cephede çarpıştı
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

20
Kendimize rehber ettik onu biz
Bu vatanın evladıyım öz ve öz
Vatan için yanar yürek közden köz
On Kasım’da veda etti Atatürk….Bekir ALİM

21
Cumhuriyet bize onun eseri
Her Türk ferdi bugün onun neferi
Doldurulmaz doldurulmadı yeri
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

22
Özlediği tek şey yurtta barıştı
Uygarlıkta dünya ile yarıştı
Bu gün gözyaşımız sele karıştı
On Kasım’da veda etti Atatürk………….Zeki Tombul

23
Özlem ve şükranla Atamı anarım
Ulusun uyuyor, ağlar yanarım
Cumhuriyet ilkem,korur, sararım
On Kasım’da veda etti Atatürk…….Sabiha SERİN

24
Nur içinde yatsın doğuran ana
Örnek insan oldu koca cihana
Ne hizmetler yaptı bak sana bana
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On Kasım’da veda etti Atatürk…………Zeki Tombul

25
Cadde ve sokakta asılı ismin
Silinmez kalplerden hayalin cismin
Şehir meydanında büst ile resmin
On Kasım’da veda etti Atatürk….Bekir ALİM

26
Naçiz vücut elbet toprak olacak
Semada al bayrak daim kalacak
Türk gençliği atasını anacak
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

27
Atatürk’ü anlat ey Bekir Âlim
Kimin sayesinde başlar sağ salim
Ben bu gün yaslıyım perişan halim
On Kasım’da veda etti Atatürk………….Zeki Tombul

28
Milli duygularım huzuru buldu
Anafartalar’da kahraman oldu
Bugün gözlerime kanlı yaş doldu
On Kasım’da veda etti Atatürk….Bekir ALİM

29
Zeki Tombul Atatürk’ü anlatmış
Şiirlerle atışmaya tat kanmış
Türk ulusu bugün atasın anmış
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

30
Sivas güzergâhı Havza, Erzurum
Bugün tek bir yürek milletle kurum
Her yerde sefalet hep aynı durum
On Kasım’da veda etti Atatürk….Bekir ALİM

31
Bekir Âlim sorun var internette
Olamadım sizle burada nette
Şevki’yi sorarsan gam kasavette
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

32
Karanlık günlerin güneşi oldu
O'nda ilim irfan tükenmez boldu
Bir sabah ansızın sararıp soldu
On Kasım'da veda etti Atatürk............Zeki Tombul

33
Yaş geçip gözüme inse de perde
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Cihan tanır seni adın her yerde
Liderlik doğuştan bulunur ser’de
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

34
Gönlünde gül açıp güller yeşerdi
Sevgi bahçesinden sadakat verdi
Arttı günden güne büyüdü derdi
On Kasım’da veda etti Atatürk………Bekir ALİM

35
Aslan yüreklidir Türk’ün atası
Doğruları çoktur toktur hatası
O’na hayran bütün dünya kıtası
On Kasım’da veda etti Atatürk…………..Zeki Tombul

36
Sarı saçlarıyla mavi gözleri
Tarih oldu tarih yazdı sözleri
Asya, Avrupa’da onun izleri
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

37
Vatanını seviyordu özünden
Ayrılmayın sakın O’nun sözünden
Yürüyelim Atatürk’ün izinden
On Kasım’da veda etti Atatürk…………..Zeki Tombul

38
On Dokuz Mayıs’ta Samsun’da doğdu
Amasya’da tamimi Erzurum duydu
Dört Eylül Sivas’ta noktayı koydu
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

39
Türkiyemiz engelleri aşıyor
O ölmedi aramızda yaşıyor
Bak sevgisi gönüllerden taşıyor
On Kasım’da veda etti Atatürk…………..Zeki Tombul

40
Hasta denen devlet ayağa kalktı
Küllenmiş ateşten kıvılcım çıktı
Düşmanla savaştı cepheler yıktı
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

41
Vatan için döktü alın terini
Milletimiz sever böyle birini
Allah cennet etsin O’nun yerini
On Kasım’da veda etti Atatürk…………..Zeki Tombul
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42
Afyon Kocatepe onu resmetti
Dumlupınar zaferiyle iş bitti
Gölgesini gören düşman terk etti
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

43
Dilimde cümleler tükendi bitti
Büyük önder Atam sır olup gitti
Bu hasretlik artık canıma yetti
On Kasım’da veda etti Atatürk……..Bekir ALİM

44
Gençlik sahip çıktı vatana yurda
Al bayrak dikili sınırda surda
Türk milleti şimdi bak huzurunda
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

45
Kafa tuttu istilacı devlete
Zaferleri kazandırdı millete
En büyük eseri cumhuriyete
On Kasımda veda etti Atatürk ….Şair Yusuf Değirmenci

46
Atatürk’ü anmak asıl kastımdır
Âlim’de Zeki’de şair dostumdur
Ayaklar altında kalan postumdur
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

47
Gönül dağlarımda kar var hazan var
Ah çekip ağlayıp destan yazan var
Sivas Kültür kenti burada ozan var
On Kasım’da veda etti Atatürk……..Bekir ALİM

48
Kayaturan gözümde yaş kurudu
Adı bile tek başına bir ordu
Dolaştı bir baştan bir başa yurdu
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

49
Önder komutanın şanlı erleri
Titretti meydanı cümle yerleri
İnançları sağlam bitmez ferleri
On Kasım’da veda etti Atatürk …………. Zeki Tombul

50
Boynunu büktüğü ilk gündü gülün
Bulutun en karası çöktü o gün
Arz ağladı ardından bu ölümün
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On Kasım’da veda etti Atatürk......Asuman Soydan Atasayar

51
Bir askere karşı düşman yüz geldi
Mehmetçiğe dağlar beller düz geldi
Yüce Türk halkına hazin güz geldi
On Kasım’da veda etti Atatürk …………. Zeki Tombul

52
Dilinde bismillah elinde Kur’an
Bu işin mimarı dost Kayaturan
Gafil gafletinden gel artık uyan
On Kasım’da veda etti Atatürk……..Bekir ALİM

53
Övün çalış güven asildir soyun
Bozuldu düşmanın kurduğu oyun
Atamız eğmedi kimseye boyun
On Kasım’da veda etti Atatürk …………. Zeki Tombul

54
Üzüntüden yürek darda sökülür
Bugün öksüz kaldım boynum bükülür
Gözümden yaş damla damla dökülür
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

55
Dostlar efkârlandı yaslı atıştı
Bu gün yüreğimiz yandı tutuştu
Kuşlar bile dertli derti ötüştü
On Kasım’da veda etti Atatürk …………. Zeki Tombul

56
Der ÂLİM dillerde yaşar bu destan
Edirne Ardahan, Kars’la,Sivas’tan
Tüm dünya ağlarken ta Habeşistan
On Kasım’da veda etti Atatürk…..Bekir ALİM

57
Zeki Tombul daim tarihe bakın
Atamın izinden ayrılma sakın
Bu gün yas günüdür tavrını takın
On Kasım’da veda etti Atatürk …………. Zeki Tombul

58
Kayaturan hüzün bastı her yanı
Gazi kalıp şehit olup yatanı
Oku Türk Milleti tanı atanı
On Kasım’da veda etti Atatürk....Şevki KAYATURAN

http://gruplar.Antoloji.Com/sivas-yazarlar-ve-sairler-grubu yazarak bu gruba daha hızlı
ulaşabilirsiniz
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Bekir Alim
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Atışma_USANDIM

-USANDIM -

İnsanların içinde olmalı güzel huyu
Sevda denizi büyük derin dipsiz bir kuyu.
Asıl azmaz bilesin asil olanın soyu
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım …Nevin KILIÇ

Nice söylenen söze şahit oldu bu beden
Arif olanlar anlar Leblebiyi demeden
Zorla güzellik olmaz yavuklu istemeden
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım …Bekir ALİM

Asil azmaz bal kokmaz derlerdi büyüklerim
O’na boynum eyerim Rabbimden dileklerim
Haram olan şeylere uzanmaz bu ellerim
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Şevki KAYATURAN

Şu riyakâr insanlar toplumun baş belası
Bir muhabbet duymadım inan oldum olası
Yerin dibine batsın onların en âlâsı;
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

El açıp yakarırken her duamda sen varsın
Dünyada kazandığım benim için tek kârsın
İçi dışı farklıyı dilerim ki dert sarsın
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Şevki KAYATURAN

Düşmeden göremezsin saklı durur maskesi
Hele bak şu arsıza bilmem ki kimin nesi
Bilmem kaç Tilki gezer hangar gönül kafesi
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü sandım …Bekir ALİM

Yüreği buzul gibi dışı cennet bahçesi
İçten zehir kusarda dıştan bitmez neşesi
Açıldın mı kapanmaz bu tür insan çenesi
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Şevki KAYATURAN

İkiyüzlünün şanı kendi nefsin övmektir
Bundan hayır beklemek havanda su dövmektir
Bana düşen vazife hep doğruyu sevmektir;
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim bilip sözünden adam sandım...Eyyup MERT

Zorlamayla kimseyi geliştiremezsin.
Çöpten bahçe bir çiçek yetiştiremezsin.
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Aslında yoksa asla değiştiremezsin.
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım … Nevin KILIÇ

Kayaturan dost diye sarılır kucak açar
Mevlam elden ayaktan düşüp etmesin naçar
Başın dara düşünce herkesten önce kaçar
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Şevki KAYATURAN

Vicdansız ruhsuz anlamaz bozuktur maya.
Yüreğinde merhameti yok sanki kaya.
Kereste niyetine al duvara daya.
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım … Nevin KILIÇ

Söz meclisten dışarı po… yer o bile bile
Şahitlik eder uzuv dile gelirler dile
Güvenme sakın dostum sinsi durur hergele
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

Sözüne baktığında hep hayran kalıyorsun
Sanki gönlü gök derya bilmeden dalıyorsun
Masumca duruşundan bir melek sanıyorsun
Yüzü doat kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkasi kendim gibi özü sözü bir sandım..........Mihriban EREN

İster Yunus ol söyle hamdım piştim neylerim
Doğru bildiğim sözü ölsem bile söylerim
Kötü babamda olsa baksın demem gözlerim
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Şevki KAYATURAN

Aynaya bakmaz, görmez içinin karasını.
Edep haya kalmamış, saymaz anasını.
Kişilik yok, bozmuş aklıyla arasını
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım …Nevin KILIÇ

Kendine dost bilerek gönlünü açıyorsun
Her sevgi sözcüğünde hep yemin içiyorsun
Bir yudum mutlulukla göklere uçuyorsun
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım..........Mihriban EREN

Ferhat olsan nafile, dağları yaramazsın
Kartal olsan ne yazar, kanadın geremezsin
Emmin, dayın olmadan menzile varamazsın
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım........Ozan İLHANİ
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Yor rüyayı hayra yor başın selamet olsun
Kalbinde ilahi aşk çağlayıp huzur bulsun
Kötülerden dost olmaz bırak sararıp solsun
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

İnsan uydu zamana, zaman geçti finişe
Aklı, vicdanı olan çok şaşırdı bu işe
Öz benliği kaybettik, beyhude koşa koşa
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım........Ozan İLHANİ

Üstünde kıyafet var içinde insan yoktur
Kendisine sorarsan sütteki ak kaşıktır
Kırdığı kalp sayısı bilmem ki kaç okkadır
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan uzandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım.........Mihriban EREN

Boşa yazma İLHANİ, sözün etmiyor tesir
Tel kopmuş, sazın kırık, düzene düştün esir
Dilinde sus payı var, susmak ozana kusur
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım........Ozan İLHANİ

Bizlerden uzak olsun böyle yamuk zihniyet
Çıkarı olmayınca bilmiyor insaniyet.
Kaynıyor içlerinde fokur fokur artniyet;
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

Gözlerinin içine baktıkça yanar ışık
Ne söylersen kar etmez öyle arsız yapışık
Söz ile destur almaz zihniyeti karışık
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

Kalplerinin karası yüzlerinden okunur
Kimi kandırsam diye etrafına bakınır.
Bunlar değer görünce kanıma çok dokunur;
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

Yoluna çiçek eksen karşına çıkar arpa
Konuşturup dinlesen sanki on beşlik körpe
Vicdan koysan içine ne ip tutar ne örke
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...........Mihriban EREN

Diş bileyip nam saldım eyer vurdum atıma
Sevgi saygı ararsan doyamazsın tadıma
Kahpeliği ben bilmem yakışmaz ki adıma
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
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Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

Oysa gün gibi doğup Hilal gibi süzülsek
Sevginin şerbetinde şeker olup ezilsek
Seher yıldızı gibi kızıl günde gezinsek
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...........Mihriban EREN

Gurbet gezmelerimde hoş bir tat alamadım
Yürek acıma vuslat dermanı bulamadım
Ellere bayram seyran ben yare gülemedim
Yüze dost öze düşman insanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...İlkay Coşkun

Hepsinin derdi aynı hepsinde bir yara var
Kalpleri mühür tutmuş silinmeyen kara var
Yazıp çizerim amma bekle dostum sıra var
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

Gül kokusu bohçada emekleri katlasak
Sevgiyi burcu burcu her açışta koklasak
Aşk ilah-i bir nurdur her saniye yoklasak
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...........Mihriban EREN

Namert desem az gelir yetmez bu sıfat ona
Hep hakkını kullanır ceberutluktan yana
Gerekirse göz yumar masumdan akan kana!
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

Dost dediğin sır tutup yol yordamı bilmeli
Varsa kötü niyeti defterinden silmeli
Sen ağlarken ağlayıp sen gülerken gülmeli
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

Tutamassın,bulamassın ki onu aynı sözünde
Bir yalancı gülüş,tebassüm vardır yüzünde
Aradığın bulamassın sen bahar yazında
Yüzü dost kalbi hain insanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Bahri kara

Tutmayacağım sözü kendime dahi vermem
Zarar görsem de bile karıncayı da ezmem
Saygıyı hak edeni asla ve asla üzmem
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...........Mihriban EREN

Rabbim eylesin hayır amelimi işimi
Güldürerek düşmanı uzatmasın yaşımı
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Alsın benim canımı eğdirmesin başımı
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Şevki KAYATURAN

İnsanlık ölmediya deyip yardım edersin
Ayağa kalktığında en önce sen gidersin
Birgün omzundan inse en kötüden betersin
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...........Mihriban EREN

Tınmıyor, hakkaniyet varmış yokmuş nesine
Öz gayeden bihaber yaşıyor öylesine
Bilmez mi, ecel bir gün son verir nefesine
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

Yahu bu nasıl izan kasıt var her fikrinde
Bin kabahat işliyor bir özür yok zikrinde
Güzellikten eser yok meymenetsiz şikrinde;
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

Sıtkı candan dost sanma yüzüne gülenleri
Menfaati oldukça peşinden gelenleri
Bulursan sıkı sarıl kadrini bilenleri
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim bilip sözünden adam sandım...Salim GÜLBAHÇE

Ne bir hoşgörüsü var ne terbiye ne görgü
Tıpkı onlar gibidir, onlara dizen övgü
Tükenmez bende de hiç tümüne sitem-sövgü:
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

Şeref sıfıra düşmüş haysiyeti on para
Olsa ne güzelliği içi dışı kap kara
Huzura ermek için adam gibi dost ara
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

Ne vaatler dinledim hiç olası olmayan
Nice insanlar gördüm olandan ders almayan
Menfaati bitince dost adını anmayan
Riyakar gülen yüzden yalanlardan usandım
Herkesi özü doğru sözü doğrudur sandım …Şair Yusuf Değirmenci

Atar tutar bir tek kendini insan sanır.
Konuşma adabını bilmez, sanki bağırır.
Söyledikleri anlaşılmaz garip davranır.
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım …Nevin KILIÇ
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Bencilliği diz boyu beğeniyor kendini.
Hep hazıra konuyor koymaz taşa elini.
Islah edemiyor arsız zehirli dilini
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım …Nevin KILIÇ

Mert-te öyle büyük ki böylelerin yarası
Bırakın haykırayım gelmiş iken sırası.
Helal değildir hakkım olsun gayya çırası;
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım,
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım...Eyyup MERT

İnsanların içinde havayı basıp gezer.
Kibirine boğulur, alttan alttan da süzer.
O kadar bilgili ki diri diri post yüzer
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım.
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım …Nevin KILIÇ

Bütünü unutturdu yarımı peşkeş çekti
İhtiraı uğruna fesat tohumu ekti
Düşünmediği tek şey her canlı ölecekti
Kral çıplak demeyen riyakârdan usandım
Gördüğüm manzaraya duyarsızdan utandım şair Yusuf Değirmenci

İçten art niyet taşır yüze der anam bacım
Şahsiyeti bozulmuş iki yüzlüden kaçın
Onurlu dik duruşlu sadık dosta muhtacım
Yüzü dost kalbi hain düşmanlardan usandım
Herkesi kendim gibi özü sözü bir sandım… Bekir ALİM

Bekir Alim
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Atışma_Yürekleri Coşturup Kaldınız Akıllarda

YÜREKLERİ COŞTURUP KALDINIZ AKILLARDA………

Bir rüzgâr gibi esti, şairler Sivas’ımda
Rengârenk güller açtı, gönül bostanımızda
Memnun oldu veysel’de, pir sultan’da, ata’mda
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Bülent Arı

Kimi İzmir Adana, kimi Aydın Maraş’tan
Dostluk kardeşlik çıktı, bugünkü bu yarıştan
Bursa, Kayseri, Yozgat, türküleri barıştan
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Bekir ALİM

Teşrif edip davete, bize onur verdiniz
İnşallah yanımızda, bitmiştir tüm derdiniz
Kusurumuz olduysa nezaket gösterdiniz
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Fatma Naz

Yaratana şükredip, andık orda habibi
Şiirlerle mest oldun, hepsi gönül tabibi
Her bir şair bir cevher, altından ev sahibi
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Şevki KAYATURAN

Kadim dostu tanımak bak ne kadar güzelmiş
Her biri bir pırlanta güller ile bezenmiş
Veysel’in otağından şiir yazıp seslenmiş
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda ….Bekir ALİM

Adana, İzmir, Konya, size koşarak geldi
Bilmeyenler tanıdı, Sivas ne güzel yerdi
SİYŞAD yönetiminin, her biri farklı güldü
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Şevki KAYATURAN

Dolup taştı şiirlerle gönül soframız,
Yanımızdaydı bütün dostlarımız.
Şenlendi şen oldu o gün Sivas’ımız,
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda. Nevin KILIÇ

Nameyi mısralardan döktü Şevki gardaşım
Gönülleri fethetti asude Pınarbaşı’m
Asilzade insana kalkmaz dik duran başım
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda ….Bekir ALİM

Zeki Çimen, Bekir Bey, şiirlerde yoldaşım
Teşekkürler sizlere, Bülent Arı gardaşım
Kurban olsun Sivas’a, lazımsa kesin başım
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Şevki KAYATURAN

Şu aydın insanlardan, bilgi aldım güç aldım
Vücudum şehrine dost, kervanından göç aldım
Sizleri yazmak için, kalemime altın uç aldım
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda... Zeki TOMBUL
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Sabiha Serin Hanım, Fatma Pınarbaşı’na
Fatma Hizmetli ile, Nevin Kılıç bacıma
Selam olsun sizlere, selam Allah aşkına
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Şevki KAYATURAN

Diz çökmeyi hak etmez onurlu davrananlar
Sonu hüsran olmaz mı menfaatten yarananlar
Başköşede oturur sorulup arananlar
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda ….Bekir ALİM

Şölene seda olup,sinenizi açtınız,
Kalbinizin sesiyle mühreli nur saçtınız,
Her biriniz yeminle başımıza taçtınız,
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda.........Zekeriya DUMAN

Hiç birini bilerek, ayırmadık bizden
Şiir okurken dedik, üç sizden bir de bizden
Beklenen de bu idi ev sahipliğimizden
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Bülent Arı

Özüm Sivas diyerek, işte yollara düştüm
Pir Sultan’la Veysel’in, geçtiği yoldan geçtim
Ruhsati’ye komşuyum, aynı yerden su içtim
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Şevki KAYATURAN

Edirne’den, Antalya, Denizli, Güneydoğu
Yüzlerce Kilometre yoldan geldi birçoğu
Böyle dostluk içinde olur mu gıybet, kov’u
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda ….Bekir ALİM

Hepiniz yediveren, bakan ahvalinizle,
Gönüllere köşk kuran, nazar eşgalinizle,
Hem yürek sesinizle, hem yiğit halinizle
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda........Zekeriya DUMAN

Konuklar hoş geldiniz, bizim Sivas iline
Dağlardan büyüksünüz, kıymetiniz biline
Verdiğiniz şeref şan, düştü halkın diline
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda………Ömer Tombul

Üşenmeden geldiniz,yurdun dört bir yanından
Tarifsiz memnun kaldık,yanımızda olandan
Zevk ve neşe verdiniz,razı olsun Yaradan
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Bülent Arı

Atamın izlerinden, yürüdünüz geldiniz
Bulutlardan damlayan, yağmur değil seldiniz
Ey şairler yazarlar, kalplerde yükseldiniz
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda………Ömer Tombul

Sivas’a gelen canlar, teşekkürler sizlere
Neşe huzur verdiniz, şiirlerle bizlere
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Unutulmaz o güzel anılarla izlere
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda…….Sabiha SERİ

Yorgun argın geldiniz,hiç ah, vah etmediniz
Şiirler okudunuz, şiirler dinlediniz
Sivas'lı sizi sevdi,siz de Sivas'ı sevdiniz
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda …Bülent Arı

Yürekteki nehirler hep bir yere akıyor
Âşıklar diyarında dostlar ışık yakıyor
Gökteki tüm yıldızlar hayretlerle bakıyor
Yürekleri coşturup kaldınız akıllarda……..Zeki Tombul

Ne güzeldi sizlerle soluklandık yan yana
Bir tek yürek olarak kaynaştık hep can cana
İşte dostluk, kardeşlik bu değil mi kan kana
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda…….Sabiha SERİN

Bal akıttı dilimiz, damakların tadıyız
Elmanın yarısı siz, biz diğer yarısıyız
Etle tırnak gibiyiz, asla ayrılamayız
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda… Bülent Arı

Dünya yalan, her şey boş, kapanacak gözümüz
Güzellikler anılsın, sevgi dolsun özümüz
Doyamadık sizlere, özlem dolu sözümüz
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda…….Sabiha SERİN

Biz şiirler okuduk,Türkiye'miz dinledi
Şiirler okundukça, yürekler serinledi
Birlik ve beraberlik, arşa kadar yükseldi
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda ….Bülent ARI

SefilOzan der ki görmedim böyle bir şey
Ayyuka çıktı sevgi, çaldı davullar hey hey
Kavalımız bizimdir, bizimdir zurna ve ney
Yürekleri coşturup, kaldınız akıllarda...Bülent ARI

Bekir Alim
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Atışma-19 MAYIS----

___ 19 MAYIS ___
1-
Temizlendi düşman cennet vatandan,
Özgürlük yazıldı göklere kandan.
Kadını erkeği korkmadı candan.
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS… Nevin KILIÇ
2-
Uygarlık yolunda bir destan yazdık
Bütün cehaletin kabrini kazdık
Sinsi sinsi dönen oyunu bozduk
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS… Bekir ALİM
3-
On dokuz Mayısta Samsun’a çıktı
Amasya’dan şöyle yurduma baktı
Bağımsızlık denen ışığı yaktı
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
4-
Samsundan başladı geldi Sivas'a
Yüreklerde cesaret, kalmaz tasa.
Kesin karar verildi. Tek bir yasa,
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS… Nevin KILIÇ
5-
Atamdan armağan bu bayram bize
Düşmanlar baş eğip geldiler dize
Selam olsun gençlik selamlar size
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS… Bekir ALİM
6-
Anadolu şahlanarak kalkınca
Erzurum’dan şarktan şimşek çakınca
Düşman bile hayran kaldı bakınca
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
7-
Çanakkale Kurtuluş bak Sakarya,
Düşmanlar sinsice sindi pusuya.
Kan seli oldu denizler derya.
Türk'ün bayramıdır ONDOKUZ MAYIS… Nevin KILIÇ
8-
Ondokuz Mayıs’ta Samsuna geldi
Kıyı yeşil giyip murada erdi
Gönüller pür neşe coşkun bir seldi
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS…. Bekir ALİM
9-
Sivas dedi, ya özgürlük ya ölüm
Dinmeli yurdumda süren bu zulüm
Geldikleri gibi gitmiştir zalim
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
10-
Avrupa’yı Asya’yı salladı Atam
Huzur içinde yatsın Şehit yatan.
Bizlere emanet bu cennet Vatan.
Türk'ün bayramıdır ONDOKUZ MAYIS… NevinN KILIÇ
11-
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Atayı anarken yürek burkulur
Denizler kabarıp güvercin olur
İçimde bu özlem sanma son bulur
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS... Bekir ALİM
12-
Dört Eylülde alınmıştır kararı
Atılacak düşman neyse zararı
Cumhuriyet oldu en büyük kârı
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
13-
Asil bir milletin beli bükülmez
Çekmeden bir çile fidan ekilmez
Zafere çiçekli yoldan gidilmez
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS… Bekir ALİM
14-
Misak_i Milli’yle çizilen sınır
Dış mihraklar bunu unuttuk sanır
Bu millet burayı vatanı tanır
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
15-
Milletin bağrından çıktı bu nesil
Ruhundan benliği sil kökünden sil
Mevzubahis vatan koç kurban kesil
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS… Bekir ALİM
16-
Eskişehir, baş komutan sesiyle
Kocatepe, Afyon gürlemesiyle
Ayaklandı bu halk, zarı fesiyle
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
17-
Hürriyet aşkına hürlük aşkına
Vatan tek TÜRKİYE birlik aşkına
Yeniden var olma dirlik aşkına
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS... Zaralı TURAN
18-
Ya Allah, Bismillah diyerek hücum
Cephane taşıdı sırtıyla bacım
Ay yıldızlı bayrak başımda tacım
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
19-
Göklerin prensi yıldızlı BAYRAK
Seni aziz bildik canımızdan bak
Sahipsiz bırakmaz bizi yüce HAK
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS... Zaralı TURAN
20-
Bağımsızlık yatar karakterimde
Kurtuluşa erdik Mevla kerim de
Yüz binlerce şehit can siperinde
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS… Bekir ALİM
21-
Korku varken diz çökmüş sultanda
bir umut güneşi doğdu samsunda
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Sömürüye baş kaldırdık bu anda
Gençliğin bayramı ON DOKUZ MAYIS... Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
22
Özgürlük armağan yüce atamdan.
Bayraklarla süslendi bütün meydan.
Hesaplar sorulur Vatan Satandan.
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS... Nevin KILIÇ
23-
Değeri aynı mı? bez ile kürkün
Tarihe sığmayan bu destan Türkün
Yolunda yürürüz tek ATATÜRK ün
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS... Zaralı TURAN
24-
Korku varken diz çökmüş sultanda
bir umut güneşi doğdu samsunda
Sömürüye baş kaldırdık bu anda
Gençliğin bayramı ON DOKUZ MAYIS...Şair Yusuf DEGİRMENCİ
25-
Özgürlük armağan yüce atamdan.
Bayraklarla süslendi bütün meydan.
Hesaplar sorulur Vatan Satandan.
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS... Nevin KILIÇ
26-
Bu gün güneş bana bir başka doğar,
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS.
İçimdeki coşku kasveti boğar,
Gençliğin bayramı ON DOKUZ MAYIS... Eyyup MERT
27-
Türk ulusu işte Türk’ün bayramı
Yedi düvel anlamıştır davamı
Al bayrakla atacağım havamı
Gençliğin Bayramı ON DOKUZ MAYIS… Şevki KAYATURAN
28-
Bugün ki, en mutlu günden biridir,
Bugün çirkinlikten elbet beridir.
Benim yüreğimde başka yeridir,
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS....Eyyup MERT
29-
Gençlere armağan etmeiştir atam
Her karışı zor kazanılmış vatan
Bizi çoşturur inan ki bu destan
Gençlik Bayramı ON DOKUZ MAYIS...Bahri KARA
30-
Bu tarihde açti güneş ile ay
Gök teki hilali eylemiştik yay
Hiçbir çakallara veremezdik pay
Gençliğin bayramı ondokuz mayıs...Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
31-
Ne ızdırap ne çilere çekmiştik
Bu gençliğe cumhuriyet dikmiştik
Geleceğe helal tohum ekmiştik
Gençliğin bayramı ondokuz mayıs....Aşik Tevhidi Kenan BİLGAÇ
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32-
Heyecan bir başka gezer bedende,
Bugünde hüzünler istisna bende.
Nice gönüller şen, ne başlar önde,
Gençliğin bayramı ONDOKUZ MAYIS....Eyyup MERT

Bekir Alim
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Atışma-ÇABUK GEL YETER

ÇABUK GEL YETER
1-
Günlerim ay oldu yıllarım asır
Mahperi sevdanı söyle kim taşır
Yüreğim burkulup tutmadan nasır
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Bekir ALİM
2-
Gözledim yolunu yıllardan beri,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter
Ağlamaktan söndü gözümün feri
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… ŞÜKRANİ
3-
İsteyen dünyada sefasın sürsün
Seviyorum seni tüm dünya bilsin
Ne dosta muhtaç et ne düşman gülsün
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
4-
Şu üç günlük dünya aldı çürüttü
Kime yar dediysem derde yürüttü
Bu aşkın ataşı yaktı eritti
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
5-
Hasretlik çekmesi ne kadar zordur
Alev vermez ama ateşi kordur
Seni sevenlerin hep ağlıyordur
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter … ŞÜKRANİ
6-
Gel sevdiğim dertlerime derman ol
Söz anlamaz yüreğime sultan ol
Özgürlüğü kavuşmama ferman ol
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
7-
Ölmeden görseydim son bir nefeste
Belki gelin diye kulağım seste
Can bedende esir sanki kafeste
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Bekir ALİM
8-
Özlemin duyarak olmuşum hasta,
Sade ben değilim dostlarda yasta
Mevsimler dahi değişti Sivas'ta
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter … ŞÜKRANİ
9-
Karanlık gecemde ışığım olsan
Kanayan yaramı bağlayıp sarsan
Beni candan seven vefakar yarsan
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
10-
Kurudu dallarım hazana döndü
En son mutlu günün o gördüğündü
İçimdeki volkan yandıkça söndü
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter….Bekir ALİM
11-
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Dermansız dertleri ben senden buldum
Daha gencecikken ihtiyar oldum
Kafamda saçımı tutamla yoldum
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
12-
İki günlük ömrümün son zamanı,
Unutamam seni sevdiğim anı.
Hep kanıyor bedenimin sol yanı.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…Nevin KILIÇ
13-
Koyma gözlerimi baktırma yola
Çabuk gel bir tanem vermeden mola
Hasretim kolların boynuma dola
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
14-
Gittiğin o günden dilim tutuldu
Kim düştü bu derde kimler kurtuldu
Sanma ki bu sevdan yar unutuldu
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
15-
Döndürdün gözümde yaşı pınara
Paçavra misali attın kenara
Engel olma gül dalına konara
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
16-
Kuruyan gazele döndürdün beni
Savruldum rüzgarla öldürdün beni
Yanan bir çırayken söndürdün beni
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
17-
Mevsimler değişip zaman dolmadan
Has bahçe bağımda güller solmadan
Azrail bu cana talip olmadan
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
18-
Artık özlemlerim aştı hududu
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.
Sağır sultan bile feryadım duydu,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.... Eyyup MERT
19-
Bu ömrüm yoluna fedadır senin,
Kalbimin en yücesinde dir yerin.
Canıma can katar güzel gözlerin,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Nevin KILIÇ
20-
Yunus gibi sabır dedim sabrettim
Nefis senle gece gündüz harp ettim
Bekleyince gelmeyince kahrettim
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
21-
Ne kötü kaderim varımış benim
Toprağa girmeden çürüttün tenim
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Giymedim libaslar olmadı yenim
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter...Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
22-
Doldur son kadehi doldur be saki
Bu dünya ne sana ne bana baki
Anlatmak imkânsız öyle bir çağ ki
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
23-
Sahipsiz bir serçe kalmışım dalda
Seni bekliyorum gözlerim yolda
Ruh bedenden çıkıp kalmadan salda
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
24-
Şair yüreğini dökmüş kağıda
Her hecesi sanki dönmüş ağıda
Hazana uğramış kurumuş bağda
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Mihriban EREN
25-
Seni düşünmeden geçmiyor anım
Tıkandı damarlar dönmüyor kanım
Sızılar içimde yanıyor canım
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
26-
Ömür tarlasına vade ekmeden
Azrail el ense bize çekmeden
Yüreğimi ellerimle sökmeden
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
27-
Sensiz hayallerim süründüğü zaman
Dağları saracak boz kurtlu duman
Gözüm yollardadır bekletme aman
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Mihriban EREN
28-
Sana bağlanmıştım sıtkı gönülden
Farksız idin benim için sülünden
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
29-
Son kez olsun bari gel de göreyim
Tuz basıp yarama merhem süreyim
Bir daha çırpınıp atmaz yüreğim
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
30-
Gönül kapım kapalıdır girilmez
Sultan olsa istemezse sevilmez
Olmayınca hiç bir çiçek derilmez
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
31-
Sende mi belledin, cilveyi nazı,
Bendeki yokluğun, çok etti azı,
Hasretin içimde, ağlıyor bazı.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.....Birisi
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32-
Zordadır şu özüm, zorda bilesin,
Yangılarım azar karda bilesin,
Ayağımın biri yarda bilesin,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Eyyup MERT
33-
Gelemez mi oldun, borandan sisten,
Sendeki güzellik dillere destan,
Gelişine kalbim kurtulur yastan.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.... Birisi
34-
Ecel pençesini taktı boynuma
Bir yılandilliyi soktu koynuma
Ben feryat ederken gülüp oynama
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Bekir ALİM
35-
Makamıma bakma, sallanır tahtım,
Seninle birlikte yazılmış bahtım.
Sana kavuşabilmek ölmeden ahtım.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.... Birisi
36-
Yetiştim dostlarım yetiştim işte
Atışma var diye görmüştüm düşte
Sabah namazına kalkarken beşte
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
37-
Avcılar dört yandan beni sardılar,
Bir güzel ilinde izim buldular,
Gümüşhane'de beni vurdular
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Ayhan BAYRAM
38-
Özlemin kuşatır, tenimi dürter,
Figan eder sesin, bağrımı yırtar,
Şu benlik savaşında nefsimi kurtar.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter..... Birisi
39-
Gurbet ellerinde olmuşam sayrı,
Yar sılada kaldı yolumuz ayrı,
Gözlerim yollarda, ölmeden gayrı
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter. Ayhan BAYRAM
40-
Gurbet bir müebbet ceza mı sanki
Yıllarca inledim hani duyan ki?
Başka bir tesellim yoktur inan ki;
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter......Eyyup MERT
41-
Lokman hekim gelse merhem olamaz
Azrail’de seni benden alamaz
Yüreğimi başkaları çalamaz
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
42-
Sorarsan halimi yanardağ közüm
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Kendime geçmiyor bir zerre sözüm
Git artık demeye tutmuyor özüm
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
43-
Hasretin kahrını çekmeyen bilmez,
Öyle bir kuyu ki, yaş ile dolmaz
Aradan yıl geçse, küllense solmaz.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter...... Birisi
44-
Durulmaz gözyaşım sanki bir pınar
Ağlamaz mı sandın bu yaşlı çınar
Sen gittin gideli yüreğim kanar
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
45-
Ne göz yaşım dindi nede yoruldum
Asırlık çınara döndüm yorumdum
On sekizkde bir güzele vuruldum
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
46-
Cümleler dilime dolaştı durdu
Eski dostlar zât-ı halini sordu
Şu çile mektebi vallahi yordu
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
47-
Kelimeler dizilirken dilime
Selam olsun gardaş Sivas ilime
Senin için ben giderken ölüme
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
48-
'Birisi' kalemi almış eline
Bir name göndermiş gonca gülüne
Dertli dertli vurur sazın teline
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
49-
Bekir Alim vurmuş sazın teline
Kayaturan düşmüş gurbet eline
Laf anlamaz söz geçmiyor zalime
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
50-
Seni dile vurdu Sitemkâr aşık
Benim yitirdiğim güzel bir maşuk,
Bağlansın gönlüme vuslattan beşik
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter..... Birisi
51-
“Birisi” bilerek girişmiş söze
Kelimeler ile dokunmuş öze
Birkaç cümle ile söz düşer bize
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
52-
Kime anlatırsın, kim duyar seni
Gitmiş de gurbete del'eder beni,
İçimde taşımam nefretle kini,
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Yetiş imdadıma çabuk gel yeter..... Birisi
53-
“Birisi” kalmıştır duman içinde
Kaybolup gitmek var zaman içinde
Gel beni sen koyma aman için
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
54-
Gözümden kan aktı, sanma ki yaştı,
Hasretin gönlümde sel oldu taştı,
Feryadım yedi arş göğe olaştı,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Engin AKKUŞ
55-
“Akkuş” feryadını duydum sesini
Sildi yüreğimin tutan pasını
Sözlerinden bildim adam hasını
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
56-
Bu yüce sevdaya açtım bir pazar
Aşkın olmasaydı kalem mi yazar
O sahte dostlarım kabrimi kazar
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter….Bekir ALİM
57
Vilayetim elli sekiz Sivas’ı
Anarak dillerden atalım pası
Şiirle yetişir insanın hası
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
58-
Gecem kabir katmerlenir ruhuma
Hançer vurur yegâhıma ahıma
Alnıma çizgiler doldu yolunda
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Mihriban EREN
59
Gözüm yoktur ellerin bahar yazında
Ben kendim ararım sözü sazımda
Eller anladı bunu ol farkında
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Bahri KARA
60
Mihriban Eren’sin sen benim bacım
Ağarsa razıydım döküldü saçım
Olmadı dünyada takmadım tacım
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
61
Onmayacak, belli sensiz bu yara,
Hep yazı beklerim hep gelir tura.
Son bir umut ile yakıp bir çıra,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.....Eyyup MERT
61
Hasretlik ağır yük,yalnız yatanda,
Karanlık,siyah kaşlarını çatanda,
Özlemin mızrağı şu sineme batanda,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Engin AKKUŞ
62
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Bakmakla görünmez denizin dibi
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter
Ormanın ateşte kaldığı gibi
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Nadir ÇİTİL
63
Hasretlik od oldu çöktü göğsüme
Derman lazım şu takatsiz dizime
Bir buse kondursan solgun yüzüme
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
64
Kayaturan nede güzel yazarsın
Mihriban hanıma demişsin bacım
Bekir Alim benim canım gardaşım
Yetiş imdadıma çabuk ol yeter....Bahri KARA
65
Çitil’im Gürün’e doğru yol aldım
Gelsin diye yare ben haber saldım
Eskihamal köyüm bekledim kaldım
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Nadir ÇİTİL
66
Bahri Kara yolun izin düz ola
Mert insan dostunu sanmazmış pula
Mevlam muhtaç eylemesin bir kula
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
67
Yüz sürerim kokun sindiği yere
Bir gün demiştin, bak geçti kaç sene
Umudum tükendi hazanım yine
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Nevin KILIÇ
68
Hayatımı bir ipliğe bağladın
Güle güle derken yine ağladın
Şelaleler gibi coştun çağladın
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
69
Vuslatı beklerken hazanım oldu.
Güllerim dalında açmadan soldu.
Gözlerim nemlendi yaş ile doldu.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Nevin KILIÇ
70
Name yazmış ulak ile göndermiş
Yeter bu gurbetlik yeter dön dermiş
İkimizde kalsın diye sır vermiş
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
71
Asırlardır yollarını gözlerim.
Özlerim de can evimden özlerim.
Ne olur incitmesin bu sözlerim
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…Nevin KILIÇ
72
Sevdan hiç solmayan gül-dü bilesin
Mert hep kokladıkça güldü bilesin.
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Kahrından nerdeyse öldü bilesin,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.... Eyyup MERT
73
Eyyup Mert, kelamı döktürmüş yine
Belli ki yaralı ondaki sine
Özlem büyük olur dönülmez düne
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
74
Nerdesin kim bilir şimdi nerede
Bir anı yaşıyor o mecrerede
Bu kadar sevmesem düşmezdim derde
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
75
O kara gözlerin aklımdan çıkmaz
Sen yanımda olsan top tüfek yıkmaz
Bir muhannet gelip ocağım yakmaz
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
76
Aşık Tevhidi dost sanadır sözüm
Arada bir yazıp kaçmak yok gözüm
Kayaturan Sivas Ulaş’tan özüm
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
77
Şevki Kayaturan halden anlıyor
Mert’in yüreğini sanki dinliyor.
Özüm, dostlar acı çekmesin diyor,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter..... Eyyup MERT
78-
“Mert” olan insana bizde mert denir
Dostun sofrasında zehirde yenir
Kılıç kapa iki yönlü bilenir
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
79-
Kayaturan Tevhid meydandan kaçmaz
Dostu su vermezse gülleri açmaz
Cananım gelip de çıramı yakmaz
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
80-
Bilirim, bu meydan sana dar gelmez
Gül sunar gardaşım ortamı germez
Her seviyom diyen murada ermez
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
81-
Çektiğim bir değil yüz oldu derdim
Can çıksa bedenden yine severdim
Serdim yar postumu yerlere serdim
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
82-
Bahri ismin derya iyi bilesin
Tüm arkadaşlara selam edersin
Sen bu güzelliğe daha ne dersin
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Bahri KARA
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83-
Ağlayıp gözyaşı döktüğün gibi
Kalbimi yerinden söktüğün gibi
Bu aşkı kalbime ektiğin gibi
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
84-
Bekir ÂLİM gardaş hiç dek durmuyor,
Bir gün anmamaya fırsat vermiyor.
Zaten yaram derin derman bulmuyor.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter..... Eyyup MERT
85-
Gel desem ne fayda gelemezsin sen
Bu aşkı kalbimden silemezsin sen
Ne kadar çok sevdim bilemezsin sen
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
86
Sitemkarım verdi bize bir ayak
Yanlış yapmayalım kurala uyak
Kızdırırsak vallah yeriz biz dayak
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter.... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
87-
Dertlerim depreşip yoğrulmadan gel
Darağcına sehpa kurulmadan gel
Düştüğüm o yerden doğrulmadan gel
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
88-
Doğru gardaş Bekir verdi ayağı
Uy kurala sözle yeme dayağı
Düzelme var dikkat ettim bayağı
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
89-
Ruhum bedenimden ayrı yürüyor
Dostlarım yarama merhem sürüyor
Sen görmesen bile Allah görüyor
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
90-
Tüm dostlar anladı hepsi birbirin,
Hepsinin yarası birinden derin.
Âşıka yazgısı zaten kaderin
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter....Eyyup MERT
91-
Eyyup, Kenan, Nadir, öz gardaşım var
Pırlanta misali hepsi bir ayar
Şevki KAYATURAN dörtlüğü sayar
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
92-
Aşık Tevhidi yem bu kadar yeter
Ehil olan ulu divanda öter
Sermayesi yoksa orada biter
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
93-
Eyvah geçti sayı plaka nerde
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Şimdi can gardaşım düşecek derde
Elli sekiz arar gittiği yerde
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter…. Bekir ALİM
94-
Kayaturan gelin yüze bağlayın
Seller sular gibi coşup çağlayın
Dili sivri olanları dağlayın
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
95-
Aylar yıllar oldu sen gelmez oldun
Bir görsen ki beni ne hallerdeyim
Ağardı saçlarım büküldü belim
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Bahri KARA
96-
Yağmur yağdı seller ile getirdi
Deprem gibi silkeledi bitirdi
Varlığımı ne var ise yitirdi
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
97-
Bekir gardaş yine lütufkârlıkta
Bize kıymet vermiş kendi yanında.
Yarışta hep önde vefakârlıkta.
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter. Eyyup MERT
98-
Sen de beni seviyorsan özünle,
Gel gör son halimi kendi gözünle,
Teselli ver bana tatlı sözünle,
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter….Engin AKKUŞ
99-
Gittiğin mevsimler hazana varmış
Hayali gözlerin aklımı vurmuş
Bir bilsen Ankara ne kadar darmış
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… İbrahim İMER
100-
Viran oldu evim yurdum dağıldı
Konu komşu başucuma yığıldı
Ne cebimde para ne akıl kaldı
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN
101-
Gördüm şaiirleri hepsi yaralı
Onlarda benimle bahtı karalı
Kabuklanmış yara burda duralı
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter..Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
102-
Yine hüsün sardı güneş batarken
Çarpıyor yüreği nabız atarken
Kabuslar basıyor yalnız yatarken
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Nadir ÇİTİL
103-
Kayaturan derki yüz olsun kıta
Gönül yarasını sökede ata
Sultanı gelede kagızız yata
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Yetiş imdadıma çabuk gel yeter... Aşık Tevhidi Kenan BİLGAÇ
104-
Yüreğimi sürsem dağın karına
Fayda eder mi ki aşkın koruna
Ömür dolar belki çıkmam yarına
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter Zaralı TURAN
105
Yaklaştı seçimler sandıklar geldi
Vaatler insanın aklını çeldi
İnan ki Nadirim ortada kaldı
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Nadir ÇİTİL
106-
Derman dudağında tatlı dilinde
Sevda kokar burcu burcu gülünde
Zaralı inliyor sazın telinde
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter Zaralı TURAN
107
Kayaturan dinsin artık gözyaşım
Seninle dik durur gururla başım
Bak kırk yedi oldu diyorum yaşım
Yetiş imdadıma çabuk gel yeter… Şevki KAYATURAN

25.05.2011 Çarşamba

       Değerli Şair dostlarım Bir Atışmanın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Bu güzel
esere duyguları ile katkıda bulunan tüm dost yüreklere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Haftaya başka bir arkadaşımızın belirleyecegi konu ile birlikte başka bir atışmada
görüşmek dilegi ile Teşekkür ediyorum.
Sevgi ve muhabetle kalınız

Bekir ALİM /Sitemkar AŞIK

Bekir Alim
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Atışma-Sivas 58 Şanlı Bayraktır Bayrak

Uğrunda yüz binlerce destan türkü yazılmış
Ay hilâl’e tutkunum altın harfle kazılmış

1- Şahadet rütbesiyle gök kubbeye asılmış
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Bekir ALİM (Ayak Dört)

Türkün gücü, cesareti asil kanındandır.
Yüreğinde yıkılmaz büyük imanı vardır.

2- Düşmanın korkulu rüyası, dostuna yardır.
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak,
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… NEVİN KILIÇ

Geldim dostlar yetiştim kurban canım vatana
Bin yetmiş bir Malazgirt, Alparslan’dan bu yana

3- El açın dua edek şehit düşüp yatana
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Derindedir kökleri ulu çınar sökülmez
Canımız sağ oldukça yaprakları dökülmez

4- Bilir dünya milleti bileğimiz bükülmez
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki TOMBUL

Nice şehit ve gazi uğruna can verdiler
En yüksek mertebenin zirvesine erdiler

5- Çiğnenmeyesin diye dağları devirdiler
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Bekir ALİM

Her karış toprağında şüheda kanı vardır
Toprak diyerek geçme onunda canı vardı

6- Doğu batı diyerek çevrilen yanı vardır
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Feda olsun canımız bedenimiz başımız
Dünyalara bedeldir toprağımız taşımız

7- Dalgalandıkça bayrak tatlı olur aşımız
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……..Zeki Tombul

Her gün bir güneş batıp yeni bir gün doğarken
Gecenin sessiz fecri gözyaşımı boğarken

8- Kan damardan çekilip sessiz,sessiz soğurken
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Bekir ALİM

Al bayrağım rengini şehit kanından aldı
Türküm tam üç kıtaya adaletle nam saldı

9- Çağ açıp çağ kapayan Sultan Mehmed Han vardı
Al kanlarla sulanmış kutsal olan bu toprak
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Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Gece gündüz göklerden istikbal saç gölgene
Ana baba oğul kız hepsi muhtaç gölgene

10- Gözüm gibi bakarım senin her bir bölgene
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Peygamberin methine mazhar olan burası
Her Türk genci şehittir geldiğinde sırası

11- Batının yüreğinde halâ kanar yarası
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Ey vatanım bayrağım hem namusum hem arım
Yan bakanı görürsem gözlerini oyarım

12- Sana zarar gelirse ben kendime sayarım
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……………Zeki Tombul

Kaç başa tac eyledik çagları aşaraktan
Ayrı bilinsin diye manası her bayraktan

13- Ta bir baştan bir başa kan fışkırır topraktan
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Zaralı TURAN

Susmayacak yurdumda okunan ezan sesi
Semada Türk yıldızı kırar düşman hevesi

14- Şahlanınca Mehmedim kesilecek nefesi
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Milli misak altında bir bütündür dilimiz
Edirne’den Ardahan, Kars, Sivas sevgilimiz

15- Cenneti andırıyor bahçemizde gülümüz
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Bekir ALİM

Konu bayrak olunca heyecandan coşarım
Vatan bayrak uğruna cephelere koşarım

16- Damarımda kanımsın sensiz nasıl yaşarım
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Çanakkale destandır dünya Türk’ü tanıdı
Ege sahil boyunca kıpkırmızı kanıdı

17- Şehit düşen kınalı on beşinde canıdı
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Gökyüzünde yıldızlar imrenirler hep sana
Ay yıldızlı bayrağım şan veriyor cihana
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18- Yalvarırım kefen ol öldüğümde sen bana
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Kurtuluş savaşını yedi düvelle yaptık
Şehitler üst üsteyken mevzide siper kaptık

19- İngiliz uşağını bağırıyordu battık
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Toprağımda atamın kan izleri var
Bastırmam düşmana kemikler sızlar

20- Bayrağımda gökten alınmış yıldızla hilal
Bayrak neden bayraktır düşünün dostlar
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak (Dönay Kurt)

Rüzgâr olup dokunsam al kırmızı bezine
Gece gündüz bakınsam ay yıldızlı yüzüne

21- Rastlıyorum her yerde şanlı Türk’ün izine
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Bacım gelin olunca seni örter başınaa
Şehidimin son örtüsü olursun näaşına

22- Nice can kuban ettik toprağına taşına
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Zaralı TURAN

Sevilelim sevelim olmayalım darılan
Başka vatan var mıdır şehidine sarılan

23- Allah için şehittir vatan için vurulan
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Bilen Kur’an okudu dinleyen amin dedi
Verilen bir tas hoşaf el kadar ekmek yedi

24- İlk hedefin Akdeniz atam emrini verdi
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Tarih kültür kokuyor Anadolu yöresi
Adaletle hoş görü Şu Türklerin töresi

25- Şanımıza şahittir koskoca yer küresi
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Kartal gibi uçarım şahin gibi bakarım
Zalimlerin üstüne şimşek olur çakarım

26- Bağımsızlık uğruna dünyaları yakarım
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki Tombul
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Bu vatana bir değil bin Mehmed feda olsun
Göz dikenin gülleri daha aşmadan solsun

27- Dilerim ki Allah’tan çabuk belasın bulsun
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Gel kardeşim yola gel vatanını böldürme
Vicdansızlık yapıp da bebekleri öldürme

28- Haysiyetsiz düşmanı kendimize güldürme
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki Tombul

Kayaturan dünyada yoktur ülkemin eşi
Beş kıtaya Türk mührü, vurmak Şevki’nin düşü

29- Alsalar da canını keselerde bu başı
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Şehitlerin içinde bayanı var bayı var
Sivaslının zaferde dağlar kadar payı var

30- Bayrağımın üstünde Yıldızı var Ay'ı var
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki TOMBUL

Toprağım itibarımdır bilinsin hasmım önünde
Bayrağım şerefimdir görülsün başım üstünde

31- El yada ayak uzatan olursa şeref-i itibarıma
Kırarım o eli andolsun yeminim yemin üstünde
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak (Dönay Kurt

Ulu çınar Osmanlı sarmış kökün derine
Dallarına taş atan sürüm sürüm sürüne

32- Minnettarız her zaman Atam gibi birine
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki Tombul

Bağımsızlık nişanım soframda sıcak aşım
Öz vatana sevdalı benim canım gardaşım

33- Dostuma dost gibiyim düşmana asi başım
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Bekir ALİM

Sana selam gönderdim al bayraklı Türkiye’m
Canımızsın her daim Al Bayraklı Türkiye’m

34- Yıkılmasın temelin kal bayraklı Türkiye’m
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki Tombul

Dalgalan nazlı nazlı seni kimse almasın
Tek uğrunda öleyim senin rengin solmasın

35- Zaralı Turan sana nasıl kurban olmasın
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
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Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Zaralı TURAN

Zaferlerden zafere koşuyordu ecdadım
Allah Allah diyerek coşuyordu ecdadım

36- Vatan millet sevgisi taşıyordu ecdadım
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Mavzerin gölgesinde dipçikleri oyuncak
O günleri yaşayıp görenler bilir ancak

37- Ulusu ulus yapan al bayrakla al sancak
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Bekir ALİM

Emanettir bizlere baştanbaşa yurdumuz
Devletlerin içinde birincidir ordumuz

38- Çalışırsak durmadan tükenecek derdimiz
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Türk'ü Türk eden asil kanıdır,
Bu asil kan han ceddinden atasındandır,

39- Bu ced bu soylu ata söyleyin hangi ırkta vardır,
Ölümü şeref bilip al kan akıtılan bu toprak,
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak....Murat AVCU

Ardenizim namusum gökyüzünde dalgalan
Toprağımsın şerefim huzur ile yaşanan

40- Gönderinde hür rüzgarlar yıldızlarla yarışan
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak... Sinan ATİK

Güneş bile kıskanır al bayrağın rengini,
Dünyada Türk'ün dostu yok, bulamaz dengini.

41- Silemez yüreğimden Vatan Bayrak sevgini,
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak... NEVİN KILIÇ

Ey milletim ey ordum Allah bize yâr olsun
Kopmadıkça kıyamet Türk milleti var olsun

42- Alçaklara şu dünya ömür boyu dar olsun
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Malazgirt zaferiyle girdiğim günden beri
Bu topraklar uğruna verdik binlerce eri

43- Korumakla mükellef yudu türkün askeri
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Yusuf DEĞİRMENCİ

Korkmuyoruz ölümden önce vatan şart bize
Cephelerde düşmanı çok getirdik biz dize
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44- Ey mübarek şehidim minnettarız hep size
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Kiminin yüreğinde sevgi sadakat gizli
Kiminin bağrı açık olamaz sizli bizli

45- Kimi yolun bekliyor kimi vatana sözlü
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Bekir ALİM

Bekir Âlim cephede kardeşi de yanında
Durur mu hiç düşmanlar kaçar gider anında

46- Bayrağımın rengi var cümlemizin kanında
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Zeki Tombul

Gökyüzünü süslerken dalga,dalga ay yıldız
Bu ne ilham Zeki Bey bu ne gardaş bu ne hız

47- Öz Vatanın evladı olmaz der; meydan ıssız
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……Bekir ALİM

Erzak taşır sırtında Anadolu kadını
İşte böyle yazdırdı tarihlere adını

48- Şehit vermiş cephede yakını ecdadını
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak……..Zeki Tombul

Bu vatanda yaşayan Kürt’te Türk’te kardeştir
Aramıza girenler şerefsizdir kalleştir

49 Ayrı gayrı yakışmaz bölüneni birleştir
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Perçinlendi Sivas’ta milletimin dileği
Böyle yiğit erlerin bükülür mü bileği

50- İmrendirdi yaratan şehitlere meleği
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak………Zeki Tombul

Vatan toprağı bütün olmaz yakın ırağı
Çok şey ifade eder zeytin dalı yaprağı

51- Milleti millet yapan, dili dini bayrağı
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Emeğini helal et Bekir Alim kardeşim
Bayrak nedir diyorsan ışık veren güneşim

52- Derinlere dalınca yükseliyor ateşim
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak………Zeki Tombul
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Elli sekiz plaka Sivas ile anılır
Ay yıldızlı al bayrak gökyüzünde salınır

53- Söz konusu vatansa ölümüne dalınır
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Kanla sulanan toprak benim kutsal vatanım
Şahittir çanakkale şehit orda yatanım

54- Amasya tamimi haykırışı ata'mın
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Yusuf DEĞİRMENCİ

Sultanların diyarı burasıdır burası
At koşturdu ecdadım doğu batı arası

55- Anadolu dünyanın en harika karası
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki TOMBUL

Sakarya hala kızıl akıyor görüyorum
Ben ata'mın izinde yrürdüm yüryorum

56- Nice canlar vermişim halada veriyorum
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Yusuf DEĞİRMENCİ

Yaşayalım kardeşçe Türkü Kürdü Lazıyla
Anadolu cennettir kışı güzü yazıyla

57- Zeki Tombul birlik der gönülde ki sazıyla
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak…Zeki TOMBUL

Kayaturan hiçbir Türk esaret kabul etmez
Hürriyet bir sevdadır bitmez asla tükenmez

58- Dostum derse birine düşman olsa kin gütmez
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak… Şevki KAYATURAN

Bekir Alim
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Atıver Gitsin

Dinle deli gönül nabzını dinle
Soysuzdan soy olmaz yaşanmaz kinle
Biz bize yaşarken gizlice senle
Söküp al ne varsa alıver gitsin

Fidan bir fidandır eğsen eğilse
Herkes sevdiğine sevse sevilse
O dost bu sevgiye layık değilse
Bırak gidecekse salıver gitsin

Unut tüm dertleri at bir kenara
Ararsan bir dostluk sadık dost ara
Efkârlı şu gönlüm gamlı bu sıra
Gir koynuma sarıl kalıver gitsin

Dertliye dert geldi eşine düştü
Gül açtı bülbülün keş’ine düştü
Âlim bir Güzelin peşine düştü
Derinden derine dalıver gitsin

26.07.2005 SALI

Bekir Alim
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Aya Benzersin

Mevla'm özenerek övmüş yaratmış
Karanlık gecemde ay'a benzersin
Sevmeden yaşamış kim murat almış
Has bahçe bağımda çaya benzersin

Tükense umudum zaman bitse de
Yaz baharım gelip geçip gitse de
Aşkın yüreğimde yanıp tütse de
On beş yaşlı kısrak taya benzersin

Sitemkâr Âlim’im sözde haklısın
Ne dur durak bilir ne duraklısın
Arınmış kalbinle gözü paklısın
Kaşların ok keman yaya benzersin

19.04.2002

Bekir Alim
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Ayetlerde Bulunur

Ay'a benzer ilmin ile Lisan'ın
Düvelden düvele ismin bulunur
Kâinatı sarmış şöhretin şanın
İlim, irfan mekteplerde bulunur

Dilimden düşürmem adını bir an
Aşk ile bağlandım, oldum ürü şan
Acırım gafile halı perişan
Kul görmez mi hikmetlerde bulunur

Nur ile aydınlık getirdin bize
Hak yolu gösterdin Resul'üm bize
Âlim’ler, dervişler cemalinize
Hayran kalır Ayet'lerde bulunur

Resul'üm cemalin görmek isterim
Bu can feda olsun sensiz nider im
Ümmetinim şefaatini beklerim
Ehlin büyük keramet de bulunur

Der; Kul Âlim gafil gezip aldanma
Bu günden tezi yok yarına kanma
Kaf dağından büyük günah'ın amma
Ya Resul-um ya şefaatte bulunur

27.06.2002 HAZİRAN

Bekir Alim
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Azraile Tel Çektim

AZRAİLE TEL ÇEKTİM

Ruhum bedende durmaz efkârlıyım bu gece
O suskun yüreğime kar yağdı ince ince
Sevmek suç mu günah mı bu nasıl bir işkence
Matluba erem derken ellerinden el çektim
Toprak sarsın yar dedim Azrail’e tel çektim

Karanlık şu gecemde ne güneş var nede ay
Çekmediğim dert yoktur her birinden aldım pay
Ne haldeyim nasılım kaç gün ömrüm kaldı say
Bunca hasretin çekip has bahçene gül ektim
Toprak sarsın yar dedim Azrail’e tel çektim

Bunca meziyet çekip  ödedim diyeti ben
Dost yolunda tutuştu yanıp kavruldu bu ten
Son vedanı edipte bırakıp giderken sen
Usandım bu canımdan az kalsın ölecektim
Toprak sarsın yar dedim Azrail’e tel çektim

Varlığın varlığımdı ismine  kurdum hece
Birtek seni sevmiştim sana taptım sadece
Belki çıkmam sabaha son defa gel bu gece
Beklediğim an nerde hani sen gelecektin
Toprak sarsın yar dedim Azrail’e tel çektim

Yaşadığım şu dünya kuytu karanlık bir yer
Görenler deli sanar bilmem ki Âlim ne der
Tutmaz elim ayağım dizimde kalmadı fer
Günden güne boy salıp yeşerip bitecektim
Toprak sarsın yar dedim Azrail’e tel çektim

15.11.2012 Perşembe

Bekir Alim
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Babam

Maddemi bu desem manamı desem
Hoş değil ki gönlüm zehir bal yesem
Diz çöküp önünde sarılıp sevsem
Sen yoksun yanımda yoksun ki babam

Şimdi bak ne halde bahçe bağımız
Eridi kar gibi gönül yağımız
Issız kaldı otağımız dağımız
Sen yoksun yanımda yoksun ki babam

Sende bir ihtişam bir şan bulurdum
Seninle bahtiyar mesut olurdum
Saygıdan el pençe divan dururdum
Sen yoksun yanımda yoksun ki babam

Bazen bir dost gibi bir sırdaş gibi
Candan daha yakın bir gardaş gibi
Tutardın elimden arkadaş gibi
Sen yoksun yanımda yoksun ki babam

Her nereye baksam senden bir anı
Alnımda nişan var damarda kanı
Neyleyim ben artık sensiz bu canı
Sen yoksun yanımda yoksun ki babam

Sitemkâr Âlim’im yazdı yalvardı
Sende bin bir kelam sende nam vardı
Sözlerinde güven ihtişam vardı
Sen yoksun yanımda yoksun ki babam

Bekir Alim
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Babam- 6

BABAM-6

Hem gururlu vakarlı asil duruşun vardı
Gittiğin gün içimi derin bir sızı sardı
Ne zaman darda kalsam hep sesimi duyardı
-Hakka giden bu yolda bir çığır açtın baba
-Giderken yüreğime dert keder saçtın baba

Toplanıp tüm dostların geldiler birer, birer
El açıp dua ettik Yarab şifayı sen ver
Hak katında inancım mutlak döneceğim yer
-Şu üç günlük dünyada başımda taçtın baba
-Giderken yüreğime dert keder saçtın baba

Kim demiş’ki bu dünya baki kalır insana
Günahlara kefaret çektiğin acı sana
Çalışıp çabalardın düşmeden eller yana
-Şu üç günlük dünyada başımda taçtın baba
-Giderken yüreğime dert keder saçtın baba

Düştüğün girdaplarda döndükçe döndük yine
Hem Kur’an-a bağlıydın hem de bu kutsal dine
İşte budur kazancın esir olman zevkine
-Şu üç günlük dünyada başımda taçtın baba
-Giderken yüreğime dert keder saçtın baba

Öyle bir yapın vardı ağır başlı vakarlı
Oğlun kızın yas tutar bugün kalpler efkârlı
Maddeyi damak edip olmadın hiç çıkarlı
-Şu üç günlük dünyada başımda taçtın baba
-ÂLİM’İN yüreğine dert keder saçtın baba

Bekir ÂLİM /Sitemkar Aşık
02.12.2010

Bekir Alim
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Babam-1

BABAM-1

Maddemi bu desem manamı desem
Hoş değil'ki gönlüm zehir bal yesem
Diz çöküp önünde sarılıp sevsem
Sen yoksun yanımda yoksunki babam

Şimdi bak ne halde bahçe bağımız
Eridi kar gibi gönül yağımız
Issız kaldı otağımız dağımız
Sen yoksun yanımda yoksunki babam

Sende bir ihtişam bir şan bulurdum
Seninle bahtiyar mesut olurdum
Saygıdan el pençe divan dururdum
Sen yoksun yanımda yoksunki babam

Bazen bir dos gibi bir sırdaş gibi
Candan daha yakın bir gardaş gibi
Tutardın elimden arkadaş gibi
Sen yoksun yanımda yoksunki babam

Her nereye baksam senden bir anı
Alnımda nişan var damarda kanı
Neyleyim ben artık sensiz bu canı
Sen yoksun yanımda yoksunki babam

Sitemkar Alim'im yazdı yalvardı
Sende bin bir kelam sende nam vardı
Sözlerinde güven ihtişam vardı
Sen yoksun yanımda yoksunki babam
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Babam-2

BABAM-2

Hayalin gözümden gitmiyor bir an
Bu ansız gidişe şaşarım babam
Vardığın son menzil dayan be dayan
Sen yoksan ben nasıl yaşarım babam

Bırakıp da gittin bizleri yetim
Eriyor içimde kemiğim etim
Rahat ol kabrinde metin ol metin
Gelmek için dağlar aşarım babam

Her nereye baksam bin bir anı var
Gözüme sis çöktü saçlarıma kar
Kucak aç kolların aç bağrına sar
Gül döküp yoluna döşerim babam

Yüzüne bakarken erirdi yağım
Yıkılıp devrildi koskoca dağım
Hazan vurdu açmaz bahçemde bağım
Bu yüzden doldukça taşarım babam

Sensiz bu dünyada yaşarım seni
Sevdanla kavrulup yaktım bu teni
Neyleyim sen yoksan cansız bedeni
Sana gelmek için koşarım babam

Çektiğin dert keder kefaret sana
Bir emanetin var gözyaşlı ana
Mevla’m şahit olsun lütuf ihsana
Bırakmam peşine düşerim babam

Der ÂLİM cerh ile bir çıra yaktık
Hz.Eyyub’un sabrına baktık
Derdinle ağlayıp sevdanla aktık
Elimle bu derdi deşerim babam…

Not: Bu Şiiri 22.11.2010 Tarihinde Salı günü Saat 21.30 sıralarında Hakkın Rahmetine
kavuşan Babama olan özlem ve duygularımı kaleme almaya çalıştım.
Allah Mekânını Cennet Taksiratını affetsin
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Babam-3

BABAM -3

Ne zaman seni ansam o an göğsüm kabardı
Bir dağ gibi onurlu, vakarlı koçtun baba
Şu zavallı gönlümde ukde bir yerin vardı
Hayalin gözlerimde başımda taçtın baba

Dost gönlüme nasihat sevgi saygıyı ektin
Amansız derde düşüp aylarca acı çektin
Şu koskoca dünyada yalnız gönlümde tektin
Kanatsız bir kuş gibi ansızın uçtun baba

Yerin dengin bulunmaz bulamam başka eşi
Hiç kimse söndüremez içimdeki ateşi
“On bir dağın yıldızı” kalp gözümün güneşi
Bir dağ gibi yanımda yıkılmaz güçtün baba

Şu üç günlük dünyada derdi, çileyi tattın
Kara toprağa bağrın yaslayıp kabre yattın
Gidişinle derdime tarifsiz acı kattın
Hayattan mı bıktın’ki çok erken göçtün baba

Asaletli tavrınla seni biz rehber ettik
Sen bu dertle yaşarken kaç mevsimi tükettik
Adın Ahmet Turan’dı soyun aslına çektik
Tuz basıp şu yarama acıyı saçtın baba

Ne söylersen ÂLİM’İM bil’ki sana küsmezdi
Öyle bir yapın var ki karıncayı üzmezdi
Bir elinde kur-an var dilden dua düşmezdi
Hakka giden bu yolda bir yelken açtın baba

Ukde: Ulaşılmayan, İçe dert olan
On bir Dağ: Geride bıraktığı on bir yetim çocuk

Bekir ALİM/ Sitemkar Aşık
27 Kasım 2010 Cumartesi
Saat:11:53
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Babam-4

BABAM -4

Gözyaşı dökerek kalemi aldım
İsmini andıkça maziye daldım
Eşe dosta bugün bir haber saldım
Dualar dilimden dökülür baba

Gittiğin o günü unutmadım hiç
Kendimi boş sözle avutmadım hiç
Uykusuz gecemde kin tutmadım hiç
Sensiz ciğer parem sökülür baba

Yürekte çağlıyor sevdanın seli
Kimi mecnun dedi kimisi deli
Terk edip bizleri gittin gideli
Yetim gibi boynum bükülür baba

Anlatsam sığmazsın mısraya söze
Nazara mı geldin yoksa kem göze
Ne zaman geldiysem o an yüz yüze
Kan damarda durmaz çekilir baba

Sen gittin gideli boynumuz bükük
Yakasız gömleğim yırtık ve sökük
Dünkü sağ bedenim yorgun ve çökük
Üstümüze gaflet ekilir baba

Bin bir zahmet ile büyüttün bizi
Yolun Hak yoluydu Resüllah izi
Ayrılık sinemde bu sevda közü
Yakar kor bedenden dökülür baba

Yokluğun ne zormuş kış ve ayazmış
Dostların bu sabah kabrini kazmış
Sitemkâr ÂLİM’İM bir destan yazmış
Ahir’i zamandan ürkülür baba

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık
28.11.2010 Pazar
Saat: 10:04
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Babam-5

BABAM -5

Müderris Mehmed’in asil torunu
Helallik isteyip göçerek gitti
Kalbimde bıraktı sevgi korunu
Kanatsız kuş gibi uçarak gitti

Henüz altmış sekiz olmuştu yaşı
Amansız dert ile tanıştı başı
Müderris köyünün tek çene taşı
Mevla’ya kol kanat açarak gitti

İnsanlığı onda yol onda gördüm
Çalışıp çırpınıp bir bina ördüm
Lal olmuş dilleri bir bakar kördüm
Yüzünden nur ışık saçarak gitti

Yıkıldı bir evin bir tek direği
Kuş tüyünden hafif asil yüreği
Bandajlı omuzu sağ üst küreği
Bu dertten kurtulup kaçarak gitti

Dilinde bismillah elinde Kur’ân
Yerini dolduran olmuyor inan
Şeyh Süleyman oğlu o Ahmet Turan
Ecel şerbetini içerek gitti

Soyumuz der ÂLİM Eskikarasar
Hal ehli olanda olur namus ar
Yüzünde tebessüm saçlarında kar
İyiyi kötüyü seçerek gitti

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık
28.11.2010 Pazartesi
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Bacım

Gurbet aldı bizi bizden ayırır
Kim bilir halımız No’lacak bacım
Kimi sitem edip kimi kayırır
Dertli bu derdinden boğacak bacım

Mevsimler değişip yıllar gidiyor
Hasretin içimde yanıp tütüyor
Şu sabır taşlarım bir, bir bitiyor
Dereler çağlayıp dolacak bacım

Derdin söylemeyip saklayıp sardın
Ah çekip içinden durup ağladın
Şimdi çok uzakta bir yere vardın
Eriyip gül benzin solacak bacım

Dinle bak sözlerim bir nasihat al
Yılan zehir yapar arılarsa bal
Diyemem vebalin olur bur da kal
Sabret sen Hak yerin bulacak bacım

Giden gitti gayrı gel desen kabul
Altından toprağı taşı İstanbul
Bir ibret almaz mı arif olan kul
Yeşerip şu bağlar solacak bacım

Sitemkâr Âlim der; dönmem sözümden
Bir zerre kaybetmem asla özümden
Tut elimi bir bak, bir bak gözümden
Her damla bir derya olacak bacım

19.07.2003 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Bacım Muazzez'e

Gurbet aldı bizi bizden ayırır
Kim bilir halımız No’lacak bacım
Kimi sitem edip kimi kayırır
Dertli bu derdinden boğacak bacım

Mevsimler değişip yıllar gidiyor
Hasretin içimde yanıp tütüyor
Şu sabır taşlarım bir, bir bitiyor
Dereler çağlayıp dolacak bacım

Derdin söylemeyip saklayıp sardın
Ah çekip içinden durup ağladın
Şimdi çok uzakta bir yere vardın
Eriyip gül benzin solacak bacım

Dinle bak sözlerim bir nasihat al
Yılan zehir yapar arılarsa bal
Diyemem vebalin olur bur da kal
Sabret sen Hak yerin bulacak bacım

Giden gitti gayrı gel desen kabul
Altından toprağı taşı İstanbul
Bir ibret almaz mı arif olan kul
Yeşerip şu bağlar solacak bacım

Sitemkâr Âlim der; dönmem sözümden
Bir zerre kaybetmem asla özümden
Tut elimi bir bak, bir bak gözümden
Her damla bir derya olacak bacım

19.07.2003 CUMARTESİ

Bu Şiiri İstanbul da ikamet eden, küçük kız kardeşim MUAZZEZ’E
Yazdım. En içten sevgilerimle...
Ömür boyu sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Bekir Alim
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Bahçem

Yaz bahar gelmeden sararıp soldu
Hepsinden bir yara almışım bahçem
Kururken toprağın gözlerim doldu
İnan ki çok zorda kalmışım bahçem

Bin bir nimetin var bağda düzünde
Suçlusun diyemem suç yok ki sende
Susuz toprağında yarık yüzünde
Daldıkça derine dalmışım bahçem

Hal bilmez hayırsız susuz bıraktı
Bu nasıl bir tutku nede meraktı
Havalar sımsıcak mevsim kuraktı
Kazmayla başına çalmışım bahçem

Avuçladım aldım taş toprağından
Kıskandılar beni şen yaprağından
Bakmaya kıyamam kıymadım o an
Sineni sineme sarmışım bahçem

Yaz bitti der Âlim umut var derken
Çiçekler devrilip boyun bükerken
Yem yeşil bahçemden elim çekerken
Erim, erim erir olmuşum Bahçem

03.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Bak Sevdam (Üçgen Şiir)

BAK SEVDAM

Bak
Aşkım
Bak gülüm
Susmak olmaz
Sensiz yaşanmaz
Çekilmez bu hayat
Sensiz yaşayamam ben
Haydi, gülüm durma koş
Bitsin artık bu gam
Kalmasın keder
Gel be gülüm
Yeter ki
Sen gel
Gel

Bak
Canım
Bak gülüm
Gir kalbime
Gel gir n’olursun
Uzat ellerini
Koklayayım buseni
Uzat ellerini gel
Bitsin bu ızdırap
Bitsin bu keder
Yeter ki gel
Gel gülüm
Gel gel
Bak

Yeni Nazım Türü - Üçgen Şiir

Bekir ÂLİM /Sitemkar Aşık
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Bambaşkasın İstanbul

Her yanı Tarih kokan köşk sarayla yatını
İlimle irfan dolu genç ihtiyar kadını
Peygamber müjdelemiş kâinat’a adını
Yazsam seni yazamam destanını İstanbul
Onurun şerefinle sen başkasın İstanbul

Çevrilmiş dört tarafın dört yanda dört denizle
Bir efsane gibisin yaralı gönlümüzde
Cennet bile kıskanır al yeşil türbenizle
Yazsam seni yazamam destanını İstanbul
Onurun şerefinle bambaşkasın İstanbul

Yedi Mescit'e benzer yedi yerde tepesi
Hasret kokar her taşı Camisi medresesi
CAN Hasan'la canlanır Ümraniye ilçesi
Yazsam seni yazamam destanını İstanbul
Onurun şerefinle bambaşkasın İstanbul

Tarihinde bir desen bin bir renge bürünür
Fatih gibi kumandan Eyyup enser görünür
Bir destan gibisin sen gönlüm senle sürünür
Yazsam seni yazamam destanını İstanbul
Onurun şerefinle bambaşkasın İstanbul

Der Âlim İstanbul'um ilim, irfan merkezi
Ebedi susmayacak göklerden ezan sesi
Bir yanda Aya Sofya bir yanda kız kulesi
Yazsam seni yazamam destanını İstanbul
Onurun şerefinle sen başkasın İstanbul

21.03.2006 SALI

Bekir Alim
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Bana Güneşi Göster

BANA GÜNEŞİ GÖSTER

Sevda denilen gemi kalkmadan son limandan
Bana güneşi göster ay ve yıldızı göster
Sonsuzlukta kaybolan ufkun sonsuzluğunda
Bir doğup bir batacak bana ay kızı göster

Ne tuhaf bu değil mi ne tuhaf bir düşünce
Bu nasıl sevda böyle bu nasıl bir işkence
Neden eriyor içim sevdiğimi görünce
Kızgın güneş altında bana o yazı göster

Kim bilir nerde şimdi nerden çıkacak kısmet
Yıllar yılı içimi titreten amansız dert
Ey taş kalpli sevdiğim bu sevdaya bu hasret
İçindeki o yangın bana o haz’ı göster

Neden böyle suskunsun yorgun musun hasta mı?
Neden isyan edersin sitem kime dosta mı?
Söyle suç bendemidir şans talihte yasta mı?
Bana yoldaş olacak mızrabı, sazı göster

Oysa kalbimde umut yüreğimde neşeydin
Ellerinle kabrimi eş, derinden eşeydin
Ben bu hale düşmeden ah keşke dertleşeydin
Bir yakıp bir titreten bana ayazı göster.

21.02.2007 Çarşamba

Bekir Alim
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Bana Sor

Bu bir rüzgâr deyip geçer sanmıştım
Eriyip akışı gel sen bana sor
Bir güzel yüzünden sevdalanmıştım
El gibi bakışı gel sen bana sor

Çektiğim bu derdi bunca acıyı
Yalancı dolancı martavancıyı
Yürekteki yanğın kalpte sancıyı
Öfkeyle kalkışı gel sen bana sor

Düşen yaprak gibi sararıp solsam
Namerdim sözümde durmam diyorsam
Bazen bir fırtına bazen köz olsam
Yurt yuva yakışı gel sen bana sor

Gel desem ne fayda gülüm gelmiyor
Eller kadir kıymet nedir bilmiyor
Senin kadar Anam kimse sevmiyor
Şak şakı alkışı gel sen bana sor

Der Alim bu kadar olmaz bu şanslı
Şu gelen yar benim aslı Sivaslı
Gülü bülbüle sor şanslımı şanslı
Baharda kar kışı gel sen bana sor

11.05.2006 PERŞEMBE
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Başa Döndüm

Bahardım ben kışa döndüm
Garip bir baykuşa döndüm
Gözümde gözyaşlarıyla
Geldim geri başa döndüm

Ne sevdim nede sevildim
Fidan gibiydim eğildim
Ben ezel böyle değildim
Yuvasız bir kuşa döndüm

Soldu gönlüm açtı soldu
İçim kan ağladı doldu
Bugün bana bir hal oldu
Günden güne taşa döndüm

Söktün kalpten yasağımı
Yaktın gönül otağımı
Kırdılar dal budağımı
Mevsimsiz bir kışa döndüm

Der Âlim gelsen yüz yüze
Hasret çıkar her dem bize
İtibar edilmez söze
Gözü görmez şaşa döndüm

16.07.2005 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Başaramadım

Sanma ki kalbim yok yürek yok sanma
Sevdim sevilmeyi başaramadım
El açtım kaç kere yalvardım amma
Gülüp eğlenmeyi başaramadım

Yanardağ misali yandıkça sönüp
Yaptığın hatayı kalbime gömüp
Ayrım gayrım yapıp bir geri dönüp
Yalandan ölmeyi başaramadım

Mecliste meydanda nifak sokmayı
Çürük beden gibi durup kokmayı
Hatır gönül yıkıp haram Lokmayı
Haksızca bölmeyi başaramadım

Her kime güvensem dost bildim onu
Özüm sözüm birdir bir oldu sonu
Dilde destan oldum sözlerde konu
Ber taraf tutmayı başaramadım

Sökmedim kalbimden sökemedim ben
Nefsi ıslah edip dökemedim ben
Mengeneye vurup bükemedim ben
Der Âlim gülmeyi başaramadım

21.Temmuz 2006 Cuma

Bekir Alim
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Başı Belalım

Sarardı yaprağım soldu gül benzim
Başımın belası hasret denizim
Yıllar sana sözüm zaman sen bizim
Derken birden bire biten geceye
İsyan ettim isyan o an her şeye

İçimde hasretin yaktıkça yandım
Ben seni öz malım sultanım sandım
Sen gittin gideli hep seni andım
İsyan ettim isyan o son geceye
Cümleler şahittir söz ve heceye

Bülbül yuva yapmış dal budağında
Gel desen ne olur sevgi bağında
Kapılar bir anda kapandığında
İsyan ettim isyan o son geceye
Of çektim derinden ah sevsen diye

Açılmış göğsünde gül benek, benek
Bir sevgi olmaz ki vermeden emek
İçimde hasretin hep seni sevmek
Derken birden bire biten geceye
İsyan ettim isyan zaman bilmeye

Âlim’im söyleyip sitem eylersin
Sevdamı bu sence sevdim mi dersin
Hey gönül sultanım şimdi nerdesin
İsyan ettim isyan o son geceye
Sev desen bu kalbim sevmez mi niye

Bekir Alim
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Başım Alır Giderim

Bakmasın gözlerine gülen bir yabancı göz
Gezmesin dudağında dudağım ıslak ıslak
Seni böyle bırakıp, terk edipte giderim
Bir çılgınlık yaparım bu şehri terk ederim

Oysa nasıl sevmiştim nasıl aldanıp kaldım
Gökteki yıldızlardan Ay'dan bile kıskandım
Ne oldu bize böyle suçum ne günahım ne
Seni böyle sevmenin bumu karşılığı söyle

Bırak gel şu inadı, cilveyi nazı bırak
Yeşermez dal budağın açmadan yeşil yaprak
Bakma öyle çaresiz, üzgün, üzgün korkarak
Saracak bedenini bir gün bu kara toprak

Zannetme ki sonu yok, sonsuz sandığın yolun
Çekilip bir köşede yorulup kalacaksın
Belki mesut bahtiyar belki de ağlayarak
Senden kalan ne varsa elimden alacaksın
Varıp bir yüreksize, put gibi tapacaksın.

15.06.2004 SALI

Bekir Alim
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Başın Dik Dağlar

BAŞIN DİK DAĞLAR

Ne heybetli başın yamaçların var
Nasıl eğildiniz eğdiniz dağlar
Zannettim bu diyar başka bir diyar
Kaç arşınla göge değdiniz dağlar

Derdim efkarımla çağlar akarım
Gizli sırlarımı sende saklarım
Heybetli haline durup bakarım
Derdime dermansın başı dik dağlar

Yeşermiş toprağın kıraç dört yanın
Savrulur zirvende esen rüzgarın
Dört mevsim ilkbahar kışdır biryanın
Sanki bir fermansın başı dik dalar

Cenkde cihangire meydan olursun
Darda kalsam evim yurdum olursun
Kim bilir koç yiğit namı olursun
Yiğide harmansın başı dik dağlar

Baharda boranda sel ğibi çağlar
Yaslansam yamacda içim kan ağlar
Alim'i yaz bahar sevdası bağlar
Derdime dermansın başı dik dağlar

22.08.2002 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Başına Geçti

Bu nasıl bir devran bu nasıl zaman
Kibirli kin kimin başına geçti
Gelmesin nazara aman ha aman
Kırk fındık kırdırıp yaşını geçti

Böylemi düzene düzen katılır
Asılsıza makam oda satılır
Soytarı soysuzla düşüp yatılır
Bozulmuş hududu taşını geçti

Kime ne diyek biz neye güven ek
Soysuzun soyuyla nasıl övünek
Ağzı keman çalar kıçı dümbelek
Yüzündeki kıllar kaşını geçti

Kurmuş başköşeye açmış çadırı
Kimden almış münkir bunca hatırı
Beygirden farkı yok göçmen katırı
Uyuz it kaşını, kaşını geçti

Fırsat elde iken kur bir saltanat
Namus nene gerek keyfe keyif kat
Yolunmuş tavuğa dönmüş kol kanat
Baharı gelmeden kışını geçti

Der Âlim derdime dertler kattınız
Kim oynayıp güldü kime sattınız
Boş yere avutup boş oynattınız
Yaptığı kırk, kırk beş arşını geçti

20 Haziran 2006 Salı

Bekir Alim
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Başka Çare Varmı Söyle

Baştan savıp geçme öyle
Çok derinde yaram hekim
Başka çare var mı söyle
Gelecek mi sıram hekim

Görmedim eş dosttan vefa
Çektim çile cevri cefa
Hiç olmazsa son bir defa
Yar yanına varam hekim

Ha yaşadım yaşamadım
Sevdim amma boşamadım
Varsın çıksın sarhoş adım
Taş mı sevip saram hekim

Çevirttiler benden yüzü
Kan kusuyor iki gözü
Sahte dostum yalan sözü
Söyle nasıl duram hekim

Kime yağsa kime dolsa
El âleme güneş olsa
Aşk denilen şayet buysa
Sızlıyor bak buram hekim

Zaten ölüyüm yaşamam
Yoruldum artık koşamam
Sitemkârım laf taşımam
Gülmek bana haram hekim

02.03.2007 Cuma

Bekir Alim
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Başka Olur

Görünmez yollarım sarp ve karanlık
Kimi bir yol arar kimi zorbalık
Bırak gam kederi boş ver bir anlık
Dost ile atılan taş başka olur.

Ne mevsim durdurur ne kış ne boran
El gibi uzaktan hal hatır soran
Hal kalmadı bende uğraşma yoran
Kara göz üstünde kaş başka olur.

Bir sabah uyanıp güneşle kalksan
Canlı bir efsane bir şey bıraksan
Dört mevsim kalbime çağlayıp aksan
Yaz bitende bahar yaş başka olur

Söylersin Âlim’im duy sözlerimi
Bu sen değil yoksa başka birimi
Ağlayıp sızlatma sil gözlerimi
Bir tabut üstünde naaş başka olur

29.04.2003 SALI

Bekir Alim
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Başka Olur Çayın

Her derdin ilacı merhemi boldur
Zevk ile sefası başka olur çayın
Bardak, bardak boşalt bir daha doldur
Zevk ile sefası başka olur çayın

Buhar olup dağ bayırda dolaşın
Bazen koyu rengin bazen sarışın
Kahve kola içkilerle yarışın
Zevk ile sefası başka olur çayın

İçmesem ben seni titrer dururum
Çeker silahımı vallah vururum
Semaver kaynarken mesut olurum
Zevk ile sefası başka olur çayın

Gel otur yanıma dinle dert çoktur
Keyifsize keyif verdin yorguna doktur
Senden vefalısı inan ki yoktur
Zevk ile sefası başka olur çayın

Yoksula gitme ha tüp yanmaz sönük
Demlikler boşalmış bardak ters dönük
Tat bir Lezzetini iç hödük, hödük
Zevk ile sefası başka olur çayın

Sitemkâr Âlim’im sorar hal hatır
Çay olmasa belki aklın oynatır
Tökezlersem düşüp vurup yan yatır
Zevk ile sefası başka olur çayın

Bekir Alim
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Bayragım

Dalgalan şafakta göklere nispet
Uğrunda ne Güneş batar Bayrağım
Gök kubbeye gelin olmaksa kısmet
Kim yazar kim seni satar Bayrağım

Kanımdan almışsın kırmızı rengin
Bulunmaz cihanda bir başka dengin
Başın dik semadan göklerden engin
Bir Ulus gölgende yatar Bayrağım

Olunmaz sen yokken olunmaz özgür
Al beni istersen uzaklara sür
Sana kem bakanın kör gözleri kör
Şan üstüne şanlar katar Bayrağım

Söylersin  Âlim’im ezelden beri
Uğruna can verdi Türk Mehmet'leri
Kalsam ki bu yolda et, kemik, deri
Günüm senle doğar batar Bayrağım.

11.12.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Bayrağıma Dil Uzatan Piçe Bak

Kimden almış bu cüret cesareti
Nedendir bu yüzsüzün rezaleti
Ayrım yapıp bölmek imiş niyeti
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

Atam verdi al kanımdan al diye
Kutsaldır bu, bu millete hediye
Yoksulluktan hasret kalıp sevgiye
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

Kim kazandı kim doyurdu kim yoldu
Aslın nedir neslini sor ne oldu
Yeter artık yeter sabrımız doldu
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

Taşmasın o taşsa yürek dinemez
Biz bütünüz bizi kimse bölemez
Dalgalanır gök kubbeden inemez
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

O Mülkün tescili o ufkun süsü
Mehmet’in Namusu tabut örtüsü
Öz Vatanda milyonların yüzsüzü
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

Onuru yok gururu yok alçakmış
Ses vermeye ayağına nal çakmış
Vay utanmaz Bayrağımı yakacakmış
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

Yorgun argın gezer tozar bayırda
Nifak sokmak için gelmiş bu yurda
Biz gardaşız bir bütünüz biz burda
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

Al kırmızı kandan al renk boyası
Bozuk olmaz Türkün sütü mayası
İçten içe sinsi çıktı fayası
Bayrağıma dil uzatan piçe bak

Bekir Alim
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Be Gülüm

Mevsimler değişip gider yel gibi
Sevdan yüreğimde yakar be Gülüm
Yıllar bana karşı zaman sel gibi
Nehirler çağlayıp akar be Gülüm

Anlatsam derdime dağlar dayanmaz
Ak göğsün üstünde zülüf taranmaz
Eller gülüp oynar bize yaranmaz
Bizde menfaat olmaz çıkar be Gülüm

Ak gerdan üstünde tel burma, burma
Kaş edip göz edip kalbimden vurma
Bitiyor günlerim boş yere durma
Bu sevda dünyayı yıkar be Gülüm

Aşkın yüreğimde sanki kör düğüm
Sırma saçlarını tutup ördüğüm
Sen değilsin sanki o son gördüğüm
Naz etme bu yolu tıkar be Gülüm

Sitemkâr Âlim' der dağlar atağım
Çoban döşeğinden olsun yatağım
Kalmadı kıymetim günler batağım
Mevsimler bahardan bıkar be Gülüm

16.10.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Bekci Olsam Hak Almam
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Bekir Alim Beye

BEKİR ALİM  BEY  (Akrostiş

Bugün doğum günün iyi ki doğdun
En büyük üstatsın eserler sundun
Kara hisar’lının onuru oldun
İyi, büyük şair gardaşım benim

Rahmetli gardaşım, çıkmaz içimden
Ağladım yıllarca hep kederimden
Lakin kardeş bildim, seni yürekten
İşte tam Sivas’lı gardaşım benim

Melek huylu asil, böyle kardeşi
Bir tek canım kurban, bulunmaz eşi
En nice yıllarca olsun neşesi
Yüce bir değerdir gardaşım benim

SABİHA SERİN

11.9.2008

Saygı değer Şair Bekir Alim kardeşimin
Doğum günü için armağanımdır)

Bekir Alim
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Bekir Alim Kondu Ezanla Adın

Adınla duyuldun ünlüdür şanın,
Dinle duyuluyor her yerde namın,
Böyle insanları gönülden anın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Dermanlar ararsın derdi olana,
Dostluklar kuransın selam salana,
Değerde verensin dostta kalana,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Düşkünleri görsen elden tutansın,
Güven itimatı ona salansın,
Derdiyle yanıpta çare olansın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Dostluk kurmaya adam ararsın,
Gönlünden silmeyip candan bakarsın,
Sadık olanları bağra basarsın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Sivas yöresinden şair’de çıktın,
İlham geldiğinde şiirler yazdın,
Gönül dünyasına eser bıraktın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Mustafa Duyar’la tanışan oldun,
Konuşa konuşa dostluklar kurdun,
Onun gönlünde de sevgiyle durdun,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.
                                  06.06.2009

Şiir. Mustafa DUYAR

Bekir Alim
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Bekir Alim'e İthafen-Ömer Tural

BEKİR ÂLİM’E İTHAFEN

Sevda dolu gönlü nehir yüreği
Yazdığı şiirde sevda dokunur
Hizmetleri hep insanlığın gereği
Onun gözlerinde mertlik okunur.

Hem engin gönüllü hem mütevazı
Gönlünde dört mevsim baharı yazı
Dillerde gezerken Veysel\'in sazı
Âlim'in cahile sözü dokunur.

Sitemkâr Âşıktır sevdası gadim
İyilik sevendir huyu mülayim
Zaman, zaman derki ben Bekir Âlim
Gül destede güller güle dokunur.

Öksüz bırakmadı güzel Sivas\'ı
Kollayıp gözetti güzel mirası
Yiğido diyarı yiğidin hası
Güzelin Âlim’e Nazı dokunur.

Tural derki; Âlim gardaştır bana
Şiir yollarında yoldaştır bana
İyimde kötümde sırdaştır bana
Kıymetin bilmemek bana dokunur.

Ömer TURAL. 10 - 10 - 2010

Bekir Alim
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Bekir Alim-Kenan Bilgaç-Şevki Kayaturan

ÖZLÜ KENAN’IM

Gönül defterime yazı yazan var
Şairler diyarı burda ozan var
Suskun dillerimde sanma hazan var
Özü bir sohbetli sözlü Kenan’ım

Dört mevsim baharda yaşıyor gibi
Dilinde nameler taşıyor gibi
Derdi karlı dağlar aşıyor gibi
Yüzü bir yüreği közlü Kenan’ım

Dostlar meclisinde yer ve yurdu var
Siyah saçlarına kar düşmesin kar
Seven gönüllerde hiç olmaz mı yar
Gözü bir gönülde özlü Kenan’ım

Gönül dostum deyip yazmışsın beni
Âlim’in gönlüne od düştü yeni
Yazsam kelimeler anlatmaz seni
Sözü bir sohbetli izli Kenan’ım

Bekir Alim /SitemkarAşık  10.03.2008

Var Bekir Âlim

Gönüllere tahtı sarayı kurdun,
Şairler diyarı Sivas’tır yurdun,
Birliktir şuurun hep dimdik durdun,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Sevecendir kalbin beyit dilisin,
Kalmasın kötülük kökten silinsin,
Yazıyor kalemin böyle bilinsin,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Bellidir cevherin yüreğin yanık,
Kim bilir nelere oldun ki tanık,
Kurarlar mahkeme olursun sanık,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Severim dostumu can ile candan,
Kimseler bakmasın kem ile yandan,
Kenan’ım der asil soyludur kandan,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Kenan BİLGAÇ 09.03.2009

NOT: Bu şiirim, derli arkadaşın gönül insanı şair Bekir Âlim beyefendiye yazdım.
Biliyorum ki bu can arkadaşım daha fazlasını hak ediyor ama benim elimden gelende bu
kadar. Umarım beğenirsiniz değerli şair arkadaşlarım. Kardeşime bu şiirim
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armağanımdır..

Kenan Bilgaç yazmış Bekir Alim’e
Elimden gelen bu bakma halime
Dostluğunu zikreyledim dilime
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Bu kadar seveni var ki yazıyor
Her gönüle farklı dostluk kazıyor
Vatan bayrak şiirleri diziyor
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Kayaturan ben Gürpınar Köyü’nden
Az mı geçtik biz Tecer’in suyundan
Eski Karahisar Âlim soyundan
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Her Sivaslı şairin kaleminde yer bulan o gönül insanına yazılan şiirlere birkaç kıtada ben
eklemekten her zaman şeref duydum.
Bu sabah da sitede Sayın Kenan Bilgaç Beyin Bekir Beye yazmış olduğu şiiri okuyunca
birkaç dörtlük de affınıza sığınarak ben ekledim.

Her iki gönül insanına da selam ve saygılarımı gönderiyorum

Şevki Kayaturan

Bekir Alim
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Bekir Gardaş  Sabiha Serin

BEKİR GARDAŞ

Sivas diye akar kanı
Esirgemez verir canı
Herkese açıktır hanı
Saf altın pak Bekir Gardaş

Tek gardaşımı kaybettim
Öz kardeşim kabul ettim
Türlü derdimi dinlettim
Yüreği ak Bekir Gardaş

Konuşurken tartar biçer
Durmadan sigara içer
Bırak derim güler geçer
İçme yasak Bekir Gardaş

Grup kurdun  birleştirdin
Kardeşliği pekiştirdin
Unuttun sen kendi derdin
Ne desek hak Bekir Gardaş

Bunca sevgi azdır sana
Şu dostlara bir baksana
Her şey layık böyle cana
Tacını tak Bekir Gardaş

Dertlere kapak olursun
Herkese koşar solursun
Mutlaka çözüm bulursun
Kendine bak Bekir Gardaş

SABİHA SERİN

-
BEKİR ALİM BEY (Akrostiş

Bugün doğum günün iyi ki doğdun
En büyük üstatsın eserler sundun
Kara hisar’lının onuru oldun
... İyi, büyük şair gardaşım benim

Rahmetli gardaşım, çıkmaz içimden
Ağladım yıllarca hep kederimden
Lakin kardeş bildim, seni yürekten
İşte tam Sivas’lı gardaşım benim

Melek huylu asil, böyle kardeşi
Bir tek canım kurban, bulunmaz eşi
En nice yıllarca olsun neşesi
Yüce bir değerdir gardaşım benim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SABİHA SERİN

11.9.2008

Bekir Alim gardaşımın 2008 yılındaki
doğum gününde yazmıştım.

Bekir Alim
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Bekir Gardaş_Remzi Timar

- Bekir Gardaş

Bir temmuz akşamı çıksak kaleye,
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!
Davul zurna çalsa dursak halaya,
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Bırak beni, bırak, bir hayal kuram,
Hayalsız gurbette ben nasıl duram?
Burnumda tütüyor ah! Buram buram.
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Ümitsiz bu gözler hep yola bakar,
Hasretlik kor olur bağrımı yakar.
Kızılırmak bensiz durgun mu akar?
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Deli gönül durma koştur ha koştur,
Koşturmanın sonu her daim boştur,
Aksu da oturup çay içmek hoştur,
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Çöl olmuş kavrulur susuzdur yazı,
Yanık yanık inler hep dertli sazı.
Mart ayında çok sert olur ayazı,
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Merkez Hamamı'nda gümüş kurnalar,
Germoğat düzünde uçsun turnalar.
''Hoş bilezik'' vursun davul zurnalar,
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Akşam güneş, nazlı nazlı batıyor,
Karanlık, derdime dertler katıyor.
Hasret ile kalbim küt küt atıyor,
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Remzi der ki, haydi düşelim yola,
Dolaşak merkezde şöyle kol kola,
Cıbırlar Parkı'nda verek bir mola,
Bekir Gardaş ben Sivas'ı özledim!

Remzi Timar

Bekir Alim
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Bekletme Hemi

Bülbül gibi gül dalından bakarım
Ateş olsan ben yanarım yakarım
Sorma bana ben sevmekten korkarım
Çabuk gel sevdiğim bekletme hemi

Göğsün beyaz karlı dağda kar gibi
Güzelliğin dilde destan ar gibi
Sevda çeken yürek yanar nar gibi
Çabuk gel sevdiğim bekletme hemi

Çiçek açar tomur tomur bir renkte
Aç kolların yeter artık bekletme
Zaman doldu son nefes tükenmekte
Çabuk gel sevdiğim bekletme hemi

Gel be artık gel be gülüm özledim
Destan yazıp cümlelerde gizledim
Girdim çıktım yollarını gözledim
Çabuk gel sevdiğim bekletme hemi

Hayal kurup binbir umut vaad ettik
Söyler Âlim söyle gülüm ne çektik
Yetmez mi yar bak bir ömür tükettik
Çabuk gel sevdiğim bekletme hemi

14.10.2006 Cumartesi

Bekir Alim
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Belleme

İkrar et sevdiğim cayma sözünden
Tutup kollarımdan asar belleme
Yarılsa yeryüzü çökse yüzünden
Sanma selam sabah keser belleme

Seni aldatmaya gelip giderler
Ardım süre bin türlü laf ederler
Hele düşün bak ki daha ne derler
Başımda kış boran eser belleme

Hakka hakikate bağladım özüm
İnsaf et bağışla gel iki gözüm
Bir yanda sen varsın bir yanda sözüm
Sakın alır beni üzer belleme

Züğürdün partalı sözü çok olur
Dilerim Allah'tan belasın bulur
Dinle bak sözüme gel etme ne olur
Varsa suçum söyle küser belleme

Başımda kış boran eser bir tipi
Aşkını kalbime gömdüğüm gibi
Dolansa boynumda darağacı ipi
ÂLİM susuz gölde yüzer belleme

Bekir Alim
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Belli Degil

Karanlık yol almış gider bir gemi
Süren belli değil iz belli değil
Kar gibi sarsa ne  hasretin nemi
Ateş belli değil köz belli değil

Kırılmış direği yoktur yelkeni
Hakk'a bağla özün sözün ilkeni
Sevdan yüreğimde çakırdikeni
Mevsim belli değil yaz belli değil

Sarardı dal budak döktü gazeli
Bir seni sevmiştim ezel ezeli
Ölürsem yüzünden köylü güzeli
Duman belli değil toz belli değil

Gel desen ne çıkar gelme desende
Gül dalında açtı bin bir desende
Dumansız tüterim sen sevmesen de
Gören belli değil göz belli değil

Sitemkâr Âlim’im çalıp söylersin
Sevgisiz parayı pulu neylersin
Gün gelir bir zaman sitem eylersin
Çalan belli değil saz belli değil

01.10.2002 SALI

Bekir Alim
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Belli Değil O

Dolaşır dillerde nam-ı ile şan'ın
Mekân belli değil yurt belli değil
Karayel’ler gibi çeker Keşan'ın
Yiğit belli değil mert belli değil

Dertliye han durak dağlar durağım
Sızlatır içimi bitmez figanım
Aşktan alır güç kuvveti toprağım
Hasta belli değil dert belli değil

Düşmesin dillerden ne ad ne şanın
Olmasın ister'se bir tek bir hanın
İbret alsın tüm insanlık dost yanın
Oba belli değil, fert belli değil

Bozulmaz bu düzen dönmez çark bur’ da
Dönmesen aslından yatarsın nurda
Çevrili dört yanım kalmışım surda
İnsan belli değil dost belli değil

Der Âlim’im menfaat sarmış bedenim
Suç benim mi bilmem kimdir sebebim
Yanar oldum artar her gün her demim
Yaşım belli değil post belli değil

15.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Bellideğil

Uyduk bir zamana döner durmadan
Bahar belli değil yaz belli değil
Hal bilmez ne bilir hatır sormadan
Cilve belli değil naz belli değil

Kaybolup umutlar tükense yazım
Söylenir türküler çalınır sazım
Bir kuru yaprağa geçmiyor nazım
Boran belli değil saz belli değil

Ne baharım belli ne güzüm benim
Ölürsem göğsüne sür yüzüm benim
Söylemek isterim çok sözüm benim
Adam belli değil söz belli değil

Gaflet mi uykumu bilmem ben oyun
Unutmuş neslini bilmiyor soyun
Beş arşını geçmiş beş metre boyun
Gövde belli değil koz belli değil

Yazarsın Alim'im söylersin yetmez
Bu sevda bu sene terk edip gitmez
Ateş yok bacada dumanlar tütmez
Duman belli değil toz belli değil

03.12.2002 SALI

Bekir Alim
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Ben Buyum

Bakmayın siz gülüp eğlendiğime
Bahtsızım arkadaş öyle bahtsızım
Gönül yarası var derdi var bende
İç dünyamda yalnız yapa yalnızım

Gül gibi sararıp solurum diye
Sever belki mutlu olurum diye
Vurgunda bu aşkı bulurum diye
Geldim, geldim amma gene şanssızım

Ne benden kurtulup ne kaçacaksın
Tanımak istersen tanıyacaksın
Sev de yeter ki sen yanmayacaksın
Yar sensiz artacak yürekte sızım

Davetin başımda baş tacım benim
Gönder de kalbimi iste gönderim
Vuslatım ol gülün dermek isterim
Yeter ki bahtınla yazılsın yazım

Sormayın adımı sorman yeter’ ki
Kalbimi veririm açıp göster’ ki
Adım Ahmet, Mehmet, Nefarkeder’ ki
Sanmayın serseri ya vicdansızım

Bekir Alim
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Ben Neler Gördüm

Her derdinin biri bin yerde kalmış
Ezilmiş yıkılmış dedeler gördüm
Kimi gam deryası kimi nam salmış
Dem gider içinden ebeler gördüm

Derinden derine çağlayıp akar
Kimisi madde der manaya bakar
Kimi merhametli kimi can yakar
Yatakta yorgansız gebeler gördüm

Bozulmuş nesiller olmuş duyarsız
Çalmıyor saatler pilsiz ayarsız
Üç beş günlük ömrün neyin sayarsız
Katıksız sofrada bebeler gördüm

Sitemkâr Âlim’im yazıp söylersin
Yalvar ki Allah'a lütfü bol versin
Bitmeden zamanın al götür dersin
Şu yalan dünyada ben neler gördüm

17.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Ben Nerde Kaldım

Gelmeden yaz baharım bitecek yarınlarım
Yıkıldıkça doğrulup dedim ki yine varım
Hep karıştı bire bir hesap kitap ve karım
Ne kaybettim kendimi ne bir yol bulabildim

Dört kıtaya yayıldı şanımız boydan boya
Bir hevesin uğruna neler karıştı soya
Ne zaman karar verdik Avrupalı olmaya
Ne kaybettim kendimi ne bir yol bulabildim

Ne ilk ne son olacak bu sonsuzluk kapında
Bellik'i bu kahpelik hem içinde yapında
Ateş olsan cürümünde yer yakarsın çapında
Ne kaybettim kendimi ne bir yol bulabildim

Bazen bir dost gibisin bazen bir yabancı el
Bin yıllık tarihimden ibret alda öyle gel
Ben Türk'üm milletime kar etmez kış boran sel
Ne kaybettim kendimi ne bir yol bulabildim

Biz kendi kendimize yaşarken ülkemizde
Bir elin yakamdaydı bir elin ensemizde
Damarımda kurudu kan kalmadı benizde
Ne kaybettim kendimi ne bir yol bulabildim

Attığın her adımda bin bir türlü hilen var
Belli ki hiç kalmamış sende ar namus ve ar
Hırs bürümüş gözlerin hey düzenbaz sahtekâr
Atamdan bu armağan bir devlet kurabildim

26.03.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Ben Olmazmıyım

BEN OLMAZMIYIM

Yastığın yorganın kuş tüyü olsa
Üstünü örtecek kar olmazmıyım
Her gece hasretin içime dolsa
Sevip sevdiceğin yar olmazmıyım

Sevdanı yaşayıp tatmalı senle
Yıllara bir demir atmalı senle
Geceyi gündüze katmalı senle
İçini ısıtan nar olmazmıyım

Yakarken yüreğim bu aşk ateşi
Bu büyük sevdamın bulunmaz eşi
Karanlık gecemin gönül güneşi
Şu gönül bahçende har olmazmıyım

Söyletir ALİM’İ bu dert bu efkar
Kulak ver sözüme dinle be eyy yâr
Şu yalan dünyada ne yaşarsan kar
Her gittiğin yerde var olmazmıyım

27.12.2013
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık
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Ben Onu Unuttum Çoktan

Gözleri ceylan gibi
Kirpiği keman, oktan
Unut sen beni derdin, işte unuttum çoktan
Karşılıksız, anlamsız sevmenin maksadı ne?
Boş yere şu ömrümü harcadım sana yoktan

Nasılda sevmiştim nasılda oysa
Öyle bağlıydım ki eğer aşk buysa
Can bedende yandı ruhumda yandı
Yolumuz sarp kaya taşa dayandı

Şimdi bir adın yok hiç bir cümlede
Bilmem ki ne kaldı o sevgi nerde
Harcadın pul gibi göz göre, göre
Zaten ben unuttum unut tum çoktan

Sildim yüreğimde saklanan yerden
Damarımdan sildim atan beynimden
Ağladıkça sildim
Cep defterimden
Bir yerden silmedim,
Silemedim kalp denen o icra yerden

Bir daha adını belki anmak yok
Söz verdim kendime
Artık sevmek yok
Bu anlamsız aşkın
Bu manasız aşkın bir kıymeti yok

Değmezmişsin meğer sen bu zahmete
Kapandı son kapı açılmaz perde
Son kez bak yüzüme durduğun yerden
Söküp al ne varsa al bu bedenden
Hatırlarsın belki bir başka yerden

Doldu yüreğime gam ve kederin
Senin olsun rengin sevgin her şeyin
Al ki ben kurt ulam
Al benden ne varsa ölmek isterim.

20.04.2004 SALI

Bekir Alim
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Ben Ölmem Yüzünü Görene Kadar

Dokunma derdime dert bende kalsın
Yar gelip merhemi sürene kadar
Ya bir haber salsın ya kendi gelsin
Ben ölmem yüzünü görene kadar

Gözleri Ceylan der kirpik keman ok
Ben sana mecburum ihtiyacım çok
Sende yol erkân var bende talih yok
Gül açıp gönlümde derene kadar

Aşkın yüreğimde filizlendi bak
Olur’ mu sevmeden hiç mesut olmak
Sensiz haram bana artık yaşamak
Bal dudak kirazdan verene kadar

Taştım nehir gibi doldukça doldum
Çektiğim dert ile sararıp soldum
Ne dersen de Gülüm kul kölen oldum
Kollar bayram yapıp erene kadar

Ne deyip yazdıysam her şey ortada
Hasretim her şeye Lezzete tada
Bak sana muhtacım ben bu dünyada
Bırakma sevdiğim gerene kadar

Der Âlim kaderim bahtım bu benim
Ölmeden sarılıp sevmek isterim
Dertliyim ben deme senden beterim
Al canım, sevdiğim serene kadar.

22.04.2006 CUMARTESİ
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Ben Sana Geldim

BEN SANA GELDİM

Gönül dağlarıma kış boran döndü
Sen gelme be gülüm ben sana geldim
Aşkın alev, alev yandıkça söndü
Sen gelme be gülüm ben sana geldim

İçimde dert sızı dinmek bilmiyor
Gel desem ne fayda zaten gelmiyor
Şu biçare gönlüm söz dinlemiyor
Sen gelme be gülüm ben sana geldim

Her sabah yoluna çıkar beklerdim
Gönlümü avutup umut ekerdim
Bir bilsen ne kadar nasıl ne derdim
Sen gelme be gülüm ben sana geldim

Görmese gözlerim böyle olmazdım
Zavallı gönlümü derde salmazdım
Her olur olmaza boyun eğmezdim
Sen gelme be gülüm ben sana geldim

Söylersin Âlim’im sözün han değil
Bu sevda tutkunu bu zaman değil
Sözün sadık amma dost irfan değil
Sen gelme be gülüm ben sana geldim

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Mademki aklında ayrılık vardı
Neden beni böyle ataşa attın
Dert yükü misali dert keder sardı
Gel dedim sevdiğim gülüm gelmedin
Ben seni unutmak için sevmedim

Yağan yağmur gibi akan sel gibi
Eski bir tanıdık yaban el gibi
Estin yüreğimde estin yel gibi
Gel dedim sevdiğim gülüm gelmedin
Ben seni unutmak için sevmedim

Biz bize yaşarken geldik göz göze
Nazara mı geldik ne oldu bize
Yazım kışa döndü gecem gündüze
Gel dedim sevdiğim gülüm gelmedin
Ben seni unutmak için sevmedim

Gönlümde gül açar bülbül öterdi
Hasretin içimde yanıp tüterdi
Bir selam sabahın gelse yeterdi
Gel dedim sevdiğim gülüm gelmedin
Ben seni unutmak için sevmedim

Kış boran misali yağdıkça doyup
Yuvasız kuşlara yurt yuva olup
Ölmeden öldürdün kabrime koyup
Gel dedim sevdiğim gülüm gelmedin
Ben seni unutmak için sevmedim

Âlim’in derdine dert koyup attın
Kul köle misali beni yalvarttın
Ne varsa maziden toplayıp sattım
Bekledim sevdiğim gülüm gelmedin
Ben seni unutmak için sevmedim

27.01.2006 CUMARTESİ

Sevebildiğin Kadar Sevilmek Elbette Hakkın; Yeterki Sevmesini Bil...
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Ben Vazgeçemem

Bana bu sevdadan vazgeç diyorlar
O vazgeçse benden ben vazgeçemem
Hal ehli değiller hal bilmiyorlar
Öyle kalay kolay vazgeçemem ben

Söksem yüreğimden söküp atamam
Tellal değilim Laf alıp satamam
Dertlinin derdine ben dert katamam
Öyle kolay, kolay vazgeçemem ben

Ne denirse densin ne derse desin
İster zehir yesin ister bal yesin
Benim olacaksın muhakkak kesin
Öyle kolay, kolay vazgeçemem ben

Der Âlim dertliyle derdin işi ne
Nallayıp atını düştü peşime
Haber saldım sevdiğime eşime
Öyle kolay, kolay vazgeçemem ben

11.07.2005 PAZARTESİ
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Ben Yanarım

Derdimizi yaza, yaza
Hal bilmeyen hâlsız kıza
Aşk ile çalan her saza
Yürek yanar ben yanarım

Her kadimin sercesine
Gündüzüne gecesine
Tatlı dilin hecesine
Yürek yanar ben yanarım

Aldım dedi son bileti
Sıyrıldı kemiğim eti
Çekme gönül bu zahmeti
Yürek yanar ben yanarım

Nerde o dost o yar hanı
İyi düşün iyi tanı
Son gördüğüm günden yanı
Yürek yanar ben yanarım

Sözüm bu sohbetim benim
Taş kesildi etim benim
Ben garibim yetim benim
Yürek yanar ben yanarım

Âlim’im yazıp çağlıyor
El açıp kara bağlıyor
Sözleri yürek dağlıyor
Yürek yanar ben yanarım

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bende Değilim

Kaybettim yolumu yol beni arar
Sorma gard aş sorma bende değilim
Bir hayırsız sevdim yüreğim yarar
Gönlüm yıkık viran handa değilim

Açtı yüreğime onulmaz yara
Yazımı kış etti kışımı bora
Sitemim sözüm var böyle bahara
Gönlünde açılan gülde değilim

Kalbimde bu sevda bir açıp soldu
Yazım kış kışım yaz mevsimsiz oldu
Sevdiğim yolunda ölsem diyordu
Son dediğin sözde sende değilim

Göçersin Âlim’im göçersin bir gün
Aşkın şarabını içersin bir gün
Adam kim odun kim seçersin bir gün
Siz dokunman bana bende değilim.

13.05.2002
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Benden Olmasa

BENDEN OLMASA

Sen yoksan ben yokum bağ’da yel esmez
İçimdeki sevda senden olmasa
Düşmanın kılıcı boynumu kesmez
Keşke tuzak kuran benden olmasa

Gani rahmet ile anmazdım adın
Kırklara erişse ne itikadın
Dost düşmanın olsa ben ona yâd’ım
Ruhumu dağlayan tenden olmasa

Gönül kapım açık yer bulmayı seç
Kapanmaz bu perde ayrılmazdı hiç
Cehennem narında yanarsın er geç
Battığım gün aynı günden olmasa

Hayalde sevmiştim içimde gizli
Bakışın bir ömür duruşun hisli
Öyle bir sevdaki güllü nergisli
Aynı beden aynı genden olmasa

Sevgisiz yaşamak sevgime zarar
Duy sesimi eyy yar yüreğim yanar
Der ÂLİM katline verirdim karar
Aynı kitap aynı dinden olmasa

23.09.2011  Cuma
Bekir ALİM
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Beni Beni

Gönül yaylasında dert satan dilber
Derdine düştüm ben at beni, beni
Aşka düşen âşık muhabbet ister
Bandırıp lokmayı tat beni, beni

Sevdamı yaşayıp kal dedin kaldım
Ne varsa içimden söküp de aldın
Ben sevdim ya seni sen yere çaldın
Kul Kerem misali çat beni, beni

Düşen düşmez derdin sende düşürdün
Dilenci zannedip aşkı döşürdün
Duymasam sesini derdin üşürdüm
Savur rüzgârına kat beni, beni

Kapandı kapılar peş peşe arda
Ne günler yaşadık bu sevdalarda
Şimdi ne haldeyim nasılda darda
Öldürüp toprağa kat beni, beni

Der Âlim dert benim derinde sızı
Kim alır be gülüm bu derdimizi
Duy artık sesimi vicdansız kızı
Al götür pazarda sat beni, beni

24.11.2006 Cuma
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Beni Bu Derde Saldın

Sorgu sual etmeden gelip ansızın girdin
Bu zavallı kalbimi çaldın fakında mısın?
Öyle bir sevda ki bu yaktın, yıktın devirdin
Ne varsa yüreğimden aldın farkında mısın?

Hercai olmasaydın aşk denilen gemide
Bil’ ki yine severdim ölümüne hemi de
Yanına al istersen bu cansız bedenide
Ferman yazıp kabrime daldın farkında mısın?

Hiçbir şeyi dert etmem ağlatıp incintme sen
Yanıp kavrulsa bu ten küle dönse bu beden
Ey benim alın yazım vefasız sevgilim sen
Sevdanla bu kalbimde kaldın farkında mısın?

Adını cümlelerde gözyaşımla yazarım
Sana sözüm yok amma şans talihe kızarım
İşte budur kaderim dertten gönül pazarım
Âlim’i dertten derde saldın farkında mısın?

<EMBED
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Beni Bu Dertlere Salıpta Gitti

Bir güzel sevmiştim yüzün görmeden
Ömrümü ömrümden çalıp ta gitti
Tükendi sermayem devran sürmeden
Ne varsa elimden alıp ta gitti

Oysa ne umut ne hayal kurmuştum
Hal bilmez gönlüme neşter vurmuştun
Ne sen güldün gülüm ne ben kavuştum
Bir gece koynumda kalıpta gitti

Hiç böyle olmazdım bu kadar şanssız
Bu kadar çaresiz böyle imkânsız
Beni bu hallere koyan insafsız
Çaresiz dertlere salıp ta gitti

Dön derdin tunç kaya taşa yetmez mi?
Bülbül feryat edip figan etmez mi?
Bu sevdaya düşen yanıp tütmez mi?
Derinden derine dalıp ta gitti.

Der Âlim dertliye dert ben katamam
Vicdansız değilim atıp tutamam
Sensiz bir gün olsa gece yatamam
Bana bu dertleri satıp ta gitti..

13.02.2006 PAZARTESİ
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Benim Yerime

Bir kuru yaprak gibi ardından bakıp kaldım
Savruldukça gidecek zaman benim yerime
Bir vefasız uğruna bir cihana nam saldım
Sana zulüm edecek zaman benim yerime

Ufkumu bir çırpıda has bahçeye dönderdin
Bir meşale yakmıştım aşk elinde son verdin
Ne haldır belli değil kime nasıl yön verdin
Günden güne tütecek zaman benim yerime

Başka bir zıt yönü var kalplerde atan kanın
Unutmaz unutanlar yıllarda saklı anın
Dallarından çınar'ı koparan kuzgunların
Başucunda bitecek zaman benim yerime

Sitemkâr Âlim’im der gün doğmaz toprağıma
Bahar gülleri açmaz kuruyan yaprağıma
Nasıl ki bir kayayı sürükler sarp dağıma
Bir gün yanıp tütecek zaman benim yerime.

13.11.2002 ÇARŞAMBA
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Benligimden Utanırım

BENLİGİMDEN UTANIRIM

Dostlarıma düşman gibi bakınsam
Sevdiğimi azad edip yakınsam
Her ne zaman bir noktaya takılsam
-Benliğimden utanırım biz olur
-Yüreğimde dost ateşi köz olur

Her cümleden destan yazar dokurum
Ben yazarım dostlar yazar okurum
Öfke ile yatıp kalksa gururum
-Benliğimden utanırım biz olur
-Dosta giden yüce dağlar düz olur.

Çıkar bilip geçmişime atarsam
Boğazımdan haram lokma yutarsam
Menfaat için dostlarımı satarsam
-Benliğimden utanırım biz olur
-Dilden düşer kalem yazar söz olur

Asaleti rehber bildik her kula
Doğru bilip baş koyduğum hak yola
Meyil versem zevke sefaya pula
-Benliğimden utanırım biz olur
-Sen yazarsın ALİM yazar yüz olur..

Rüzgâr olup deli deli esersem
Özü sağlam kuldan selam kesersem
Alim gibi dosta bir gün küsersem
-Benliğimden utanırım biz olur
-Yüreğimde mevsimlerim güz olur..Zeki TOMBUL

17.02.2010 Perşembe
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Benzersin

Düşmüyor dilimden bir tek kelime
Karanlık gecemde ay'a benzersin
Nutkum durmuş gibi dilim dilime
Dolaşıp kıvrılan yaya benzersin

Açta bak kalbimi kim nerde diye
İçinde ne saklı bu ne hediye
Bu sevda Bahar'dan gelmez mi niye
Zıplayıp hoplayan taya benzersin

Ne ay'sın ne güneş nede bir yıldız
İster darıl bana istersen ki kız
Kalbimi kopartan çalan bir hırsız
İlkbahar ay'ında çaya benzersin

Söylersin Âlim’im yaz bir eseri
Kimi deli dedi kimi serseri
Baltayı kendine bana keseri
Vurdukça işleyen koya benzersin

31.12.2002 SALI

Bekir Alim
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Bergüzar(Hediye)

Yunus dergâhına uğrayıp geçtim
Aktı yar göğsüme doldu bergüzar
Bir tomurcuk gülden bir demet seçtim
Yolumda bir yolcu oldu bergüzar

Sor bir sual eyle bak nerde yaşar
İnsanın ruhunu kalbini okşar
Karlı dağ düzünden yol bulup aşar
Bazen açıp bazen soldu bergüzar

Siler gönüllerden nefreti pası
Tunç`tan kalbin olsa dur aman karşı
Dolaşır Dünya`yı Paris`i Fas`ı
Âdem den bu yana yoldu bergüzar

Uzaktan uzağa durup bakmazlar
Yanan ataş gibi yanıp yakmazlar
Ehli onlar Kurt çakaldan korkmazlar
Her yerde bir köşe buldu bergüzar

Gün gelip gam keder artarsa nefret
Saplanır kalbine amansız bu dert
Gün doğmadan neler var biraz sabret
Kim bilir nerede kaldı bergüzar

Söylersin Âlim’im kul bilsin diye
Her satır bir umut hepsi hediye
Üç günlük dünyada bu sitem niye
Her cümle satıra doldu bergüzar

Bekir Alim
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Beri Gel Beri

Ay karanlık güneş hiç doğmaz sandım
Aşkın ataşında yandıkça yandım
Yokluğu bana sor nasıl dayandım
Beri gel sevdiğim beri gel beri

Hasretin özlemin hep bir arada
Güvenir dostum yok sorma burada
Bir değil bin çıban açtı yarada
Beri gel sevdiğim beri gel beri

Gönlüm gönlünüze bağlanır oldu
Umutlar yeşerip sararıp soldu
Yürek doldu taştı nehirler doldu
Beri gel sevdiğim beri gel beri

Kimseden bir umut vefa aramam
Senden başkasını sarsam saramam
Dayanma gücüm yok gayrı duramam
Beri gel sevdiğim beri gel beri

Bu nasıl bir özlem bu nasıl bir dert
Ya öldür kurtulam ya sev ya terk et
Aşkın yüreğimde sarmadan nefret
Beri gel sevdiğim beri gel beri

Der Âlim gözümde yaş bereketi
Tırnağıyla kazır bilir kıymeti
Seven sevdiğine olmaz zahmeti
Beri gel sevdiğim beri gel beri

12.08.2006 Cumartesi

Bekir Alim
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Bestem

Damarımda dolaşan bir kan'ın hevesi bu
Yüzyıllarca sürecek bir ağıt bestesi bu
Yaz Baharı bekleyen belki son nefesim bu
Dolaşıp dilden dile okunmalısın Bestem

Bu Gönül sevdasıyla birlikte çıktık yola
Son menzile varmadan vermemelisin mola
Kucak aç Sevgiliye aç kolların sar dola
Namerde yüzsüzlere dokunmalısın Bestem

Uğrunda bir canım var iste canım veririm
Herkim göz dikse sana dağları deviririm
Siper et gövdem benim zerre'ye çeviririm
Kalp denilen o göle sokulmalısın Bestem

Yazdığım her cümlede her zerrem çözülüyor
Fırlayan bir ok gibi dilimden dökülüyor
Yazmasam bir gün seni satırlar üzülüyor
Sen benim eserimsin kalkınmalısın Bestem

Sitemkâr Âlim’im der; çarşambada salısın
Gönüllerin sultanı Vatan'a sevdalısın
Bozamaz birliğini bir defnede sarılsın
Ben halka mal olmuşum halkın malısın Bestem

23.01.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Bıraktılar

Ortalarda bıraktılar
Yürek yangın yeri gibi
Aşk ataşında yaktılar
Et ve kemik deri gibi

Kime hal desem hal oldu
Dereler çağlayıp doldu
Dün neydin bugün ne oldu
Sözün panzehiri gibi

Şaşırdım yolu yordamı
Saygı vardı sevgi hanı
Kalmadı senden bir anı
Gez dolaş serseri gibi

Anlatıp yazsam yazılmaz
Ölmeden kabir kazılmaz
Dostluklar böyle bozulmaz
Göz deniz feneri gibi

Der Âlim gamlandım gene
Gülmedi yüzüm bu sene
Dert yüküyüm döne, döne
Ne ölü ne diri gibi

16.07.2005 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Bilemedin Be Gülüm

Bilemedim Be Gülüm

Tüm maziyi unutup bu aşkı baştanbaşa
Silmeni istedim’ de silemedim be gülüm
Kalbimdeki bu şavkın yansırken dağa taşa
Bilmeni istedim’ de bilemedim be gülüm

Hasretin yüreğimde içten içe kanarken
Taşırım ben bu yükü içinde yar sen varken
Ardın süre sürünüp el açıp yalvarırken
Gelmeni istedim’ de gelemedim be gülüm

Sökmedim kalbimden hiç sökemedim bir daha
Kalbimde saklı yerin durur vallah billaha
İstersen ecelim ol ister götür Allah’a
Gülmeni istedim’ de gülemedim be gülüm

Kimseyi görmez gözüm sanki bakar bir körüm
Bırakmadı ki felek son kez olsun bir görüm
Dayanılmaz acıyla çırpınırken sol böğrüm
Ölmemi istedim’ de ölemedim be gülüm

Gezdiğim dolaştığım her yerde hep sen varsın
Âlim’in dertlerine kirpit çakıp yakarsın
Vicdanın yok mu bilmem, bilmem ki nasıl yarsın
Sönmemi istedim de sönemedim be gülüm

25.09.2006 Pazartesi

Bekir Alim

Bekir Alim
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Bilemedin Bilemedin

Söz söyleyip söz yazan ben
Hem susup hem de kızan ben
Ben aşığım ben ozan ben
Bilemedin, bilemedin

Dert yüküyüm dert gardaşı
El âleme güne karşı
Ah çekip titretsem arşı
Bilemedin, bilemedin

Hem isyankâr hem gözü kör
Dertten saray yap kale ör
Düş kötüye düşte bak gör
Bilemedin, bilemedin

Nerde kalır bilmem halın
Kuruyup kırılsın dalın
Ne sazdan ne sözden alın
Bilemedin, bilemedin

Artar dedim artmaz oldu
Yar bu derdi satmaz oldu
Bak dizlerim tutmaz oldu
Bilemedin, bilemedin

Kul Âlim der kul hatrini
Çok gördüğün zahmetini
Sen kadrimi kıymetimi
Bilemedin, bilemedin

14.01.2007 Pazar

Bekir Alim
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Bilemen

Varıp muhannete derdin arz etme
Sır tutmaz sırrını saçar bilemen
Sen kendini düşün beni dert etme
Başında bir bela açar bilemen

Hele bir güven bak dön bir geriye
Dönersin et kemik sırım deriye
Dardayım de çağır gelsin beriye
Ardına bakmadan kaçar bilemen

Sabır taşlarından sabır işlesen
Arıyı gözünden tutup fişlesen
Yalancıyla gezip bir cebelleşsen
Hain kanatlanıp uçar bilemen

Açma gönül kapın kalbe yaramaz
Ne hâldasın diye sorup aramaz
Kör topal misali tez davranamaz
Gövdesinde başı naçar bilemen

Kim bilir ne halde olur ölüşü
Adaletliymiş sözde bölüşü
Meymenetsiz surat masum gülüşü
Çekirge misali sıçrar bilemen

Der Âlim Söyleyip yazdım bir ayar
Hendeği görmeden paçayı sıvar
Görmedim ömrümde ben böyle hıyar
Sermeden döşeği sıçar bilemen

07.Haziran 2006 Cuma

Bekir Alim
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Bilen Olmaz

BİLEN OLMAZ

Duygularım deryada taştı bir nehir gibi
Falcılara sorarım halımı bilen olmaz
Her güneş batışında içimi sarar tipi
Yar/sen siz gözyaşımı sil desem silen olmaz

Yağmur gibi damlayıp gözlerim kan akıyor
Bu aşkın kor ataşı içten içe yakıyor
Görenler deli sanıp ardım süre bakıyor
Perişan şu halime acıyıp gelen olmaz

Şu zavallı gönlüme ya çare ol, ya merhem
Ne yapsam gitmiyorsun seni yaşarım her dem
Elinden zehir olsa içerim dirhem dirhem
Bu sevgiye can verip can verip ölen olmaz

Arz ettim her halimi sızmaya yok mecalim
Yeter’ki bir anlık gel senden olsun ecelim
Senin hasretin varken öz canımdan geçerim
Senden başka gönlümde taht kurup gülen olmaz

Nice güzeller gördüm her birinde sır saklı
Sensiz yaşayamam ben nasıl olursun haklı
İsmine çizdim tuval oynatırım bu aklı
Ben sevdim seni desem vallahi yalan olmaz

Bazen gün gibi doğar bazen hazan olursun
Zamansız gelir ecel gel etme gel n’olursun
Dert çekmekten ne çıkar dertliden ne bulursun
ALİM’in yüreğinde sevenler talan olmaz

02.03.2012 Cuma

Bekir Alim
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Bilim Sanat Marşı

BİLİM SANAT

Türk oğlunun gür sesinde
Ol dâhi’nin gözdesinde
Açılır yeni bir ufuk
Bilim sanat merkezinde
Bilim sanat bilim sanat (Tekrar)
İnsana olur kol, kanat

Çağ atlamak tek niyeti
Akıl, bilim meziyeti
Âlimlerle yoldaş olur
Cahillere eziyeti
Bilim sanat bilim sanat (Tekrar)
İnsana olur kol, kanat

Yeni ufuk açmak için
Cahille savaşmak için
Her gün yeni bir şey dener
Gök kubbede uçmak için
Bilim sanat bilim sanat (Tekrar)
İnsana olur kol, kanat

“Bilsem” ile var menzile
Geldiğini bile bile
Aydınlığa bir ışık tut
Yayılsın dört bucak ile
Bilim sanat bilim sanat (Tekrar)
İnsana olur kol, kanat

Kimi Sinan, kimi Kuşçu
Olmalı ilimin ucu
Her birinde bin bir hüner
Sanat kokar burcu burcu
Bilim sanat bilim sanat (Tekrar)
İnsana olur kol, kanat

Yaz ALİM’im yaz bir hele
Müdürüm Özdemir ile
Dört bucak dört köşe ilde
İbrahim,Taşdemir ile
Bilim sanat bilim sanat (Tekrar)
İnsana olur kol, kanat

Bekir Alim
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Bilinmiyorki

Ne dost olan belli ne düşman belli
Silsem yüreğimden silinmiyor ki
İnsanlar değil ki pergelli pilli
Adam kim odun kim bilinmiyor ki

Dost bildiğim o dost hayırsız çıktı
Umutlarım aldı hayalim yıktı
Can benden usandı canan'da bıktı
Gel desen ne fayda gelinmiyor ki

Gönül dağlarıma tez döndü hazan
Estirdin başımda fırtına sazan
Boynundan asardım aşkım olmasan
Bölsem dilim, dilim bölünmüyor ki

Kolay mı bu kadar bir dost kazanmak
Ben acı çekerken yatmak uzanmak
Bilmem hangi dinde var oyun bozmak
Gülmek istesem de gülünmüyor ki

Kollarımı açıp sarsam sarmıyor
Hakaret etmeye dilim varmıyor
Bu dünyadan ÂLİM murat almıyor
Ölmek istesem de ölünmüyor ki

03.01.2005 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Bilmedik

Kadere suç bulduk girdik günaha
Ekmek gibi evirdiler bilmedik
Yıllar yılı iki daha üç daha
Yolumuzdan çevirdiler bilmedik

Ne suçumuz vardı ne günahımız
Eridi kar gibi gönül dağımız
Soldu günden güne bahçe bağımız
İçten içe devirdiler bilmedik

Hakka haksız dedik haksıza haklı
Gönüller pas tuttu toprak çoraklı
Biz böyle değildik olduk meraklı
Başımızı eğdirdiler bilmedik

Suçluyu ararken biz olduk suçlu
Yol çıkmaza girdi iniş yokuşlu
Bir ejderha çıktı burçlu mu burçlu
Biz sevmedik sevdirdiler bilmedik

Der Âlim dert ile doldum taşarım
Günden güne yazar böyle coşarım
Adam kim odun kim bilmem şaşarım
Haram Lokma yedirdiler bilmedik

20.07.2005 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Bilmedin

Her günü gam dolu biri bin yerde
Başından belayı ata bilmedin
Mutlu bir yuvada devran sürende
Kar üstüne karı kata bilmedin

Ne anlatım deyim bu nasıl devran
Bir evin olmuştu birde araban
Bir namert yüzünden düştüğün dardan
Kurtulup evinde yata bilmedin

Musibetler geldi gaflet de kaldın
Hepsinden bir yara bir sitem aldın
Gam deryası göle daldıkça daldın
Uğursuz bu şeyi sata bilmedin

Alnında bir yazı varmış ezelden
Uğradık azaba yıkıldık birden
Sabreyle İsmetim ne gelir elden
Kaderden kısmeti tuta bilmedin

Gülmez der Âlim’im gülmedi yüzüm
Sitemli sözlerim insanlık özüm
Gitmesin gard aşım zoruna sözüm
Göz edip kirpiğin çata bilmedin

09.06.2002 HAZİRAN
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Bilmedinki

Ne söylesem azdır kar etmez sana
Hasretin içimde varı bilmedin
Yıldırmaz kış boran vız gelir amma
Dost mudur düşman mı yarı bilmedin

Bin bir cefa etsen çıkmaz buradan
Ay geçip yıllarım geçse aradan
Kudretim kısmetim verse yaradan
Durmaz can bedende arı bilmedin

İçimde bu sevdan yar boynum eğdi
Kem sözler sineme ok gibi değdi
Bilmem' ki bu öfke bu sitem neydi
Açıp kollarında sarı bilmedin

Sevdan bana hasret ben sana hasret
Kalmadı tahammül sabır ha sabret
Bitmezdi özlemim duymasan nefret
Yanar kor bedende narı bilmedin

Gidersin Âlim’im söz kalır hatıra
Dökülür duygular bir, bir satıra
İşimiz feleğe kaldı yatıra
Son mevsim baharda harı bilmedin.

24.09.2002 SALI

Bekir Alim
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Bilmem

Ne zaman bitecek bu kış bu boran?
Kaybolan umutlar döner mi bilmem
Ne bir arayan var nede bir soran
Bu yangın bu sene söner mi bilmem

Kim bilir ne halde şimdi nerdesin
İçimde hasretin gitmiyor sesin
Ölmeden bir tatsam ılık nefesin
Koklasam güllerin solar mı bilmem

Kayboldu gençliğim yaz gelip geçer
Kimi insan kimi parayı seçer
Bir yanda sen varsın bir yanda Tecer
Bu derya damlayıp dolar mı bilmem

Âlim’im sitemden sözden yazarsın
Toprağı elinle taşır kazarsın
Dertlinin derdiyle durup uzarsın
Ak düşen saçların yolar mı bilmem

09.12.2002 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Bilmeyeceksen

Bir daha arayıp sormam vallaha
Sende benim gibi sevmeyeceksen
Kapanmaz bir daha açtığın yara
Gelipte içine gir diyeceksen

Bazen atıp tutup çattığın gibi
Sarılıp koynumda yattığın gibi
Zevkini zevkime kattığın gibi
Sev deme sevgimi bilmeyeceksen

Sevdalı bu yürek yanmaz bir daha
İsmini cismini anmaz bir daha
Aşkın alev olsa kanmaz bir daha
Ağlatma gözyaşım silmeyeceksen

Hicran ataşında yakıp yandım ben
Her daim adını ismin andım ben
Dedim bu sevdaya nasıl kandım ben
Bırak git bir daha gelmeyeceksen

Der Âlim kaderim yazım bu demek
Kısmetim değilmiş mutlu gün görmek
Hakkım haram olsun verdiğim emek
Sevgisiz yaşa dur ölmeyeceksen

07.09.2006 Perşembe

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilmez

BİLMEZ

Adam mı odun mu bilinmez rengi
Sorduğum sualde rücu’yu bilmez
Zanneder dünyayı yarattım sanki
Görgüsüz zebani korkuyu bilmez

Sözlerine baksan bir “Karun” durur
Baykuş yuva yapar boynuna konur
İnsana yakışmaz kin kibir gurur
Şatavat bol amma türküyü bilmez

Merkebe yakışmaz giyse libas, şal
Hal ehli olandan gel dersini al
Bin yamalı hırka bir mintanla kal
Mangırı bol yapar görgüyü bilmez

Tapılmaz paraya malı olsa ne
Huzurla giyemez şalı olsa ne
Yüzmilyondan fazla dalı olsa ne
Hayâyı örtecek sürgüyü bilmez

Dost diye mecruha edilmez meyil
Her dağın düzü var sonsuz o değil
İlahi aşk için Rab-bin’e eğil
Kula kur yapacak örgüyü bilmez

Der ÂLİM bu sitem bu sözler niçin
Edebi erkânla yaşamak için
Sen sen ol be dostum az ile geçin
İnsan var verilen sevgiyi bilmez

Karun:Kendini maneviyattan yoksun parada zengin gören kimse
Mecruh:Yaralı ve incinmiş kimse

Bekir Alim
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Bilmezler

Gözlerini hırs bürümüş doymuyor
Kıt kanaat aç halından bilmezler
Çakal sarmış öz vatana koymuyor
Düşman sanıp dost yanına gelmezler

Tatlı dilin gül yüz sanıp haşlandık
Zulüm yaptın işkenceden hoşlandık
Gün doğmadı henüz erken yaşlandık
Durmaz oldu kanar yara görmezler

Tek parçadan bir zerreyiz bir elden
Söyler sözün Âlim çalar bir telden
Yağmur yağsa ıslandık hep bir elden
Bir hoş olmuş söyler ama gülmezler.

22.01.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Bilmezsin Sesli Şiir video slayt

Gönül nedir senden çektiğim çile
Yeteri bilmezsin azı bilmezsin
Kul ettin bir kula döndüm bülbüle
Güneşi sıcağı yazı bilmezsin

Nedir bu meziyet bu sevda nedir
Ya uslan gel artık ya tövbe dedir
Çektiğim bu çile sitem nedendir
Güldürmeyi bilmez haz’ı bilmezsin

Ne Ayşe’ye doydun nede Fatma’ya
Var’ mıdır cüretin çalım atmaya
Bir heves uğruna düşüp yatmaya
Sevda nedir desem nazı bilmezsin

Mecnunlar misali döndüm durmadan
Bir sıcak mekânda yuva kurmadan
Git artık gidersen beni yormadan
Bazen bildin amma bazı bilmezsin

Sevdamı aradım göstermedin hiç
Zaman geldi geçti artık vakit geç
Seçersen de gönül sadık bir dost seç
Gönlümdeki aşkı pazı bilmezsin

Vuslatın ara bul boş yere yanma
Herkes sevdiğini alacak sanma
Mutlak bir eserin kalacak amma
Söylersin ÂLİM’İM sazı bilmezsin

04.02.2008 Pazar

NoT: Gönlümdeki aşkı Pazı bilmezsin. Bu cümlede geçen 'Pazı' kelimesi güç ve kuvvet
anlamında kullanıldı.

<object width='400' height='334'><param name='movie'
value='http://video.mynet.com/e/84197'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed src='http://video.mynet.com/e/84197'
type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='400'
height='334'></embed></object>
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Bir Başka

Şu garip dünyanın şu haline bak
Mevsimi bir başka yazı bir başka
Bir güzeli sevdim dediler yasak
Bakması cilvesi nazı bir başka

Sevmeyi bilmeyen sevgiye ne der
Aşka düşen aşık gözyaşı döker
Kız senin yüzünden can cefa çeker
Söyleyip çalması sazı bir başka

Giyinmiş kuşanmış Libas üstünde
Öldürmek mi beni senin kastın ne
Aşk şarabı dolmuş gönül destine
Akıp durulması hazı bir başka

Der Âlim dert ile atıp durmalı
Yürek ya durmalı, ya durdurmalı
Coşkun sular gibi yerin bulmalı
Şivesi kıratı tarzı bir başka

28.01.2005 CUMA

Bekir Alim
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Bir Başkadır Sivasım

Derme çatma yapılmış kerpiçten yıkık evler
Yaz baharı bir başka bir başkadır Sivas'ım
Yılları imrendiren köklü asil zadeler
Canlı bir kalkan gibi taş, toprağı Sivas'ım

Boz bulanık ırmağı çağlayıp coşkun akar
Bir ok gibi fırlayıp dağ taş bendini yıkar
Hoş sohbet insanları ne yürek ne can yakar
Canlı bir kalkan gibi taş toprağı Sivas'ım

Dört köşe bucağında dönerken merdanesi
4 Eylül, le yeşerdi bu millet iradesi
Uygarlıklara beşik Medeniyet kalesi
Canlı bir kalkan gibi taş toprağı Sivas'ım

Bir dal gibi boy salmış her taraftan budağı
Suşehri Altınyayla Ulaş, ta yeşil bağı
Yükselir boydan boya yılanlı Tecer dağı
Canlı bir kalkan gibi taş toprağı Sivas'ım

Ufkumda Güneş açtı sönmeyecek ışığın
Yeşerip filizlendi kalplerinde aşığın
Süren sürsün saltanat kutsaldır boş kaşığın
Canlı bir kalkan gibi taş toprağı Sivas'ım

Sitemkâr Âlim’im der; sahip çık sen her şeye
Nam saldı Atam buradan dört bucak dört köşeye
Dalgalandı bayrağım, neşe kattı neşeye
Canlı bir kalkan gibi taş toprağı Sivas'ım

Bekir Alim
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BİR BULUT BİN DAMLA” Şiir Şöleninin Ardından

BİR BULUT BİN DAMLA” Şiir Şöleninin Ardından

Değerli Dostlar

       26 Haziran 2010 tarihinde Şiir şöleni için İlimize gelen ve ilimizde bulunan
şair,yazar ve gazetecilerimiz tarafından Şiir Şöleni hakkında bir çok yazı yazıldı yerel
basın ve televizyonlarda herkes konuya farklı açıdan baktı ve gördüklerini nasıl algıladı
ise öyle yorumladı.

        Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kısa adı ŞİYŞAD olan Sivas Yazarlar ve
Şairler Derneğimizin birlikte düzenlemiş olduğu 2.Geleneksel “BİR BULUT BİN DAMLA”
Şiir Şölenini daha geride bırakmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz bu tür geniş kapsamlı
şiir ve müzik etkinliği düzenlemek farklı illerde bulunan şiir ve Edebiyat sevdalılarını bir
araya getirmek oldukça uğraşı isteyen meşakkatli bir iştir.
      Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği olarak bu şiir ve müzik etkinliğini düzenlemeye
karar verdiğimizde karşılaşacağımız zorlukları ve sorumluluklarımızı biliyorduk. Dernek
Yönetiminde ve Derneğimizde olan üye arkadaşlarımızın öz verili çalışmaları ve
gayretleri ile el ele ve gönül birliği içerisinde bu zorlukların üstesinden  geleceğimize
inancımız tamdı ve öylede oldu.İl dışından gelen yaklaşık 55 konuk misafirle birlikte 80
kişi Şair,Yazar ve Gazeteci’nin katıldığı şiir şöleninde yemek,konaklama …vs  gibi iki
günlük bütün masraflarını bulduğumuz sponsorlarla karşılayarak Sivas’a ve Sivaslıya
yakışır biçimde konuklarımızı ağırlamanın mutluluğu içerisinde bir sonraki etkinlikte
buluşmak üzere misafirlerimizi memleketlerine uğurladık.

     Bu çalışmalarımız esnasında ve sponsor arayışlarımızda elbette bir çok zorluklarla
karşılaştık kimi zaman gittiğimiz yerden eli boş döndük kimi zaman çalıştığımız
kurumlarda dahi kanuni hakkımız olan yıllık izinlerimizi almakta güçlük çektik
engellemelerle karşılaştık ve kimi zaman tanıdığımızı düşündüğümüz insanların iç
yüzünü gördük. Bir tarafta bütün imkânlarını seferber eden vefakâr insanlar, diğer
tarafta program esnasında verilecek molada konuklarımıza ikram edeceğimiz çay için
gerekli olan Çay setini dahi vermemekte israr eden, basit düşünen Kurum amirlerini
tanıma imkânımız oldu. Bütün olumsuzluklara rağmen siz değerli dostları yüzümüzün
akı ile uğurluya bildiysek ne mutlu bize.

       Yardım ve Desteklerini gördüğümüz Başta ilimiz Valisi Sn.Ali KOLAT Bey olmak
Üzere Sn.Belediya Başkanımız Dogan ÜRĞÜP Bey Hafik Kaymakamı Sn İlyas MEMİŞ
Bey Hafik Belediye Başkanımız Uzman Dr.Zeki AYDIN Bey,İl Kültür ve Turizm
Müdürümüz Sn.Kadir PÜRLÜ Bey,İş adamı şair Sn.Zihni TAŞTAN bey ve Ayrıca Anadolu
Hastanesine, TEDAŞ müessese Müdürlüğüne, Esnaf Kefalet Kooperatifine, Öncü Market
Kuruluşuna, Metro Turizme Siyşad Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği Yönetim kurulu ve
Üyeleri olarak ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz.

     Programımıza davetlimiz olup işleri ve mazeretleri ile gelemeyenlerden öyle birisi
vardı ki en acı gününde bile bizleri unutmayıp Tebrik eden şuan Merkez Valiliği görevini
yürüten Eski Kayseri ve Bursa Valiliği görevlerini yürüten Sn Nihat CANPOLAT Bey
Telefonla bizleri arayarak bir yakınının cenazesine katılacağından gelemiyecegini
belirtme nezaketinde bulunan ender insanlardan  birisi ve Yine birçoğumuzun yakından
tanıdığı değerli kardeşim Şevki KAYATURAN,Nadir ÇİTİL dostlarıma ayrı ayrı teşekkür
ediyorum ve 100 km.uzaktan gelerek bizleri onurlandıran tüm konuklarımıza ayrıca
Derneğimizin yönetim kadrosu ve üyelerine ayrı,ayrı teşekkür ediyor saygılarımı
iletiyorum.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

                                                      29.06.2010
                                               Bekir ALİM/ Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Bir Dakika Saniye

BİR DAKİKA SANİYE

Gecenin sessiz fecri gözyaşımı boğarken
Dalarım hülyalara bir gün doğar yeniden
Çekilip kan damardan sessiz sessiz soğarken
Uzaktan bir ses gelir titrerim ben aniden

Pür neşe bir sevinçle canlanır tüm anılar
Bir Lahza’nın içinde dalarım enginlere
Köhne karanlıklarda kaybolurken canlılar
Meçhul olan bir yerde ya dağ yutar ya dere

Sanki kırık döküğüm bin parçaya bölünmüş
Ne yapıp ne etsem de hiç dinmiyor şu başım
Bir sevgili ararım kaf dağında görünmüş
Feryadı figan edip söndürecek ataşım

Söküp alsalar ruhum siyahında gecenin
Tutup ta kollarıma yapışsa bir ince el
Ve saklarım adını her cümlede hecenin
İstemem başka bir şey yeter ki bir anlık gel

Bu çile mektebinde bitirdim bu okulu
Tatmadım desem yalan nedir bu öfke niye?
Düşe kalka öğrendim dosta giden bu yolu
Sensiz yaşayamam ben bir dakika, saniye

Fecir:Tan ağarması
Lahza:Kısa bir süre,zaman
Hülya:Tatlı düş,hayal

Bekir ALİM / Sultan Şehirli                  24.02.2010  Çarşamba

Bekir Alim
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Bir Dosta

BİR DOSTA

Sihir dolu sözlerin sırra akıl sır ermez
Bu nasıl sevda böyle seven kıymetin bilmez
Nasıl anlatsam seni nasıl tarife gelmez
Dillerinden cümleler düşer parça pul olur..

Bazen uçar kuş gibi gah semada gah arşda
Üstüne üst biçilmez Vuslata yakarışta
Bazen bir dolu dizgin bazen sanki savaşta
Her birini bir yerde arar kendi yol olur

Yazdıgı her satırda bir tufanı andırır
Bazen öyle dertliki içten yazar yandırır
Ekmeğini bölüşüp yetimlerle bandırır
Kötülerin üstüne yagar yağmur dolu olur

Sözleri sitem dolu kahır doludur bazen
Bazen erişilmeyen sevda yoludur bazen
Yüregindeki sevda kader koludur bazen
Her derdini bir yerde koyar kendi kul olur

Bekir Alim
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Bir Fatiha Okuyun

BİR FATİHA OKUYUN

Yüzün kıbleye dön bu sese ses ver
Yaratan aşkıyla kurtuluşa er
Şevki Kayaturan görürse ne der
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

Musalla taşına yatmış uzanmış
Kim bilir ne çekmiş nasıl dayanmış
Sivas aşkı ile yandıkça yanmış
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

Akli selim insan böyle olmalı
Hak katında her an yerin bulmalı
Gönül kafesine iman dolmalı
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

İmam başucunda okur Fatiha
Gaflet uykusunda bekleme daha
Huzuru mahşerde sorgu var amma
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

Mertebe mertebe yükselip durdu
İzmir Karşıyaka Sivas öz yurdu
Gönül köşkü açık bir saray kurdu
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

Ezbere almış bak gidiyor dersin
El açıp dua et huzura ersin
Cennetül ala’da mahsülün sersin
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

Başucunda bekler Nadir,Muammer
Zamansız gidişe dostları ne der
Sanki zindan oldu karardı her yer
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

Yaşayan bu nefta kim diye soran
Adı Şevki Soyadı Kayaturan
Düşmezdi dilinden Hazreti Kuran
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

Kiminin duası kiminin hayrı
Birlik düşüncesi bilmezdi ayrı
Der ALİM hevesim kalmadı gayrı
Gelin dostlar bir Fatiha okuyun

13.08.2011

Not: Değerli dostlar Resim arşivimde dolaşırken Can Gardaşım Şevki Kayaturan’ın Sivas
Selçuk Çay bahçesinde bulunan Havalandırma bacasının üzerinde çekinmiş olduğu
resmine rastladım. Resimde Resimin Başucunda ellerini açmış dua eden Nadir ÇİTİL
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bey ve Muammer Yalçın’ın gülmelerini görünce biri dua ediyor diğeri gülüyor O taşı bir
Musalla taşına benzeterek bu şiiri ortaya çıktı.
Degerli Kardeşim Şevki bey başta olmak üzere tüm ehli İslam kardeşlerime Rabbim
uzun ömürler versin.

Bekir Alim
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Bir Göle Döndüm

Baharım gelmeden kış geldi gene
Dibi görünmeyen bir göle döndüm
Felek sillesini vurdu bu sene
Şaşırdım yolumu bir çöle döndüm

Dertler yığın, yığın dört yanım sardı
Gelmez bu sevdanın arkası ardı
Bittim ben tükendim saçlar ağardı
Lal olmuş dilleri bülbüle döndüm

Umutsa bir umut dilekse dilek
Ben sana bir kulum sevmek ne demek
Bir kalan hatıran bir paslı yürek
Sararmış gül benzi bir güle döndüm

Can beden ruhumda eserdi yeli
Sevdalımı dersin yoksa bir deli
Yokluğun bir zulüm gittin gideli
Kırılmış dökülmüş bir güne döndüm

Âlim’im söyleyip yazdın bir ayda
Herkes bir yol arar hepsi bir hayda
Belki sonun olur paslı bir yayda
Zamanı değişmiş bir güne döndüm

20.11.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Bir Gün

Şu bahtım ne kara nede bahtiyar
Ya nehir çağlayıp dolarsa bir gün
Gözümde canlanır bütün anılar
Göğsünde güllerin solarsa bir gün

Elbette takdir bu ederim mihnet
Bezdirdin canımdan usandım be dert
Demeye hakkın yok dur biraz sabret
Dertlerin bir derya olursa bir gün

Dokunma namerde çek gönül yası
Çıkacak karşına hasların hası
Söküp at kalbinden gam keder pası
Bu gönül sevdasın bulursa bir gün

Sitemkâr Âlim’im söyler derdinden
Gün gelip silinir anılar birden
Yer yerinden oynar dert kederinden
Seni benden alıp çalarsa bir gün

13.03.2004 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Bir Haber Getir

Turnam nere giden yolun ne yana
Nazlı yardan bana bir haber getir
Yükledim göçümü dert kervanına
Dayanma gücüm yok ara, bul getir

Kimseye derdimi açamıyorum
Derledim gülleri saçamıyorum
Yoruldum yorgunum kaçamıyorum
Çaresiz derdime derman ol getir

Yıkık harabeye dönmüş yapısı
Kabristandan almış bir ev tapusu
Kilitli kaldı de gönül kapısı
Saçını başından tara yol getir

Aşkı yüreğinde yandı kavruldu
Kesti umudunu artık yoruldu
Günden güne bulut gibi savruldu
Gelirsen de sevği, aşkı bol getir

Gâh bir rüzgâr olup çıktı semaya
Gâh kara bağladı haftaya aya
Elleri nasırlı yürek taş kaya
Gönlünü sen hoş tut desti’ y dol getir

Der Âlim derdime derdi katan var
Bir pula insanı alıp satan var
Kahpece sırtından hançer atan var
Sağ yazdır defterim yâda sol getir

14 Haziran 2006 Çarşamba

Bekir Alim
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Bir Haber Gönder

Beklerim bir zaman bir haber deyi
Yaz üç beş kelam edip yel ile gönder
Kalp kalbe ne yapar gam yıkar beyi
Geç kalmasın bari tel ile gönder

Gözlerim yollarda beklemek çok zor
Aşkın yüreğimde ateşten bir kor
Sor Allah aşkına bir kez olsun sor
Ya tanıdık ya bir el ile gönder

Mevsimin geçmeden tutarken kolun
Sarmadan ezrail hep sagın solun
Irmak kenarına ugrarsa yolun
Rüzgârın sürdüğü sel ile gönder

Boyun selvi boylu dallar içinde
Korkarım incinin hâllar içinde
Sevip koklarım ben allar içinde
Açan bir tomurcuk gül ile gönder

Derdimi dert bilip derdine katıp
Kurup hayalimi sarılıp yatıp
Yüzündeki benden bir dal kopartıp
Yaprağın üstünde sal ile gönder

Der Âlim söyleyip yazdım bak gene
Gülkurusu dudak ıslak bir tene
Bitmeden şu ömrüm geçmeden sene
Yaz telli bir mektup dal ile gönder

14.Temmuz 2006 Temmuz

Bekir Alim
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Bir Pazar Açtım

Gönül dergâhında bir Pazar açtım
Döndükçe dön derdi beni kendine
Topraktan neşrolup toza bulaştım
Dediler ki hayat zaman zengine

Her parçamın biri bin yerde kaldı
Felek beni dertten dertlere saldı
Ney varsa içimden koparıp aldı
Doymadım ki sana gülün rengine

Gün güne çağlayıp akar gözyaşı
Of çeksem titretir gök kubbe arşı
Zaman sana sözüm sen bize karşı
Dağlar bile erir düşer engine

Der Âlim gönlüme düşmeden nasır
Canım kurban olsun yolunda hasır
Ay geçip yıl bitse hatta bin asır
Yıkılsam derim ki varım ben yine

09.11.2003 SALI

Bekir Alim
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Bir Set Gibisin Bagdat

Her köşe bucağında her yerde bir öfken var
Bombaların altında afet gibisin Bağdat
Hırs bürümüş gözleri yer yerinden söken var
Etten duvar örülmüş bir set gibisin Bağdat

Bir değil yüz binlerce gönüllü var cengine
Hak davan hakkın senin boyun eğmez zengine
Alkanlara boyansa nehirler kan rengine
Bir birine bağlanmış kenet gibisin Bağdat

Özgürlük der adına küstahlığın yerine
Öfkeler işlemişti ta derinden derine
Nazar eyle yarabbi İslam’ın neferine
Tarihi aydınlatan senet gibisin Bağdat

Kerkük Musul'dan akar petrolün gözeleri
Atsalar yüz binlerce patroit füzeleri
Bu şehirde yaşamış evliya özeleri
Top tüfeğe yaslanmış ceset gibisin Bağdat

Arasan yer bulunmaz Bağdat'tan başka diyar
Göklerden birer, birer bak nasıl yıldız kayar
Göz dikmiş toprağına G. Bush denilen hıyar
Yalnız kalmış dünyada bir fert gibisin Bağdat

Genç ihtiyar demeden katlettiler insanı
Şu Amerikan, İngiliz Moskof'u iyi tanı
Bir sel gibi akıyor Bağdatlı kardeşkanı
Kuş beynini kemiren bir dert gibisin Bağdat

Tükenmemiş umutlar her köşe bucağından
Feryatlar yükseliyor analar kucağından
Bu güneş sönmeyecek evliya ocağından
Gönüllere hükmeden servet gibisin Bağdat

04.04.2003 CUMA

Bekir Alim
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Bir Teselli Ararım

Ağlasam ağlayamam yaş doldu gözlerime
Her satırdan bir umut bir teselli ararım
Günden güne çığ gibi kar yağdı düzlerime
Taş olsan şu kalbime durmaz yine sararım

Kayboldum yıllar yılı yorulup düşüp kaldım
Her günden bir musibet hepsinden yara aldım
Senden kalan ne varsa savurup yere çaldım
Belki son bir görüşüm belki de son kararım

Ne zaman değse elin elime sevinirim
Tutacak dal bulamaz yıkılıp devrilirim
Ey; alın yazlım benim bir sende eğilirdim
Ferhat gibi dağları deler yine yararım

Bekir Alim
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Birşeyler Yazak (Msn Hırsızına)

BİRŞEYLER YAZAK

Haydin arkadaşlar hep bir ağızdan
Şu meret hırsıza birşeyler yazak
Metanetsiz alçak kurmadan plan
Bir dilden konuşup birlikte bozak

İnsanlar insana zulmetmemeli
Bozulmaz dostlugun saglam temeli
Yaptıgı hataya söz söylemeli
Bir daha sinsice kurmasın tuzak

Şifreyi kıranda iş yaptım sanır
Astarsız suratta yüzmü utanır
Be hey sersem söyle seni kim tanır
Saygıdan sevgiden dostluktan uzak

Dostlarla selamı kestim yüzünden
Kim bilir ne canlar yandı sözünden
Suretin degil mi insan özünden
Kalsan olmazmıydı toplumda yüzü ak

Şaşkınmısın sersem yoksa belamı
Birazda arif ol dinle kelamı
Dostlarla kestirdin bana selamı
Bu sözler az bile sana müstehak

Not:30.05.2009 Cumartesi günü Msn Hırsızı tarafından yaklaşık on yıldır kullandıgım
Msn’m çalındı Hırsıza bu şiirle seslendim.

Bekir Alim
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Biten Yıllara

Umutlar umutları kovalar
Seneler seneleri.
Bitmeyen bir tek şey var
Gönlümün gam kederi

Bitmiş gibi görünür, Lakin
Bir yenisi eklenir.
Bir sonraki seneye, belki de bir başka bahara
Değişen bir şey olmaz.

Bugün 2003 yılının son günü ve son saatleri
2004 neler getirecek bilinmez.
Herkes gibi benimde beklentilerim var
Bir önceki yılda olduğu gibi
Şans, para, umut... Umut, umut.

Bekir Alim
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Biten Zamana

Yüzlerimde tebessüm okunur gözlerimden
Senden kalan ne varsa artan zaman utansın
İbret al hiç olmazsa bir parça sözlerimden
Kaybolup birden bire batan zaman utansın

Yaz baharı beklerken çiçekli bir fidandım
Bir değil bin ömrümü yollarına adardım
Her kim çıksa karşına kollarından budardım
Sensiz geçen bir yılda yatan zaman utansın

Düşen yapraklarımı dönerdikce çevirdin
Kocaman bir çınardım kör baltayla devirdin
Kızgın kor ateşinle yakıp yıkıp evirdin
Dertliye dert kederi katan zaman utansın

Der Âlim’im gün güne dost bağında taşlandım
Baktım ki bir aynaya dedim nasıl yaşlandım
Sen sevda denizinde ben derdimle haşlandım
Benden çalıp gençliği satan zaman utansın

19.11.2002 SALI

Bekir Alim
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Bize Bizden Olan Gelsin

BİZE BİZDEN OLAN GELSİN

Mert oğlu mert soyumuz Türk
Bize bizden olan gelsin
Böyle emretti Atatürk
Bize bizden olan gelsin

Her söze kulak asmayız
Boş okuyup boş yazmayız
Birlikte düzen bozmayız
Bize bizden olan gelsin

Sözümüz bir özümüz bir
Hakka giden izimiz bir
Kıblegahta yüzümüz bir
Bize bizden olan gelsin

Gönüllere gül ekeriz
Kötülüğe set çekeriz
Dört kıtaya hükmederiz
Bize bizden olan gelsin

Âlim’im Yazıp anlattı
Sevgisine sevgi kattı
Kör nefsine çalım attı
Bize bizden olan gelsin

05.07.2010 Pazartesi/Sivas

Bekir Alim
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Boşuna

Sanma ki mutluyum, mesudum sanma
Kalmadı hevesim zahmet boşuna
Farkım yok köleden yaşarım amma
Tükendi tahammül sabret boşuna

Gam doldu sineme artar her gece
İsmin dudağımda dilimde hece
Bazen umut verdin bazen işkence
Yaptığın bu hata rahmet boşuna

Baktım etrafıma herkes bir hayda
Kimi yerde gezer kimisi Ay'da
Şarkılarda tuttum fallarda çayda
Uykudan uyanmaz gaflet boşuna

Sitemkâr Âlim’im yazar söylersin
Uzaktan uzağa durup eylersin
Sevdasız gün olsa ömrü neylersin
Çektiğin bu çile hasret boşuna

21.08.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Boşver Be Kadın

Bırak gam kederi dur keyfine bak
Boş yere kendini yorma be kadın
Kar beyaz bedenin sarmadan toprak
Uzaktan hal hatır sorma be kadın

Gün gelir ufkunda açar bir güneş
Kimi sarhoş çıkar kimi keşmekeş
Bin yıllık hasretin bir tek güne eş
Daha ne beklersin durma be kadın

Şahlanıp prensin beklerken kırat
Ne saray isterdin ne köşk ne bir yat
O zarif bedenden bir eser yarat
Boş yere sineme vurma be kadın

Ay geçer yıllardan bir tat almazsın
Özgürlük bu deyip bağlı kalmazsın
Uzak bir diyara gitsem salmazsın
Beni bir saat gibi kurma be kadın

Kimler var bakınız kim benzer taşa
Kimi bir zevk arar kimisi paşa
Kimi muhtaç olmuş bir sıcak aşa
Kalbimde nişanın arma be kadın

Yıkılsan doğrulur gülüp yaşarsın
Günden güne erir dolup taşarsın
Bir sevgi uğruna dağlar aşarsın
Bahtın kozmopolit karma be kadın

Giyinip kuşansan dilde olur destan
Bir bahar giymiştin ipekli fistan
Kurtulmaz ki başın beladan yastan
Taş vurup toprağı yarma be kadın

Bir rüzgâr gibisin bazen çok serin
Kalmamış dizinde dermanın ferin
Diyemem Allah`tan çek derin, derin
Çok uzak diyara varma be kadın

Yanardağ misali yanıp yakarsın
Yaz biter Âlim’e kışın bakarsın
Dört mevsim içinde çağlar akarsın
Acıyıp Lütfedip sarma be kadın

16.04.2003 ÇARŞAMBA

Not: Bu Şiir 'BERGÜZAR' İsimli Şiir Kitabımdan Alınmıştır.

Bekir Alim
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Bu Aşk Değil mi?

Dört mevsim baharda kırmızı güle
Yol gösteren odur garip bülbüle
Ferhat`ı kul edip, Mecnun`u küle
Dön deren bu kudret bu aşk değil mi?

Her sözde bir mana var bir keramet
İster öldür beni ister viran et
Bu can bundan sonra sana ama net
Gönderen bu kudret bu aşk değil mi?

Ten veren bir cisme esen bir yele
Dur diyen mevsime yıllara bile
Bin bir hüner verip tatlı bir dile
Güldüren bu kudret bu aşk degil mi?

Sanma ki bu madde bu mana sende
Sanma ki son bulur bu sevdan bende
Her bir güzelliğin biri bu tende
Verdiren bu kudret bu aşk degil mi?

Sevgiyi kalp denen bir göle veren
Vefalı bir dostla devran sürdüren
Ham toprak üstünde yer beğendiren
Güldüren bu kudret bu aşk degil mi?

Yazmaya çizmeye kıyamam adın
Ulaştı göklere ta itikadın
Hele o sözlerin hoş sohbet tadın
Sevdiren bu kudret bu aşk degil mi?

Okudum çözüldü dilimin bağı
Yakıyor Âlim’i bu Sevgi yağı
Ey gönül sultanım derdim otağı
Söndüren bu kudret bu aşk degil mi?

Bekir Alim
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Bu Aşkı Kalbinden Atacakmısın,Sesli Şiir Video

Hasretle yaşarken gündüz gecede
Bu aşkı Lezzeti tatacak mısın?
Bitmeyen bu dertle bu işkencede
Sarılıp yorgana yatacak mısın?

Sevgi var yürekte yakar besbelli
İnsan ya sevmeli ya sevilmeli
Deseler bu mecnun yâda bir deli
Dert üstüne derdi katacak mısın?

Söylesen laf almaz ne çıkar taşa
Hayatı gözünle gönlünce yaşa
Bey olsa Cihana veyahut paşa
Yinede gel deyip tapacak mısın?

Göğsünde güllerin açıp solmadan
İçinde hasretin toprak olmadan
Dereler çağlayıp nehir dolmadan
Bir terazi kurup tartacak mısın?

Giyinip kuşan gel pembeyi alı
Yürek ya durmalı ya durdurmalı
Karanlık geceler sabah olmalı
Söküp yüreğinden atacak mısın?

Aşk iksiri sende yangında bende
Varmışın demiştin bir şiirinde
Ansızın rastlarsak günün birinde
Verdiğin sözleri tutacak mısın?

Söze gümüş derler sukuta altın
Boş Lafa gerek yok işte hayatım
Dertlinin derdine dert katan hatun
Âlim'e bu derdi satacak mısın?

02.05.2005 PAZARTESİ

Şiir :Bekir ALİM
Yorum ve Video:Bekir ALİM

<object width='400' height='334'><param name='movie'
value='http://video.eksenim.mynet.com/e/103219'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed
src='http://video.eksenim.mynet.com/e/103219' type='application/x-shockwave-flash'
wmode='transparent' width='400' height='334'></embed></object>

Bekir Alim
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Bu Candan Usanıp Bezersin Gönül

BU CANDAN USANIP BEZERSİN GÖNÜL

Derdimi arz ettim arzu halime
Dedi dert çekmeye dermanın mı yok
Hele bir dokun bak gönül teline
….Deli poyraz gibi esersin gönül
….Daldan dala konup gezersin gönül

Vuslatın gönlünden hatırını sorup
Az mı yalvarmadın kula kul olup
Bazen nehir olup, bazen dert dolup,
….Dost ile selamı kesersin gönül
….Usanıp bu candan bezersin gönül

Kimine kul oldun kimine köle
Nedendir bu sitem bu gonca güle
Gözyaşların dönmüş susuz bir çöle
….Ya bırak inadı ya sevsin gönül
….Dayanma gücüm yok üzersin gönül

Anlatsam derdimi deli sanırsın
Sende böyle içten içe kanarsın
Söyle yaz fermanım yanarsa yansın
….Gerecekse gelip de gersin gönül
….Belki ferahlayıp yüzersin gönül

Bir binayı kurup temelden tut ör
Sevdanı yaşayıp ihaneti gör
Aşkta olmaz kanun olmaz be nankör
….Umut bahçende gül yeşersin gönül
….Sen buna müstahak beşersin gönül

Kapılar kapanmış kitli ocağı
Sıcak bir yuvadır ana kucağı
Âlim’i bu derde salan alçağı
….Tanısan konuşmaz küsersin gönül
….Yüzünden çizğiyi çizersin gönül…

23.06.2008 Pazartesi

Avare gönül gurbette dolaşır.
Özlem arzusuyla durmaz dalaşır.
Yaralı sineye vuslat yaraşır.
....Her bir petekten bal alırsın gönül.
....Çağlar çağlar da durulmazsın gönül........İlkay COŞKUN

Bekir Alim
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Bu Derdime El Atmazsa Yar Benim

Çaresizlik çıkar her dem karşıma
Bu derdime el atmazsa yar benim
Şevk şıkat ederim şahlar şahına
Bu derdime el atmazsa yar benim

Ne günüm gün olur ne yaz, da yazım
Ne bahtı karalı şu alın yazım
Dört mevsim dinmeyen kış ve ayazım
Bu derdime el atmazsa yar benim

Gün gelir umutlar döner hüsrana
Kudretim gücüm yok dosta yarana
Bir savaş açarım kıran kırana
Bu derdime el atmazsa yar benim

Sildim yüreğimden çık de çıkarım
Yakarım bu şehri yakar yıkarım
Bir çılgınlık yapar kurşun sıkarım
Bu derdime el atmazsa yar benim

Neylerim der Âlim gülü nergisi
Bir güzel severim sevda denizi
Günden güne büyür kapanmaz izi
Bu derdime el atmazsa yar benim

09.11.2005 PERŞEMBE

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Gece

Dilimdeki cümlede hasret koydum adını
Ey gönlümün sultanı rüyalarım kadını
Karanlık gecelerden zevk hevesin tadını
Almadan bitecek mi, bitecek mi bu gece

Kızgın bir Güneş gibi yaktıkça kavurdun hep
Bazen bir tipi olup bazen de savurdun hep
Hal bilmeyen gönlümde ya köşk ya taht kurdun hep
İçten içe bu yangın tütecek mi bu gece

Aşkını yüreğimde köşk yaptım saray yaptım
Var mı bundan ötesi kul köle gibi taptım
Senin yokluğunda ben ne çileli dert kaptım
Bunca yıllık özlemin gidecek mi bu gece

Bekletme hiç boş yere bekletme bu garibi
Ya bir rüzgâr alacak ya kış ya boran tipi
Bir çırpıda kalbimi söküp aldığın gibi
Kollar kavuşup bayram edecek mi bu gece

23.10.2006 Pazartesi

Bekir Alim
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Bu Gönül Sevdanın Pazarı Diye

Küstüğüm o yâre bir haber saldım
Duymasın kulağım azarı diye
Nefsi emareden türlü ders aldım
Bu gönül sevdanın pazarı diye

Halimi arz ettim halden almadı
Tükendi tahammül sabır kalmadı
Derdim anlayacak dostum olmadı
Çeksinler boynuma hızarı diye

Git artık gidersen git neşe dolsun
Sen hâldan bilmeyen vefasız kulsun
Mutluluk istersen al senin olsun
Düzerler yoluna bozarı diye

Ölsem öldüğüm gün yuyanım olmaz
İmama zikredip uyanım olmaz
Feryadım sesimi duyanım olmaz
Bu âşık bu sözün yazarı diye

Gel gönül kendine gel durma ders al
Nazar kıl Âlim’e eyleme ihmal
Cahilin verdiği köksüz kuru dal
Çatırdar gün gelir nazarı diye

15.04.2007 Pazar

Bekir Alim
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Bu Nasıl Şans Talih

BU NASIL ŞANS TALİH

Firak’ı gönlümde girdap’ta kaldım
Ah edip ağlayıp, maziye daldım
Kırdım boş kadehi yerlere çaldım
Bu nasıl şans talih bu nasıl diye

Gülmedi şu yüzüm gülmedi gitti
Koskoca bir ömür tükenip bitti
Usandım canımdan yetti be yetti
Bu nasıl şans talih bu nasıl diye

Oysa ben sevginle açmıştım sayfa
Sen Sultan ol gülüm ben sana tayfa
Çektiğim bu çile dert ile hayfa
Bu nasıl şans talih bu nasıl diye

İsmini zikredip hece yaptım hep
Kalbimdeki aşkı yüce yaptım hep
Gündüzümü sensiz gece yaptım hep
Bu nasıl şans talih bu nasıl diye

Gördüğüm rüyayı hayır’a yordum
Küsüp gittiğini bilemiyordum
Gelenden geçenden hep seni sordum
Bu nasıl şans talih bu nasıl diye

Bir günüm bir ömre değerdi senle
Yüzündeki buse o ıslak tenle
Bilirim sevdiğim gelmezsin benle
Bu nasıl şans talih bu nasıl diye

14.10.2009

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Tayfa:İşci
Hayfa:Eyvah,yazık

Bekir Alim
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Bu Ne Haldir

Gönül dağım hasret ile
Aç kapıy yar gelsin hele
Gözyaşlarım döndü sele
Karaları bağlıyorum

Ne haldir yar bu ne haldir
Ekmeğimi suya bandır
Sensiz ömür kaç zamandır
İçten içe ağlıyorum

Sevda çeken dertte çeker
Ağlayıp gözyaşı döker
Dost yolunda teker, teker
Nehir gibi çağlıyorum

Yetmez mi dert bunca çile
Yaktın beni bile, bile
Gönlümdeki gonca güle
Yıldız gibi sağılıyorum

Der Âlim’im kim bilecek
Var mı gözyaşın silecek
Gönül dağım türlü çiçek
Paramparça dağlıyorum

12.11.2007 Pazartesi

Bekir Alim
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Bu Nedir?

Bir et kemik deri candan ibaret
Bomboş bir kovandan farkımız nedir
Sarmış her tarafı bin bir nedamet
Bir kuru soğandan farkımız nedir

Hal bilmez muhannet taştan kas katı
Zehir zem belektir geçen hayatı
Olsa ki ne fayda köşkleri yatı
Hep menfaat sorandan farkımız nedir

Ne yüzle gidersin bu kadar hakla
Biraz insanlık al bir şeyler sakla
Kimler var bakınız kukladan kukla
Ölçüsüz orandan farkımız nedir

Bir tek bir damardan kan damla, damla
Kabrinin içinde dört tahta çamla
Hal kalmadı bende dert ile gamla
Kan ilik sorandan farkımız nedir

Sitemkâr Âlim’im söz sende bugün
Bir eser bırak git, git sende öğün
Kozmopolit bir yer bir başka düğün
Çıkan bir durandan farkımız nedir

23.05.2003 CUMA

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Nefreti Kini O Sattı Bana

Zehirden zembelek cümle heceme
Bu nefreti kini o sattı bana
Kâbus gibi girip gündüz geceme
Bu nefreti kini o sattı bana

Yağdırdı başıma yağmurdan taşı
Utanmaz suratı uğursuz başı
Düşman etti bana kavım gardaşı
Bu nefreti kini o sattı bana

Ne sevmeyi bildi ne sevilmeyi
Unutturdu zalim bana gülmeyi
Dost oldu düşmanla jest olsun deyi
Bu nefreti kini o sattı bana

Bir bak şu yaptığın işe maziye
Yaptığın iş sığmaz Kuran a dine
Coştu deli gönlüm gamlandı yine
Bu nefreti kini o sattı bana

Adına Gül derler soyadı sevden
Kalmamış’ ki farkı kocamış devden
Yazdım çizdim amma ne gelir elden
Bu nefreti kini o sattı bana

Der Âlim anlatıp yazsam çok olur
Umutlar hayaller bir gün yok olur
Sır verme namerde döner ok olur
Bu nefreti kini o sattı bana

06.05.2005 CUMA

Bekir Alim
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Bulam Dersen

Varıp git sığın bir düşe
Ben Mevla'yı bulum dersen
İç şerbetin şişe, şişe
Ben Mevla'yı bulum dersen

En büyük varlığın akıl
Mevla yolu Hakka katıl
Köle ol pazarda satıl
Ben Mevla'yı bulum dersen

Bir bak şu dolaş âlemi
Aka id ilmi kelamı
Kesme dostlardan selamı
Ben Mevla'yı bulum dersen

Olsan Kafdağı'ndan kebir
Yerin altı üstüde bir
Vur gönlüne kement cebir
Ben Mevla'yı bulum dersen

Der Âlim’im eğme eğil
Dürüst ol dostlarca sevil
Hakkına kul ol ver meyil
Ben Mevla'yı bulum dersen

08.12.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Bulamadım

Felek ne suçum var günahım nedir
Arayıp gönlüme yar bulamadım
Yaram hicran oldu suçum sevmektir
Baş koyup yatacak yer bulamadım

Hasret dağlarında gezdim gün be gün
Gülmedi şu yüzüm kaderle küskün
Bazen yorgun argın bazen de üzgün
Yandım kor ateşte kar bulamadım

Bırakmaz yakamı amansız bu dert
Kalmadı tahammül sabır ha sabret
Dert çekmeye değmez boş yere zahmet
Yar açtım kollarım sar bulamadım

Yağdım yağmur gibi toprağa düşüp
Tenhalarda gizli, gizli öpüşüp
Bir gün arayıp sor son kez görüşüp
Sevip koklamaya nar bulamadım

Der Âlim dert alıp düştüm derdine
Başımdaki duman ondan bu sene
Yar bana darılmış küsmüş kendine
Yaz bahar yel esti har bulamadım

28.08.2002 SALI

Bekir Alim
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Bulamaz

Seyyah olmuş şu gönlümün maralı
Bir iptida bir çıkar yol bulamaz
Yorsun tutmuş kalbi kökten yaralı
Gelse tabip derde derman olamaz

Dört köşe içinde bir başka yeri
Hani o sevdiği can verdikleri
O ceylan bakışı çekik gözler
Baksa başka yere zaten yaranmaz

Bilmiyor kin kibir cilve naz etmez
Onu methetmeye ona söz yetmez
Ölse can bedenden ruhu terk etmez
Açıp kollarımı sarsam saramaz

Ak göğsünde açmış menekşe sümbül
O titrek sesini kıskanır bülbül
Has bahçe bağında bir tomurcuk gül
Buram, buram tüter bir yer aramaz

Artıyor gün be gün efkârı derdi
Oysaki ne kadar nasıl severdi
Dert etme sen beni boş ver efendi
Seven bir kalp yazar kement vuramaz

Der Âlim neyime bu şöhret şanlar
Arif olan okur tarifi anlar
İçimde bir değil bin bir sitem var
Yazdım çizdim amma bende duramaz

09.09.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Bulamazmısın?

Bitersin gün güne kalmaz eserin
Dertlerin ucuca ulamaz mısın?
Kör balta misali yontmaz keserin
Dal verip boynuma dolamaz mısın?

Ne benliğin kalır ne hatır soran
Koynunda beslenir çil böcek yılan
Gerçeği görmeden kurarsın plan
Hakkı’na yönelsen bulamaz mısın?

Bir nesne var her zerre'de salınan
Başucunda uyur yatar alınan
Zehir versen yenilmez ki balın an
Bir yudum su verip sulamaz mısın?

29.01.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Bulamıyorum

Kırılır gönlümün şevki düzeni
Elinde bir demet gül olmayınca
Bir oda yaptırdım özen özeni
Ateş yanıp tütmez yel olmayınca

Ah çekip of çeksen ne derin derin
Bırakıp gidecek tüm sevdiklerin
Toplumda mizacın olmazsa yerin
Kim kalır yanında mal olmayınca

Baykuş mekân tutar ıssız otağı
Kesmeden kurumaz gölün batağı
Sel sürükler açar dere yatağı
Nehir dolup taşmaz sel olmayınca

Verdiğin emekler gider hep boşa
Bey olsan cihana ve yahut paşa
Züğürt kendin över çıkar üst başa
Saygıdan bir parça dal olmayınca

Der Âlim dertliyim dolamıyorum
Mutluluk neydeki bulamıyorum
Param parçayım bir olamıyorum
Dilde şeker şerbet bal olmayınca

30.11.2006 Perşembe

Bekir Alim
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Bulmak Gerek

Güvenmem dost canlı sahte yüzlere
Söyleyip çalacak saz bulmak gerek
Utanmaz suratlar namert sözlere
Okuyup yazacak yaz bulmak gerek

Karda gezer belli etmezdin izin
Söz namus demiştin kızarmaz yüzün
Nerde bu millete verdiğin sözün
Adam gibi adam iz bulmak gerek

Hal bilmez elinde yıl geçip gitti
Tükendi umutlar kaybolup bitti
Yoksulluk hanemde yandıkça tüttü
Görmeye ne hacet göz bulmak gerek

Sitemkâr Âlim’im gel eyle sabır
Dayandı kemiğe bıçak'la satır
Döküldük yollarda hep patır, patır
Dört Kitap hak için farz bulmak gerek

21.08.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Bulunmaz

Bilmem ki ne deyip nasıl anlatsam
Bir zaman efsane oldu gidiyor
Bir derdin üstüne bin daha katsam
Dalga, dalga derya doldu gidiyor

Bulunmaz emsalin bulunmaz yerin
Bilmem ki var mıdır eşin benzerin
Can beden ruhunda et kemik derin
Emanet bedende soldu gidiyor

İlaç gibi gelir Arife sözün
Önemli değil ki görmemiş gözün
Kalbinde nişan var sevgidir özün
Duyanlar saçını yoldu gidiyor

Der Âlim sen oldun Veysel'e düşkün
Akan gözyaşların nur ile pişkin
Olsa ki ne fayda sarayın köşkün
Bir Efsane geldi soldu gidiyor

07.06.2002

Bekir Alim
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Can Hanım

Dur durak bilmeden sarsam yar seni
Gülsem güller yaban, sensiz can hanım
Nasılda sevmiştim ah bilsen beni
Yelsin kor bedende sessiz can hanım

Kalmasa dizde fer kolum budansa
Bir değil içime bin dert atansa
Boyun servi boylu bir can fidansa
Gezsen dağlarımda sessiz can hanım

Sensiz bir günümde ne şöhret şan var
Açtı gül dalında ayva turunç nar
Dediler ki el aç Allah'a yalvar
Bilsen ne haldeyim sessiz can hanım

Kim bilir ne zaman düştüm bu derde
Hasretin izleri bini bin yerde
Bir bak şu maziye bak kim nerede
Gitsen ötmez bülbül sessiz can hanım

Söylersin Âlim’im söylesen gelmez
Yıllar birer, birer gitse silinmez
Bu sevdaya düşen hal hatır bilmez
Gelsen can bedene sessiz can hanım

09.08.2002 AĞUSTOS

Bekir Alim
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Can Öğretmenim

Gönül çeşmesinden aşkın suyunu
İçmeyi öğrettin can öğretmenim
Hakikat rahın da Hakkın yolunu
Seçmeyi öğrettin can öğretmenim

Bin bir hayal kurup tefekkür ile
Gözyaşların döküp bir gonca güle
En acı günümde en zorda bile
Geçmeyi öğrettin can öğretmenim

Sevgiden köşk yapıp yurt yuva kurup
Nizam terazisin alıp oturup
Haklının hakkını haksızdan sorup
Ölçmeyi öğrettin can öğretmenim

Cehaleti candan ruhumdan söküp
Bazen sevda çekip bazen dert çekip
Şu cennet vatana bir fidan dikip
Biçmeyi öğrettin can öğretmenim

İlminle ışık tut güneşim olsun
Bir evim mekânım bir eşim olsun
Bir secdede başım bir beşim olsun
Seçmeyi öğrettin can öğretmenim

Ne yüzle giderdim Hakkın yanına
Söyle ne yazardım hasbi hâl’ına
Bin bir kelam ile Hak divanına
Uçmayı öğrettin can öğretmenim

Söylersin Âlim’im gün anlam buya
24 Kasım'ı anmak uğruna
Helal Lokmalarla hak huzuruna
Göçmeyi öğrettin can öğretmenim

Bekir ÂLİM

Bekir Alim
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Can Özüm

CAN ÖZÜM

Neden suskun dillerin,söyle bana can özüm
Kurdugumuz o köşkte uyuyup yatar mısın?
Fizana gitsen bile yine sözümde sözüm
Cehenneme gel deyip bir mesaj atar mısın?

Yaktığın kor ateşte kavrulup yandı bu ten
Aldığım her nefeste yandıkça yanıp tüten
Aklım zıvana döndü bilmem ki bu hal neden
Rüyamı hayra yorup bir dilek tutar mısın?

Kalbimdeki bu sevdan hasret kaldı ser’i ne
Dünya benim olurdu bakarken gözlerine
Kimseyi koyamam asla koymam senin yerine
Kem göz ile bakana cerh ile çatar mısın?

Varlığın bin bir umut sevgin sevgime beyan
Allah şahit bilirsin kullara olur ayan
Matluba ereceksin dayan sevgilim dayan
Bal deyip zehir sunsam birlikte yutar mısın?

Köhne karanlıklarda ruhun bedenime eş
Sen kadar yakmaz beni ne ay yıldız ne güneş
Şu Sitemkâr ÂLİM’İN bir gün olur keşme keş
Bekletme yeter artık elimden tutar mısın?

01.02.2013 / Cuma

Bekir Alim
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Can Seher Yeli

Dost eline giden seher yelleri
Nazlı yardan haber getirir mi ola
Açılmış göğsünde gonca gülleri
Bir gün beni alıp bitirir mi ola

Oturup karşıdan figan eylesem
Erisem kar gibi yanıp erisem
Nasıl sevdiğimi ah bir söylesem
Aklını kaybedip yitirir mi ola

Filizlendi yine bağlarda gazel
Yok, böyle cihanda böyle bir güzel
Güneyde türemiş şivesi özel
Yıllar yılı hasret çektirir mi ola

Sitemkâr Âlim’im gel etme nazar
Sorulmaz dertliye bağ ile pazar
Gönlümde ne saray ne sultanlar var
Tarlaya tohumu ektirir mi ola

02.05.2002

Bekir Alim
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Canım Cumhuriyetim

Karanlık ufuklardan bir güneş gibi doğdun
Yurdum, mekânım, taşım, canım Cumhuriyetim
Ufkumu aydınlatıp tüm cehaleti boğdun
Ekmeğim, sıcak aşım, canım Cumhuriyetim

Düşmanları yurdumdan kovarken birer, birer
Yeşerdi yeni nesil, Ay gibi açtı meğer
Uğrunda ölmek varken yaşamak neye değer
Gözüm, kulağım, başım, canım Cumhuriyetim

Çiğnetmedin bedenim dosta düşmana karşı
Titretir adaletin gök kubbedeki arşı
Bir tek vücut tek yürek dimdik durmalı başı
Genç ömrüm, onur yaşım, canım Cumhuriyetim

Bin dokuz yüz yirmi üç yirmi dokuz ekimde
Dalgalandı bayrağım dört mevsim her iklimde
Sonsuzluk hakkın senin yaşatmak var içimde
Ay gibi, hilal kaşım, canım Cumhuriyetim

Sitemkâr Âlim’im der; yanlıya yanaşmadım
Günden güne eriyip, zirvene ulaşmadım
Çizdiğin yoldan Atam zerre uzaklaşmadım
Sen yolum; yoldaşımsın, canım Cumhuriyetim.

07.10.2003 SALI

Bekir Alim
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Cesaretin Yok

Bu kaçıncı yalan kaçıncı hata
Yüzüme bakmaya cesaretin yok
Yığılıp kalmışsın dert sata, sata
Doğrulup kalkmaya cesaretin yok

Gözlerin yaş ile doldukça dolsa
Dört mevsim yazın kış kışın yaz olsa
Can bildiğin o can hal bilmiyorsa
Sevip bırakmaya cesaretin yok

Kötülük içinde ruhunda senin
Solgun bedeninde renk beniz tenin
Söksen sökemezsin kalbinde kinin
Yurt yuva yakmaya cesaretin yok

Sordun mu kendine bu hata neden
Bin bir yalan ile postu yürüten
Ne farkın kalmış ki cansız deriden
Kafana takmaya cesaretin yok

Seven sevdiğini sevse yanılmaz
Yaptığın iş dine Kitaba sığmaz
Kız senin cenazen vallah kılınmaz
Çağlayıp akmaya cesaretin yok

26.01.2006 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Ceylanım-Sesli Şiir Video Kılıp

Yıkık bir enkaza benzerken beden
Sen Leyla misali yakıp kül eden
Sevmemek olur mu yar istemeden
Aşkını gönlüme salan Ceylanım

Koca bir çınardım rastladığımda
Filizlendi güller açtı bağımda
Mecnunun sevdası gönül dağımda
Kalbimdeki aşkı çalan Ceylanım

Sevdanı yaşayıp aşkı gördüm ben
Beytullah’ a varıp yüzüm sürdüm ben
Dört kitap hak için seni sevdim ben
Sevdası mahşere kalan Ceylanım

Çaresiz dert ile derdim yazarken
Kendi ellerimle kabrim kazarken
Bazen rüzgâr olup bazen tozarken
Hasreti yaşayıp bulan Ceylanım

Gittiğin yollarda yol olsa buram
Param parça olup sızlasa yaram
Senden başkasını seversem haram
Gönlüme aşk ile dolan Ceylanım

Sen derdime derdi katmadın sen
El gibi oynayıp ağlatmadın sen
Bana bu dertleri sen satmadın sen
Ben sevmedim desem yalan Ceylanım

Ha uzaksın yakın hiç fark etmez ki
Sendeki bu vefa söze yetmez ki
Âlim’in gönlünde bu aşk bitmez ki
Sözde bir muktedir olan Ceylanım

02,01,2008 Çarşamba

Hazırlıyan Seslendiren:Bekir ALİM

divobject width='480' height='398'param name='movie'
value='http://www.dailymotion.com/swf/xbhsbw&related=0'/paramparam
name='allowFullScreen' value='true'/paramparam name='allowScriptAccess'
value='always'/paramembed
src='http://www.dailymotion.com/swf/xbhsbw&related=0'
type='application/x-shockwave-flash' width='480' height='398' allowfullscreen='true'
allowscriptaccess='always'/embed/objectbr /ba
href='http://www.dailymotion.com/video/xbhsbw_bekyr-alymceylanym_music'Bekır
Alım-Ceylanım/a/bbr /iY&uuml; kleyen a
href='http://www.dailymotion.com/SitemkarI'SitemkarI/a. - a
href='http://www.dailymotion.com/tr/channel/music'Yüksek çözünürlüklü video keyfini
yaşayın! /a/i/div
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Cıngıllı (Salkımlı) Baba

Çobanyıldızı’na benzer ahvalin
Bir yanıp sönüyor cıngıllı baba
Dün ne hâlda idin bugün ne halin
Dolaşıp yürüyor cıngıllı baba

Hoş sohbet lisanı hoş gönül tası
Kime bu sitemin bu cilve nazı
Dört mevsim dinmiyor kış ve ayazı
Sündükçe sünüyor cıngıllı baba

Bazen güler oynar bazen perişan
Var mı kudretinde şan ile nişan
Yorgun argın gezer bazen ürüş an
Bak nerde dünü yor cıngıllı baba

Bir Lokmayı bile bin parça bölmüş
Zavallı eriyip kar gibi sönmüş
Ne bir murat almış nede güngörmüş
Gözlüksüz görmüyor cıngıllı baba

Gazete dergiden okur magazin
Bir gün imam olur bir gün müezzin
Al oku Kelam'ı tamamla dersin
Bu Dünya dönüyor cıngıllı baba

Söylerim der Âlim bakma sözüme
Sen gelemezsin ki gelme izime
Darılma sözüme bir bak yüzüme
Kul kıymet bilmiyor cıngıllı baba

10.08.2004 SALI

Bekir Alim
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Ciğerparem  3

CİGERPAREM -3

…………Haniiii varya sennnnnnn

Şu mavi gecemi süsler hayalin
Söyle “Ciğerparem” söyle nasılsın?
Mil çektin gözüme sardı vebalin
Ensemde dolaşır ılık nefesin

……….Sensiz bu hayatı sildim dünyadan
………..İnanmazsan aç şu aç kalbime bak
Şayet bir gün olur usandım dersen
………..Saklı kalsın yerin bir resim bırak

İçimde bu sevdan kızıl kıyamet
Nedendir bu yangın bu hasret neden?
Dolaşır dudakta sunduğun şerbet
Bir daha terk etmez sen istemeden

………Bak be “Ciğerparem” can evime bak
………Gün görmemiş yüzün mah cemaliyim
Haram gayrı bana sensiz yaşamak
………Hasretle kucakla kendini bırak…

Sana giden yolda kıyama durdum
Secde etmek için eğdim başımı
Buz tuttu bedenim bozuk akordu
Yorganım kar oldu döşeğim toprak

………..Zaten dayanmaya mecalim yoktur.
…………Girdiğin gönülde  ak yıllarca ak
Sensiz yaşamak zor zor “Ciğerparem”
…………Gözyaşım silmeye bir mendil bırak.
Senn varya sennnnnnn Ciğerparem…

10.02.2012 Cuma
Saat:11.30
Bekir ALİM/Sultanşehirli

Bekir Alim
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Ciğerparem 1

CİGER PAREM

Gönlün sevgi mabedi sevmemek günah seni
Sevmesem “Ciğerparem” içten yanıp eririm
Nağme dolu sözlerin götürür benden beni
Sana kavuşmak için dağları deviririm
Sensiz yaşayamam ben yıkılıp devrilirim.

Düştüğün her yürekte, nice yangınlar yakan
Kalbime su misali çağlayıp coşkun akan
Bu canım feda olsun düşmanlarına kalkan
Sonum cehennem olsa gel desende gelirim
Sensiz yaşayamam ben yıkılıp devrilirim.

Bir gülüşün ömrüme bin bir ümit veriyor
Duymasam bir gün sesin içten yağım eriyor
Görenler zannediyor koca dağ devriliyor
Sevgimizin üstünde sevgi yok ben bilirim
Sensiz yaşayamam ben yıkılıp devrilirim.

Nice cevri cefaya katlanmaz mı bu beden
Yeter’ki bir anlık gel yanıp kavrulsun bu ten
Şu Sitemkâr ÂLİM’İN susar sen istemeden
Ne zaman sevme dersen işte o an ölürüm
Sensiz yaşayamam ben yıkılıp devrilirim.

17.01.2012 Salı
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Ciğerparem 2

ÇİĞERPAREM-2

Nice Şahlar sultanlar saraylarda taht kurdu
Sende benim gönlümde taht kurdun Ciğerparem
İki gözüm bir çeşme aktı aktı kurudu
Günlerim aya döndü ne durdun Ciğerparem

Mehtapsız gecelerde hem ışıksın hem güneş
Mevla’m övmüş yaratmış bulunmaz dengine eş
İçten içe kavurur bağrımda yanar ateş
Ne haldeyim nasılım ne sordun Ciğerparem

Kestim artık umudu kalmadı dizimde fer
Sevdan sanki fay hattı sarsıyor beni yer yer
Dönüp bak bir maziye yıktığın enkazı gör
Bozuldu düzen tutmaz akordun Ciğerparem

Bakmaya kıymaz özüm bir gül gibi koklarım
Her gece dua edip rüyalarda yoklarım
Duymasam bir gün sesin ismini sayıklarım
ALİM’in şu kalbini çok yordun Ciğerparem

26.01.2012 Perşembe
Saat:16.30
Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Coşkun Mutlu Beye

COŞKUN MUTLU BEY’E
           Coşkun Mutlu Beyin yazdığı  “Sivas’a Selam Olsun” Şiirine Nazire

Coşkun gardaşım yazmış dosta selam diyerek
Yürekteki sevdayı saklayıp silmeyerek
Bir daha görmek için çırpınmaz mı bu yürek
-Gönlünüze mutluluk sevgi ve neşe dolsun
-Acıkuyu’lu Gardaş aleykümselâm olsun

Dost kıymeti bilenler her zaman benimsenir
Böyle vefalı dostun takdirine ne denir
Aynı yolun sonunda birlikte gülümsenir
-Gönlünüze mutluluk sevinç ve neşe dolsun
-Acıkuyu’lu Gardaş aleykümselâm olsun

Şereflikoçhisar’dan selam salıp ses vermiş
Kalbindeki özlemi yazıp ortaya sermiş
Sultanşehir Sivas’ta Aşık Ruhsat’ı görmüş
-Gönlünüze mutluluk sevinç ve neşe dolsun
-Acıkuyu’lu Gardaş aleykümselâm olsun

Sivas Yazar Şairler Derneğimiz nam salar
Bize çamur atanlar baktıkça utansalar
Vazgeçilmez bu serden ta kopartıp alsalar
-Gönlünüze mutluluk sevinç ve neşe dolsun
-Acıkuyu’lu Gardaş aleykümselâm olsun

Sabiha, Şevki, Şükrü, ’Nevin’le geldik haza
Zekeriye DUMAN’la,Veysel dokunur saza
Sözle cümle yeter mi ALİM’im yaza yaza
-Gönlünüze mutluluk sevinç ve neşe dolsun
-Coşkun MUTLU gardaşım aleykümselâm olsun.

25.03.2011
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Coştu Geliyor

Bir bulut yükseldi şu gök kubbeden
Dağları düzleyip taştı geliyor
Toz duman içinde biri bin yerden
Zannettim deryalar, coştu geliyor

On dokuz haziran çarşamba günü
Bulanık ilçesi mahşere döndü
Sardı dört yanımı göz görmez önü
Dağlar üstümüze göçtü geliyor

Hal bilmez anlamaz hâldan ne bilir
Ağaçlar devrilip üstüme gelir
Tunç olsa yürekler dayanmaz erir
Ecel kurbanını seçti geliyor

Dört kişi bir dalda bir tek çınarda
Dökülen sel oldu gözde pınarda
Sen kurtar Allah'ım koymadan darda
Valiyle komutan, koştu geliyor

Der Âlim bu tufan azap yelleri
Taş olsa dayanmaz büker belleri
Gösterme Yar ab sen böyle selleri
Duyanlar dağ taşı aştı geliyor

24.06.2002 HAZİRAN

Bekir Alim
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Çağrı

Aldanma boş yere ol Hakka yakın
Her düşen yaprakta bir anı vardır
Hal bilmez kullara sır verme sakın
Dert yükü misali bir hanı vardır

Boş geçen zamanın yaz boşluğuna
İçme, den bir kulun sarhoşluğuna
Çektiğin her demin berduşluğuna
Emanet bedende bir canı vardır

Kimler var bakınız kim neyle meşgul
Analar evlatsız kadınlarsa dul
Sen olmak istersen Hakk'a yakın kul
Kurtulacak elbet bir yanı vardır

Dört yanın çevrilmiş deniz ve nehir
Bal yapar arılar yılansa zehir
Ben tutsak vatanda sen yaşarken hür
Yaz baharın başka bir şanı vardır.

Söylersin Âlim’im sözler yarışmaz
Arınmış toprağa toz, su karışmaz
Hal bilmez muhannet hâldan barışmaz
Damarda kim bilir ne kanı vardır.

17.01.2003 CUMA

Bekir Alim
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Çaldı Çalacak

Terk edipte gitti dost bildiklerim
Yalnızlık kapımı çaldı çalacak
Duysun cümle âlem tüm sevdiklerim
Azrail canımı aldı alacak

Mertebe, mertebe yükselip indim
At sanıp Eşeği katıra bindim
Bazen gülüp geçtim bazen sevindim
Bu hicran bu tende kaldı kalacak

Kimine gül oldum kimine tiken
Sevgisiz yaşadım sevgi yok iken
Uzaktan uzağa hasretim çeken
Aşkın bedenime doldu dolacak

Zerre yüreğimde korku kalmadı
Geçti ömrüm bir vefalı bulmadı
Gelsin dedim hiçbir fayda olmadı
Boş verdim her şeyi oldu olacak

Yazdım satır, satır cümlede her şey
Kimi ağam dedi kimi paşa bey
Biri gülüp geçti Lan hey dedi hey
Seninde gül benzin soldu solacak

02.Haziran 2006 Cuma

Bekir Alim
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Çanakkale Şehitlerine

Göklerden yağan kurşun bir yağmur seli gibi
Toplasam birer, birer seçilmez Çanakkale'm
Her karış toprağına tutkunum deli gibi
Et kemik'ten bir duvar geçilmez Çanakkale'm

Dile gelse konuşur şu dağ şu yamaç dere
Altın harflerle yazdık adımızı göklere
Siper et gövdem benim düşmandaki mavzere
Tunç çelik'tir bedenim biçilmez Çanakkale'm

Binlerce şehit versem durmaz yine koşarım
Bir elde kılıç kalkan sarp dağları aşarım
Mevziden mevzilere bir sel gibi coşarım
Kanla çizilen hudut küçülmez Çanakkale'm

Uğrunda yüz binlerce şehit dolu toprağın
Kanımızla suladık yeşerecek yaprağın
Yedi düvelden gelen düşman denen hortlağın
Elinden bade sunsa içilmez Çanakkale'm

Can bedenden ayrılıp hep düşsek birer, birer
Bir karış toprağını vermez kalsa bir nefer
Atam'dan bu armağan burda ölmeye değer
Türk yurdudur burası aşılmaz Çanakkale'm

Dört kıtaya yayılmış her yerde bir şanım var
Toprağına dökülen al kırmızı kanım var
Her köşe bucağında bin şehit var canım var
Namerdin kurşunundan kaçılmaz Çanakkale'm

18.03.2003 SALI

Bekir Alim
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Çatmayı Çatacağım Ben

Yeni bir Sevgili bulup
Aşkımı kalbine sunup
Hal bilmez yardan kurtulup
Çalıp çatlatacağım ben

Yazdım gönül defterine
Baka, baka gözlerine
Girip derinden derine
Bombayı patlatacağım ben

Dönme yüzünü mahşere
Selam aşka sevgilere
Aç göğsünü gere, gere
Kalbimde tutacağım ben

Kıskandırır gül nergisi
Bırakın siz bize bizi
Muhannet'i hal bilmezi
Sanma unutacağım ben

Bir gülüp bir gün sürünüp
Ateş gibi yanıp sönüp
Yüzümü kıbleye dönüp
Sarılıp yatacağım ben

Bizde yalan olmaz kebir
Doya, doya evir çevir
Bak Lezzete tat yede bir
Sen atma atacağım ben

Gün sayıp mevsimi sayıp
Seni sensizce yaşayıp
Gül üstüne gül koklayıp
Gönlümü avutacağım ben

Yazma Âlim yazma yeter
Gerçek seven var mı göster
Gönül bu muhabbet ister
Çatmayı çatacağım ben

16.12.2005 CUMA

Bekir Alim
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Çıkacak Yol Ararım

Taş kesilmiş gibiyim dört duvar arasında
Bir kurtuluş bir umut çıkacak yol ararım
Bitmeyen bu hasretle bir gece yarısında
Gözlerinin içine bakacak yol ararım

Ürkek utangaç halde titreyen bir ses ile
Ben kıskanırım seni uzakta olsan bile
Kalbimdeki bu Sevda gezerken dilden dile
Bir sel gibi nehirden akacak yol ararım

Eriyip damla, damla dönmeden susuz çöle
Kul köle ister isen, işte benim o köle
Yaz baharı doldurdum kalp denilen bu göle
Sarılıp ömür boyu kalacak yol ararım

Dilimden bu satırlar gün be gün dökülürken
Bir çığ gibi hasretin içimden sökülürken
Son mevsim yaz baharda boynumuz bükülürken
Kalbimdeki alyansı takacak yol ararım

Kalmadı hiç hevesim ne bahar ne yaz Âlim
Bana değil mevsime yaz bahara sor halim
Tükendi umutlarım kırıldı kolum dalım
Gönlümü bu gönlüne katacak yol ararım.

Bekir Alim
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Çigdem Tırpan Hanıma

ÇİĞDEM TIRPAN HANIMA

Nasıl methedeyim nasıl yazayım
Has bahçe bağının gülüsün Çiğdem
Cennet-ül alada açan gül gibi
Halk Eğitim’in gonca gülüsün Çiğdem

Ezelden ezele gönül süsleyen
Bulunmaz bir dosttur sırrı gizleyen
Huzur güven için halkı izleyen
Halk Eğitim’in gonca gülüsün Çiğdem

Lale, sümbül, nergis kıskanır seni
O asil duruşun cezbeder beni
Ay gibi parlıyor yüzünde ben’i
Halk Eğitim’in gonca gülüsün Çiğdem

Gönül bahçesinde açan gül gibi
Ne fırtına işler ne boran tipi
“Tırpan” gibi keser eğrilen ipi
Halk Eğitim’in gonca gülüsün Çiğdem

Sitemkar Alim der; bulunmaz eşi
Zifri karanlığın doğan güneşi
Bağrında yanıyor dostluk ateşi
Halk Eğitim’in gonca gülüsün Çiğdem

Bekir Alim
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Çingenem

Meftun oldum has bahçende ötmeye
Bülbül gibi güllerine Çingenem
Kim dayanır aşktan yanıp tütmeye
Kurban olsam yollarına Çingenem

Kerem edip ardın süre dolandır
İnsaf etme sür meydana dilendir
Bahar seli gibi coştur bulandır
Karıştım ben sellerine Çingenem

Hasretin içimi yaktı şimdiden
Sende açsın benim gibi sevgiden
İşte canım al bu canı bedenden
Mızrap olsam tellerine Çingenem

Hak katında ha ikiyim ha dördüm
Sen olmadan sanki bir bakar kördüm
Yol erkân var sende insanlık gördüm
Kemer olsam bellerine Çingenem

İğne ile kazsam kuyu kazılmaz
Sevmeyene destan türkü yazılmaz
Yazan yazmış bu iş böyle bozulmaz
Kement olsam kollarına Çingenem

Sanma aşkım sevgin bitecek bende
Aşkın çiçek açtı bin bir desende
Ben severim sen beni sevmesen’ de
Tor toz olsam küllerine Çingenem

Der Âlim’im öldür yâda viran et
Can bu tende baki durmaz emanet
Hakkın huzurunda hakkın helal et
Hayran kaldım dillerine Çingenem

22 Mayıs 2006 Pazartesi

Bekir Alim
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Çokmudur Sanki

Ruh bile bedenden geçip gidecek
Sen geçip gitmişsin çok mudur sanki
Aşkın yüreğimde yanıp tütecek
Sen yanıp tütmüşsün çok mudur sanki

Ben derde ne derde alışmadım ki
Düşmanla dost olup barışmadım ki
Kimlerle diş dişe yarışmadım ki
Söz sitem etmişsin çok mudur sanki

Eğilme sen derdin eğdim eğildi
Kim kötü çıktıysa ona sevildi
Terk etmek bu kadar kolay değildi
Eriyip bitmişsin çok mudur sanki

Der Âlim bu yangın yandı bir kere
Al götür beni de gittiğin yere
Gül gibi dünyamız döndü mahşere
Sevmeden sevmişsem çok mudur sanki

13.09.2005 SALI

Bekir Alim
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Dargınım Buğün

Bir sevda selinden dolaşır sözüm
Yazsalar fermanım naz olur buğun
Küstürdüm o yâri gülmüyor yüzüm
Dilimde nameler saz olur bugün

Bir seher vaktinde geldin yanıma
Zehirli ok gibi girdin kanıma
Kin gıybet yakışmaz dostluk şanına
Gün doğar umutlar yaz olur bugün

Yağmur yağsa dere taşıp durulmaz
Mecnunlar deryada koşup yorulmaz
Koç yiğidin hanı şanı sorulmaz
Nehirler çağlayıp düz olur Bugün

Der Âlim gün, güne düştün bu derde
Hesap var hakkını ara mahşerde
Kaypaklık yakışmaz mert oğlu merde
Yaz bahar gelmeden güz olur Bugün

16.04.2002

Bekir Alim
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Davacıyım

Senin yüzünden, yüzünden
Kopardılar can özümden
Ne çektim yalan sözünden
Ben feleğe davacıyım

Ne güneş oldun ne ay'ım
Hangi bir derdimi sayım
Her dertten hep aldım payım
Ben feleğe davacıyım

Korkak olan dönüp kaçtı
Doldu bardak doldu taştı
Dost düşmanla selamlaştı
Ben feleğe davacıyım

Ne kıymet bilir ne hatır
Atar tutar patır, patır
Tekme vurdu bizim katır
Ben feleğe davacıyım

Her yerde bulur bahane
Oğluna ne kızına ne
Dudak bal şerbet daha ne
Ben feleğe davacıyım

Söyler Âlim söz bilene
Bekletme gayrı gelsene
Dilerim bir gün dilene
Ben feleğe davacıyım

13.12.2004 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Dayan Be İsmet

Duvara yaslanmış yola bakarsın
Duruşun bakışın yaman be İsmet
Gün gelir sel gibi çağlar akarsın
Dinle bak sözümü aman be İsmet

Ne geçer aklından kim bilir şimdi
Bu ne bir düşmanlık nede bir kindi
Pazartesi günü zaman ilkindi
Sarmış dört yanını duman be İsmet

Güvenme namerde bitsin kederin
Değmezdi soysuza o son seferin
Tellerle çevrilmiş zindanda yerin
İt oğlu it'ten ne uman be İsmet

Kar etmez kış boran yurt ocağına
Namerde bir kurşun atacağına
Kader'den bu zindan yatacağına
Söylesin yıllarca zaman be İsmet

Sitemkâr Âlim’im hep kahır sözüm
Suçun yok bilirim dayanmaz özüm
Ak değilim amma çok kara yüzüm
Gitmiyor başından duman be İsmet

22.12.2002 PAZAR

Bekir Alim
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Dayan Be Yüreğim Dayan

Dost bildiğin yılan çayan
Ay geçer günleri sayan
Bir gün olur sende duyan
Dayan be yüreğim dayan

Ne kızarsın ne susarsın
Zehir zem belek kusarsın
Bırak sen kendi bozarsın
Dayan be yüreğim dayan

Günden güne yaksa ne var
Gözünden yaş aksa ne var
Can bedenden çıksa ne var
Dayan be yüreğim dayan

Savurup at közlerini
Duyan duysun sözlerini
Yaksın alev yüzlerini
Dayan be yüreğim dayan

Kim alıp kim ne satacak
Var mı sana Laf atacak
Kim derdine dert katacak
Dayan be yüreğim dayan

Yükselip çıksan göklere
Ya taş olsan ya bir dere
Pişman etseler bin kere
Dayan be yüreğim dayan

Ne hacet var sertleşmeye
Gizli, gizli sevişmeye
Dost kalmasa dertleşmeye
Dayan be yüreğim dayan

Der ÂLİM’İM yapmam sükse
Mengene ye koyup bükse
Mevla’m kerim hak büyükse
Dayan be yüreğim dayan

21.01.2006 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Dedecan

Sana bir çift sözüm şikâyetim var
Anlatım derdimi dinle Dedecan
Dostluklar bozuldu sahte insanlar
Yalan kol geziyor dille Dedecan

Engeli tanımaz engeli bilmez
Söz ile sataşır meydana gelmez
Bu deyyus ağlasan gözyaşı silmez
Boy ölçülmez oldu sin'le Dedecan

Al giyip dolaşır tüm senelerce
Sitemim var sözüm sana sadece
Bir güzeli sevmek sanki işkence
Yaşanmaz nefretle kin'le Dedecan

Yüzünde bir ben var kolunda mühür
Yaşamak zor bur da olsa cevahir
Bir Ejderha çıktı zehir mi zehir
Bir değil yüz değil bin'le Dedecan

Ver hele elini bir bak geriye
Dönersin et kemik sırım deriye
Nesiller bozulmuş gider neriye
Kur`an sız Kitap`sız din'le Dedecan

Söylersin ÂLİM`im söyler yazarsın
Güneşin altında bırak bozarsın
Sen kendi kabrini kendin kazarsın
Biz yarışır olduk; Cin`le Dedecan
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Dedin mi?

Saçlar darıma dağınık yüzlerimde ak
Bu neden kanıyor yaran dedin mi?
Yirmi üç bin günden bir gün çalarak
Dur gitme benle kal biran dedin mi?

Bir bak şu zamana gelip geçecek
Kırlarda yeşerdi al morlu çiçek
Her gönül dalından bir gül seçecek
Durma sen devam et zaman dedin mi?

Bir gün yorgun argın bir gün solarsın
Yağan yağmur gibi çağlar dolarsın
Öfkenden haykırıp saçın yolarsın
Duysun cümle âlem cihan dedin mi?

Renkler benek, benek al yeşil mordu
Hasretin içimde yanan bir kordu
Zaman bitti gayrı dönmem diyordu
İşte bak bu geldi sıran dedin mi?

Bıktım ben usandım kalmadı heves
Uzaktan uzağa bir davet bu ses
Son sözün Âlim’im belki son nefes
Tozpembe bulutlar duman dedin mi?

23.06.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Değilim

DEĞİLİM

Dinleyin hacılar beyler hocalar
Güneşin gözyaşı piri değilim
Severim güzeli yaşarım amma
Onursuz edepsiz biri değilim

Kimseye kin tutup kini bilmem ben
Severim sayarım ini bilmem ben
Şöhrette gözüm yok ünü bilmem ben
Hasmımdan cüsseli iri değilim

Servetim sözümdür doğruluk özüm
Ne parada oldu ne pulda gözüm
Belki ak değilim aktan ak yüzüm
Sag gezerim amma diri değilim

Bekir Alim
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Deli Gönül

DELİ GÖNÜL

Deli poyraz gibi esersin gönül
Nice sultanlara yar olmadın mı?
Ölüm döşeğinde yatarken bile
Dost için doğrulup var olmadın mı?

İlimi dergâhtan almışsın dersin
İnsanı insana sevdiren sensin
Bu kutsal sevdanın özünde gensin
Sarılıp bir kula kâr olmadın mı?

Yaratan Hak özden yarattı seni
Bir kuluna köle kul yaptı beni
Aşkın girdabında yaktı bu teni
İçinde tutuşup nar olmadın mı?

Yerde karıncadan sorulur hakkın
Soyluya değer ver soysuza sakın
İnsan yaratıldın olaman sapkın
Arınıp günahtan ar olmadın mı?

Varsın hak bilmesin bilmeyen mecrup
Takılmaz insana bilinmeden kulp
Bazen sevgi dolup bazen mest olup
Düştüğün girdapta dar olmadın mı?

Söyle deli gönül derdini arzet
Geldin ki gidersin gün doldu farzet
Elinde neyin var ne çekersin dert
Bazen duyup bazen sağır olmadın mı?

ÂLİM’İM sözlerim gam ve gasavet
Bu feryat bu figan dostluğa davet
Başına gelmeden bin bir nedamet
Eleyip dokuyup har olmadın mı?

23.09.2011
Bekir ALİM/Sitemkar Aşık
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Deli Kız

Ne kadar naz etsen cevri cefayla
Kıyamam ben sana kıymam deli kız
Zulüm yap çekerim zevki sefayla
Can nasıl dayana kıymam deli kız

Yuttuğum Lokmanın suyun hatrı var
İnsana bu sevgi olmaz bu kadar
Aşk aşında pişen aşktan` mı korkar
Asi olmayana kıymam deli kız

Aşkı sevdan ile içime attın
Çok mu şey istedim çok mu ağlattın
Bana bu sevdayı aşkı sen sattın
Gel sarıl sen bana kıymam deli kız

Bir ömür yaşasam hasreti senle
Göğsündeki güller yüzünde benle
Islak dudaklardan mis gibi tenle
Otursak yan yana kıymam deli kız

Hem ağlattın beni he mi güldürdün
İçimden nefreti kini öldürdün
Yanardağ gibiydim yaktın söndürdün
Ben böyle bayana kıymam deli kız

Harcasan ömrümü gençlik çağında
Filizler kurusa gönül bağımda
Gözünden bir damla yaş yanağında
Düşerse bu cana kıymam deli kız

Mevla’m görür elbet kader kısmetse
Bu can bedenimde bir aman etse
Âlim’i dostları satıp terk etse
Söz verdim ben sana kıymam deli kız

24 Mayıs 2006 Çarşamba
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Deli Mavi Sevdalar

İçinde kin fesat yok dost ve kardeşlik işi
Kenetlenmiş yürekler ayrılmaz üçü beşi
Yüreğimizde sevgi kalbimizde güneşi
Taht kurdu gönüllerde Deli Mavi Sevdalar.

Her cümlede bir umut bir ilmek atılıyor
Damarımdaki kanım sökülüp çatılıyor
Gül dalından size ne bize biz katılıyor
Peteklerde ballarda Deli Mavi Sevdalar.

Her birinin sözünden kaleminden bal damlar
Yaz şairim sende yaz sözün Dünyayı sallar
Hal bilmeyen hâlsızlar bu sevdadan ne anlar
Köy kasaba illerde Deli Mavi Sevdalar.

Sanmayın Taştan bu kalp et ve kemik deriyiz
Tutamaz kimse bizi biz umutlar eriyiz
Yüreğimizde sevda aşkın son neferiyiz
Türkü oldu tellerde Deli Mavi Sevdalar.

İşledik nakış, nakış cümleyi satırlara
Biz kıymayız be gülüm el değmez hatırlara
Bir gün uğrarsa yolun Kâbe’ye yatırlara
Deki gonca güllerde Deli Mavi Sevdalar.

Mas mavi umutlarla bürünmüş mavi renge
Bir bülbülü andırır ahenk katar ahenge
Sevgi kardeşlik barış hepsinde aynı denge
Bu Sevdalı yollarda Deli Mavi Sevdalar.

17.11.2006 Cuma
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Dem Süren Olmaz

Bir sadık dost ile dem süremedim
Sanırım bir daha dem süren olmaz
Ben derdimi yâre bildiremedim
Beklerim bir demet gül veren olmaz

Gözümden yaş akar boşalır seller
Dertlinin halinden ne bilir eller
Bilmezler sevmeyi sevilmeyenler
Kalsa bir köşede bir gören olmaz

Başa ne gelirse bir baştan gelir
Sayılı gün biter kar gibi erir
Ahmaklar odur ki kendinden bilir
Kaderin elinden kurtaran olmaz

Bir gün bir köşede kalırsın gider
Gel artık be Gülüm yeter be yeter
Gerçekçi olmayan sevgi tez biter
Kapanmaz yaranı bir saran olmaz

Bin bir hayal kurup bir gün erirsen
Her olur olmaza gönül verirsen
ÂLİM’İM aşk için ölsen delirsen
Yanında dost gibi bir duran olmaz

27.01.2005 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Demiye

Bir kul yok ki bir kul hakkı yemesin
Cevher olsa söz bu kıymet demi ye
Kurt, çakallar varsın Hakkı bilmesin
Arif gerek ehlisünnet demiye

Asi olma; kıl istif ar kul eyle
Ot kökü dönmezimi aslına niye
Yetmez ömrün yetmez kıymet bilmeye
Mümin gerek ya Muhammet demiye

Bu İhsan’dır, bu Arif'tir bu Naim
Resul gelmez bu millete her daim
Kul eylersen canı olmazsın zalim
İrfan gerek Arif ümmet demiye

Baki olsa Dünya kalmaz bir han-ı
Gelen gider sıra sende biz fani
Soran olur elbet bir gün hesabı
Meydan gerek hodri kısbet demiye

Sitemkâr Âlim der bağım bulunmaz
Şan şöhretim vardır adım duyulmaz
Bizde el sözünden meydan yer olmaz
Ozan gerek ozan nispet demiye

01.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Derdi Var Belli

Bir gelin yavrusun sarmış koluna
Belli ki halinden derdi var belli
Sordum sual ettim düştüm yoluna
Belli ki halinden derdi var belli

Gam dolmuş yüreği hasret neşeye
Sitemli sözleri belli her şeye
Dedim adın nedir şey dedi şeye
Belli ki halinden derdi var belli

Hal bilmez ömrünü almış gidiyor
Zavallı derdinden yanmış tütüyor
Mırıldandı dedi zaman bitiyor
Belli ki halinden derdi var belli

Almamış dünyadan zevk hevesini
Kıskanırdı bülbül titrek sesini
Sökmüşler göğsünden can kafesini
Belli ki halinden derdi var belli

Elinde eldiven başında şal var
Bu garip bir başka, başka bir hal var
Gel arın günahtan el açıp yalvar
Belli ki halinden derdi var belli

Sitemkâr Âlim’im söyler söz ile
Gelseler şu yerler konuşsa dile
Dur dedim zamana yıllara bile
Belli ki halinden derdi var belli

02.03.2004 SALI

Bekir Alim
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Derdimin Dermanı Olanlar Gelsin

Düştüm bir zalime çıkmazda yolum
Titriyor ellerim kırıldı kolum
Ya kurtar Allah'ım ya göster ölüm
Gelsin üstümüze sarp dağlar gelsin
Beni dertten derde salan yar gelsin

Saçlara ak düştü kar yağdı beyaz
Geceler karanlık kış boran ayaz
Bekleme sen gelmem, gelemem bu yaz
Gelsin bu aşk ile yananlar gelsin
Yolunu kaybedip bulan yar gelsin

Hicran ataşında yakıp yandırdın
Bir lokmayı bile bine bandırdın
Söz vermiştin zalim niye kandırdın
Gelsin eriyip te solanlar gelsin
Derdime bir çare olan yar gelsin

Ay geçip yıl bitti yanmadın tüttün
Garip baykuş gibi başımda öttün
Yazımı kış ettin kışım yaz ettin
Gelsin sevda seli sananlar gelsin
Beni benden alıp çalan yar gelsin

Söylersin Âlim’im söz yanık, yanık
Unuttum kendimi seni bir anlık
Ben gönül mahkûmu sen tutsak sanık
Gelsin ağam gelsin yar kendi gelsin
Dört Kitap hak için kalan yar gelsin

21.02.2004 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Derman Ararım

Bir ilkbahar günü sabah erkenden
Derman arar iken iz bulduk bir iz
Bu dertten bu defa kurtulak derken
Sarardı yaprağım soldu gül beniz

Girdim hastaneye dar bir köşeden
Dediler sıra al Kardiyolojiden
Bıktım ben usandım zaten her şeyden
Gün güne hep böyle tükenmekteyiz

Doktor gelip sordu dedi neyin var
Yar dedi içimde yaram var kanar
Birkaç tahlil sürdü haftalar aylar
Gam yükü misali oldum bir deniz

Gelir miydik acep kalmasak zorda
Dediler ki Doktor Bülent var bur da
Anlatım derdimi hele bir sor da
Allah'tan bir umut beklemekteyiz

Umudum tükenip düşmeden suya
Sonuçları aldım girdim odaya
Baktı göz ucuyla şans talih buya
Git dedi sıran var dur bekle biraz

Doktor dedim sıra bende bak hele
Ezilip büzülme kafası kele
Okurlar canına verirsem ele
Sataştık söz ile söyledik kem söz

Vardım başhekime dedi derdin ne
Nasıl güven olur böyle hekime
Zabıt tut hekim bey şikâyetime
Ciğer pare pare yanarım köz köz

Anlattım arada geçen lafları
Kalmamış ki dedim ar namus arı
Görmüyor gerçeği tüm olanları
Düzelmeli bunlar bozulmadan öz

Sekreter hanıma saldı başhekim
Hastam yok yanımda yalnız ve tekim
Doktor İsmail'e dedi tel çekim
Öyle saf asil ki öyle tertemiz

Sitemkâr Âlim der. Söyledim doldu
Hak ettin sen dedim renk benzi soldu
İşim bitti amma gün akşam oldu
Dağlar engel olmaz yol olursa düz

 27.05.2004 PERŞEMBE
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Dert Etme Gardaş

Okudum sözünü duydum methini
Sevdalı yüreğin yiğit merdini
Bilirim be gardaş dost kıymetini
Dert edip söyletme, söyletme gardaş

Bir çatı altında bak ne anı var
Bizde yalan olmaz bizde namus ar
Söyletip derdimi deşme bu kadar
Çabuk gel bekletme, bekletme gardaş

Bizi biz yapan o kudretli haktır
Kötüyle dost olmak bizden ıraktır
Şairlik sanatı bu bir meraktır
Sözünü terk etme, terk etme gardaş

Keramet ararsan var bu Lisanda
İtibar olur mu sahte insanda
Hak bildiğin yolda zorda olsan da
Kurtuluş gerçekte, gerçekte gardaş

Avucunla kor ateş alıp ta atsan
Değmez bir kahpeye iyilik yapsan
Her köşe başından bir köşe kapsan
Gözümüz mercekte, mercekte gardaş

Yazarsın Âlim’im dost Mustafa’ya
Sözler inci gibi eller havaya
Bir tatlı bir söze bir merhabaya
Gel artık gel etme gel etme gardaş

13.02.2007 Salı

Bekir Alim
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Dertli Bülbül

Ne ötersin ne tütersin
Sendemi sevda çekersin
Söyle ne yana gidersin
Söyle dertli, dertli bülbül

Ah çekip gözyaşı dökmek
Yıllar yılı acı çekmek
Revamıdır boyun bükmek
Söyle dertli, dertli bülbül

Kimine yol yoldaş oldun
Kimine sır sırdaş oldun
Neden böyle bir taş oldun
Söyle dertli, dertli bülbül

Gönlümün payı paydası
Âşıkların hay, haydası
Gülden mi gelir kaydası
Söyle dertli, dertli bülbül

Garip misin otağından
Dert gölünden batağından
Ozanların yatağından
Söyle dertli, dertli bülbül

Hicranı aşkla döndün mü?
Yanan ÂLİM’İ gördün mü?
Söz eleyip söz sürdün mü?
Söyle dertli, dertli bülbül

Bekir Alim
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Dilim Varmıyor

Bir dilek dilesem en üst bazından
Etmeye tutmaya dilim varmıyor
Usandım bu candan cilve nazından
Sarmaya sormaya dilim varmıyor

Ne bir dalım kaldı nede bir kolum
Bugünden göründü yarınki yolum
İstesem Allah'tan kutsal bir ölüm
Yağmaya yormaya dilim varmıyor

Kaybettim kendimi sordum aradım
Ferhat gibi dağı taşı yarardım
Ben böyle değildim yandım karardım
Değmeye övmeye dilim varmıyor

Yazında kışında boranda benim
Karıştım toprağa dumanda benim
İnan ki zordayım zor anda benim
Eğmeye dövmeye dilim varmıyor

Yaz Âlim bu Bahar yazda bulursun
Coşkun sel nehirde akar durursun
Aşılmaz bir kale sanki bir sursun
Sevmeye sövmeye dilim varmıyor

20.12.2002 CUMA

Bekir Alim
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Dinle Bak Oğul

Dinle bak sözlerim atma yabana
Et tırnaktan ayrı kalmaz ki oğul
Selam ver saygını göster babana
Ecel davul zurna çalmaz ki oğul

Ulu bir çınardan dal ve budağın
Bir olan Allah'a bağla odağın
Kuş tüyünden yastık yorgan yatağın
Olsa ki ne fayda kalmaz ki oğul

Kim vardı burada kim nerde kaldı
Kimi devran sürüp kimi ağlardı
Soyguncu vurguncu dört yanı sardı
Söylesen ne çıkar almaz ki oğul

Her satırdan ibret bir nasihat al
Ölmeden çok çalış özün gibi kal
Tatlı dillerinde şeker şerbet bal
Deryalar damladan dolmaz ki oğul

Savurdukça rüzgâr kol kanat gerdim
Ne varsa elimde uğruna serdim
Yüz binleri buldu bitmeyen derdim
Meyvesiz dal budak olmaz ki oğul

Örnek ol çevrende bir olsun sözün
İlimde ilerle insanlık özün
Kalmaz ki bir şeyin toprakta gözün
Yem yeşil bir çiçek solmaz ki oğul

Göklere yaslanıp dik dursun başın
Daha on belki de on beş te yaşın
Kendini yormadan bir sıcak aşın
Kaynayıp kazanda dolmaz ki oğul

Sitemkâr Âlim’im söyleyip yazar
Menzile yaklaştım bak azar, azar
Kim bilir kabrimi kim nerde kazar
Herkes bir yol arar bulmaz ki oğul

20.06.2003 CUMA

Bekir Alim
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Diyarbakırda

Bitmeyen bir öfke bu nasıl bir öç
Dağlar kan akıyor Diyarbakır'da
Altmış beş yolcuya mezar olan göç
Yürekler yakıyor Diyarbakır'da

Duyuldu haberle köşe bucakta
İki bin üç yılı sekiz ocakta
Üç beş aylık yavru yetim kucakta
Korkuyla bakıyor Diyarbakır da

Her birinde ayrı bir gaye vardı
Kimi feryat etti kimi yalvardı
Yükselen alevler dört yanı sardı
Dumanlar kalkıyor Diyarbakır'da

Çıkmadı umutlar kıştan bahara
Tanınmaz cesetler yanmış kap kara
Allah'ım sabır ver aciz kullara
Şimşekler çakıyor Diyarbakır'da

Kim derdi bu ecel bir davet sana
Bıraktın beş yetim yaşlı bir ana
Şehitlik merteben iç kana, kana
Can cansız çıkıyor Diyarbakır'da

08.01.2003 ÇARŞAMBA

Bu şiir Diyarbakır’daki Uçak kazasına yazılmıştır.

Bekir Alim
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Diyebilsen

DİYEBİLSEN

İsmini zikredip sorarım her dem
Kalbimdeki aşkı sor diyebilsen
Feryadım dağları delmeden arşı
Gitme be sevdiğim dur diyebilsen

Her dem seni yazıp hep seni andım
Duvağı yüzünde helalim sandım
Aklıma düştükçe eridim, yandım
Gel sarıl boynuma yar diyebilsen

El ele tutuşup çıksak semaya
Dünyayı dolaşsak birlikte yaya
Bitmeden şu ömrüm gün saya saya
Yar benim sevdiğim var diyebilsen

Yüce dağ başında sürerdik harman
Toplansa tüm âlem yazılsa ferman
Sevdiğim yanından ayrılmam biran
Gönül dağım sensiz kar diyebilsen

Elersen buğdayı kalır tanesi
Sevenin şen olur gönül hanesi
Attığım adımın her saniyesi
Sensiz dünya bana dar diyebilsen

Gönül dağlarımda hazan esmeden
Ecel başucumda gelip gezmeden
Can bedenden çıkıp candan bezmeden
Sönmüyor bu ateş nar diyebilsen

İçtiğim tütünde ateşsin közsün
Yazdığım şiirde namesin sözsün
ÂLİM’İN canına can katan özsün
Gel açtım kalbimi sar diyebilsen

     19.03.2009       Perşembe

Bekir Alim
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Diyemedim'ki

Kaç kez niyetlenip geldim yanına
Dur gitme burda kal diyemedim ki
Dertliye bu derdi satan hanıma
Kalbimi söküp al diyemedim ki

Yıkılıp doğruldum kaldıgım yerde
Issız bir odada o mescerede
Mevlam tez göndere allah verede
Kalmadı bende hal diyemedim ki

Aşka düşen aşkı çekermiş meğer
Ölsende uğruna ölmeyi deger
Mevlam yazmış bana bahtım bu sefer
Çal be davulcu çal diyemedim ki

Karanlık geceye güneş doğmaz mı
İnsan sevdiğine aşık olmazmı
Ya eller duyduda o yar duymaz mı
Sal Yarab bana sal diyemedim ki

Kalbime bu ateş düştü düşeli
Bazen üzğün oldum bazen neşeli
Bir oda yaptırdım sekiz köşeli
Gel burda benle kal diyemedim ki

Der Alim bu yangın döndü figan`a
Ruyamda gördüğüm günden bu yana
Gönder sevdiğimi gönder viyana
Yar benim dili bal diyemedim ki

Bekir Alim
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Dogum Günü Kutlaması Sabiha Serin'e

DOGUM GÜNÜ KUTLAMASI

Her cümle satırda mısrada varsın
Sen bir efsanesin sen yağan karsın
Has bahçe bağını pür neşe sarsın
-Gönüllerde sultan bulunmaz yerin
-Kim diye sorarsan Sabiha Serin.

Bir Zemheri günü doğmuş ocakta
Serilip serpilmiş köşk’te bucakta
Üç Yavru büyüten ana kucakta
-Gönüllerde sultan bulunmaz yerin
-Kim diye sorarsan Sabiha Serin.

Yüzünde gül açar gönlünde neşe
Altın sarı saçlar benzer güneşe
Dostlar meclisinde Ayşe’yle Eşe
-Gönüllerde sultan bulunmaz yerin
-Kim diye sorarsan Sabiha Serin.

Özü bir sözü bir sadık bir kişi
Yol erkân var onda yazmak tek işi
Ararsan bulunmaz dünyada eşi
-Gönüllerde sultan bulunmaz yerin
-Kim diye sorarsan Sabiha Serin.

Dostluğu bir başka sözü bir başka
Gönlündeki sevda ilahi aşka
Her iki cihanda dost olsam keşke
--Gönüllerde sultan bulunmaz yerin
--Kim diye sorarsan Sabiha Serin

Bekir Alim
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Dogum Günü Kutlu Olsun Diyerek

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN DİYEREK

            ---Yozgatlı Şair Salim GÜLBAHÇE’NİN “Doğum Günün Kutlu Olsun”Şiirine
Nazire--

Gülbahçe gardaşım yazıp anlatmış
Doğum günün kutlu olsun diyerek
Yazdığı şiirle pür neşe katmış
Doğum günün kutlu olsun diyerek

Bilirim Bozok’u merttir insanı
Cenneti andırır her bir dört yanı
Yayılmış Cihana şöhreti şanı
Doğum günün kutlu olsun diyerek

Haktan gelen hakka dönecek elbet
Garipler ağlayıp gülecek elbet
Bu devran değişip sürecek elbet
Doğum günün kutlu olsun diyerek

Dört mevsim içinde devirdim ay’ı
Kırkdokuz yılına düşmekte sayı
Dost Kelamdan aldım muhabbet payı
Doğum günün kutlu olsun diyerek

Der ÂLİM dost olan dostunu arar
Üç beş kelam edip hatrını sorar
Yazmamak olur mu vermişse karar
Doğum günün kutlu olsun diyerek

 Bekir ALİM/Sitemkar Aşık       13.Eylül 2010  Pazartesi

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN

Geçen senelere boşver aldırma

Pırlanta kalbine hüzün doldurma

Dost ağlatıp düşmanları güldürme

...Doğum günün kutlu olsun BEKİR BEY
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Bozok yaylasından Yozgattan selam

Gönlümüzden akan muhabbet kelam

Gönüller bir olsun yeter vesselam

Doğum günün kutlu olsun BEKİR BEY

Salim Gülbahçede sana duâcı

Günü güzel yaşa eyleme acı

Râbbimizden gelen başımız tâcı

Doğum günün kutlu olsun BEKİR BEY

GÜLBAHÇEDEN SELAM VE SEVGİLERLE

KALAN BÜTÜN ÖMRÜNÜZ MUTLU OLSUN.

Salim GÜLBAHÇE

Bekir Alim
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Doldu Dolacak

Dinleyin ahbaplar dostlar dinleyin
Sarardı gül benzim soldu solacak
İster kıymet bilin ister bilmeyin
Nehirler çağlayıp doldu dolacak

Susuz çöller gibi yandıkça yandım
Ben seni bir melek bir huri sandım
İçimde hasretin yakıp yalvardım
Baykuşlar dalıma kondu konacak

Ne dert küpü oldum nede bahtiyar
Ne sana yar oldum ne kendime yar
Dolaştım dağ bayır tüm diyar, diyar
Zaman bitti akşam oldu olacak

Kaybolsa yıllarım bir anın dursa
İçimden bir volkan vaksa kudursa
Bir ömür sevmenin bedeli buysa
Âlim Kaderini  buldu bulacak..

Bekir Alim
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Doldukça Doldum

Ne sevginden eser kaldı ne senden
Bir nehir misali doldukça doldum
Unuttum gülmeyi dertten kederden
Sarardı gül benzim soldukça soldum

Hal yakar bedenim hal bilmez desem
Ne fayda kazancım bol olsa kesem
Hoş değil ki gönlüm zehir; bal yesem
Yolların çamuru oldukça oldum

Taktılar boynuma bir kara leke
Ot kökü dönmez mi aslına köke
Şu yalan dünyada dert çeke, çeke
Bir zalim elinde kaldıkça kaldım

Otursam söz oldu kalksam söz oldu
Ciğer pare, pare yandı köz oldu
Bir derdim var idi bin beş yüz oldu
Hepsinden bir yara aldıkça aldım

Umutsuz bahçemde yeşermez bağım
Kar gibi eriyor içimde yağım
İnsaf be zalim yar geçiyor çağım
Her derdi bir yere çaldıkça çaldım

Bahar geldi geçti yaz geldi geçti
Muhabbet yerine kavgayı seçti
Bir Cuma akşamı saat tam beşti
Deryadan denize daldıkça daldım

Sitemkâr Âlim der sordular sustum
Konuşmam bir daha darıldım küstüm
Çal be hayırsız yar çal yere postum
Dertlerin hamuru oldukça oldum

Bekir Alim
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Dooktur Baa

TOHTUR BAA

Ne zaman uyansam uykudan erkenden
Karnım zil çalıyor gene tohtur ba
Dizim tutmaz başım döner ferlikten
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Sabah işe bir iştahla başlarım
Her öğüne on yumurta haşlarım
Böbreğimde oynar oldu taşlarım
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Bağdaş kurup oturrum yavaş yavaş
Zeytin,ekmek,peynir sekiz on lavaş
Görenler zanneder açlıkla savaş
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Tuzsuz yağı sürüp dürüm yapınca
Şekeri süt ile bala katınca
Hele birde lokmaları tadınca
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Kuşluk vakti bir tencere hıngeli
Çay varısa dinlememki engeli
Su içerim olsun diye dengeli
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Öğle olur gözüm düşer sofraya
Ne var ne yok diye bakarım güya
Gözlerim uykuda sanki bir rüya
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Akşam olmaz bekle saatler geçe
Bir kuzu beş tavuk birden yeyince
On ekmeği bitiririm ilk önce
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Yastı vakti gün zifire boyanır
Mümkünmü ki uykum kaçar uyanır
Gece olur gürültüler çoğalır
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Neden benim bahtım böyle yazıldı
Vücudumda şekil şima bozuldu
Tüm kazancım birkaç günde toz oldu
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Hiç olmadı sofralardan kaçtığım
Doymak nedir dinmiyor ki  açlığım
Tüketiyom cebimdeki harçlığım
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba
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Nedir benim halım bilmem nic’olur
Bir çare bul sonra vakit geç olur
Bu gidişle hayat bir gün felç olur
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Aysun derki gözümün feri söndü
Reyhan’la Züleyha pideyle döndü
Serkan,Yunus,Apo lokmayı böldü
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Onları görünce iştahım artar
İbre Yüze çıktı tartmıyor kantar
Daha saymadık var bunlarda ne var
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Et kemik kalmasın bir bedende baş
Ertesi gün tekrar başlar bir savaş
Der ALİM hep  böyle geldi geçti yaş
Yiyom yiyom doymuyomki tohtur ba

Şiir: Bekir ALİM-Sitemkâr ÂŞIK
14 Ocak 2015

Bekir Alim
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Dost

DOST

Ne haldeyim nasıl sormadın bugün
Hasretin içimi yakıyor be dost
Sanki bir bilmece aşkın kördüğüm
Gözlerim yollara bakıyor be dost

Vuslat ateşinde yanıp kavruldum
Deli poyraz gibi estim savruldum
Bazen yağmur olup bazen duruldum
Gözyaşım çağlayıp akıyor be dost

Od düştü bağrıma çöreklendi bak
Aşkı muhabbetle bir eser bırak
Lal yaptım dilimi, koymuştum yasak
Beynimde şimşekler çakıyor be dost

Her nereye baksam içinde varsın
Bir gün öldüğümü elbet duyarsın
Ya kurtuldum dersin ya gün sayarsın
Her gelen bir çelme takıyor be dost

Gözlerim yollarda kulağım seste
Sanki durmaz oldu bu can kafeste
Hakkını helal et en son nefeste
Cümleler boğazım tıkıyor be dost

Dertlerim düzüldü gam doldu yine
Değişmem dünyayı inan sevgine
Bazen sana kızdım bazen kendime
Bu âşk bu ALİM'İ yıkıyır be dost.

27.12.2013
Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Dost Selam Olsun

DOST SELAM OLSUN

İzmir Ödemiş’ten bir selam salmış
Gurbetten sılaya selam olsun der
Dernek kurmak için icabet almış
Şirin Gürpınar'a selam olsun der

Çevreni gözleyip gözetle bir bak
Yaşasın diyorsan bir eser bırak
Canlanıp can katar yeşeren toprak
Eskikarasar’a selam olsun der

Kimimiz gurbette kimimiz burada
Her birimiz ayrı kazancız yurda
Üç-beş kelam edip dertleşek durda
Şirin Gürpınar'a selam olsun der

Özlemim sevgim var baba yurduna
Koçu kurban etsem azdır kurduna
Düğün bayram deyip haber verdin ya
Eskikarasar’a selam olsun der

Reşit Başkan sorar Derneğiniz nerde
Davul zurna çalar o gün Köyler de
Şevki der yok amma varım her yerde
Şirin Gürpınar'a selam olsun der

Hayal midir düş mü yazılan yazı
ALİM’İN eline aldırtman sazı
Çabuk gel der cana düşmeden sızı
Eskikarasar’a selam olsun der

Bekir Alim
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Dost Severde Sitem Etmezmi Daha

Sabır diye, diye sabır mı kaldı
Tükettin ömrümü yetmez mi daha
Dur gitme kal diye az mı yalvardım
Dost severde sitem etmez mi daha

Ne haldeyim şimdi nasıl zordayım
Bir sarhoş misali orda bur dayım
Aşk aşında pişen yanan kordayım
Yürek yanarda hiç tütmez mi daha

Kalbimi kalbine bağlayıp durdun
Gönlümün içinde köşk saray kurdun
Demiştin Turnayı gözünden vurdun
Bülbül havalanıp gitmez mi daha

Ne umut ne hayal ne hüsran vardı
O aşkın yerini hasretin sardı
Her günün bir sonu olsa da ardı
Gönlümdeki sevda bitmez mi daha

Der Âlim ney idi kastınız neydi
Yorganın kuş tüyü yastığın neydi
Yoksa yalan mıydı dostluğun neydi
Bülbüle gül sitem etmez mi daha

10.Temmuz 2006 Pazartesi

Bekir Alim
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Dosta Selam Bekir Alim'e

Sene İki bin beş Sivas İlinde
Bir duygu tanıdım su Bekir ÂLİM
Güzel sanatların şiir dalında
Bir derya tanıdım sel Bekir ÂLİM

Ozanlar yurdudur Sivas ilimiz
Berrak akar kaynağımız suyumuz
Ulaş ilçe karamsar’dır köyümüz
Kıraç topraklardan gel Bekir ÂLİM

Karakaş karagöz bir delikanlı
Yazdığı her mısra anlamlı canlı
Sevgiliye bakışları manalı
Aşk dolu yüreğin var Bekir ÂLİM

Kimi zaman seven olup şaştığın
Kimi zaman zor duruma düştüğün
Yazan olup zorlukları aştığın
Bu yol sana helal koş Bekir ÂLİM

Yazdıkça çınara dönüşür dalın
Asırlar boyunca sürecek şanın
Duygulu aşk dolu tüm mısraların
Nesil, nesil gezer yaz Bekir ÂLİM

Cahile ders veren sözler yazarsın
Fakirle zengine bir yol çizersin
Her şiirde diyar, diyar gezersin
Yolun açık olsun gez Bekir ÂLİM

Biter mi dünyanın baharı yazı
Taşımak çok zordur verilen sözü
Aşk ile çekilen kalpteki sızı
Yanan bir kor gibi köz Bekir ÂLİM

Yolumuz hak yolu sever sayarız
Kâh gökte kâh yerde sırda gezeriz
Arınmış durulmuş gölde yüzeriz
Daim doğru yolda git Bekir ÂLİM

Dosta dostça nasihatim var benim
Doğu batı cenup şimal her yerin
İnsanın doğanın tüm tabiatın
Sırrın; insanlıga ver Bekir ÂLİM

AYDOĞDU’ YUM ben bu yolda yoldaşım
Hem yoldaşım hem de sana gardaşım
Gardaştan da öte tam bir sırdaşım
Gel yoluma ziya ol Bekir ÂLİM

Sevgili kardeşim. Yürüdügün bu yolda bıkmadan usanmadan hiçbir söylentiye ve
hakkında söylenen hiçbir dedikoduya aldırmadan göğsünü gere, gere her türlü varlığa
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gerçek aşkı yansıtarak daima ileriye, örnek kişilik ve karakterini yansıtmanı ve insanlığa
sevgi, saygı ve gerçek aşkın kutsallığını benimsetmen dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
02.01.2007 İnadına aşk İnadına Şiir

                                                                                           Salih AYDOGDU

Sevgili kardeşim. Yürüdügün bu yolda bıkmadan usanmadan hiçbir söylentiye ve
hakkında söylenen hiçbir dedikoduya aldırmadan göğsünü gere, gere her türlü varlığa
gerçek aşkı yansıtarak daima ileriye, örnek kişilik ve karakterini yansıtmanı ve insanlığa
sevgi, saygı ve gerçek aşkın kutsallığını benimsetmen dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
02.01.2007 İnadına aşk İnadına Şiir

                                                                                  Salih AYDOGDU

SALİH AYDOĞDU BEY’E İTAFEN

Ne güzel anlatıp yazmışsın beni
Bu senin pak özün Salih Aydogdu
Gönül sarayında bülbül misali
Baldan tatlı sözün Salih Aydogdu

Kem sözdür kötüyü pahlılaştıran
Sevdadır uzağı yakınlaştıran
Sıra dağlar gibi dağlar aştıran
Güleçtir ak yüzün Salih Aydogdu

Hak bilip hak için hakka yanan var
Meydanda söz alıp, satan ozan var
Sevdasız yürekte kış ve hazan var
Kış görmesin güzün Salih Aydogdu

Takdirin Hak ile tefekkür ile
İsmini anarım bil ki şevk ile
Baldan tatlı dilin bir ahenk ile
Yanıp yakar közün Salih Aydoğdu

Yol bizim yolumuz elbet birik biz
Barış ve kardeşlik biz özgürük biz
Dost yoluna kurban ne gün gördük biz
Kalplerde bu sızın Salih Aydogdu

Dilde sermaye çok elde sazıyok
Sevdasız yüreğe mezar kazıyok
Bir sevda uğruna destan yazıyok
Gözün aydın gözün Salih Aydogdu

Der ÂLİM dert bizim et ve deriyiz
Gönül sarayının son neferiyiz
Hem Ali Muhammet hem bir veliyiz
Kış olmasın yazın Salih Aydogdu
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Bekir ALİM

Bekir Alim
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Dostlugumdan Utandım

DOSTLUGUMDAN UTANDIM

Damarımda kan dondu gördüğüm o vahşetle
Çoluk çocuk demeden ölüm saçan velete
Filistine zulmeden kıyım yapan namertle
Dost olup baş koydugum yastıgımdan utandım
Suskun kalan dilimin sustugundan utandım

Cesetler param parça savrulurken yerlere
Binbir lanet okurum, siyonist İsrail’e
Kan akar oluk,oluk yormadan hayırrı şerre
Gezip tozdugum yere bastıgımdan utandım
Suskun kalan dilimin sustugundan utandım

Savunmasız insana salırken cemse'lerin
Camiye bomba atan boynu kalın ensenin
İman yok inancı yok,vay ananı ben senin
Resmin çizip duvara astıgımdan utandım
Suskun kalan dilimin sustugundan utandım

Zulum yapanlar zulme maruz kalır yaşamaz
Edep haya yok onda yüreklerde taşımaz
Böyle soysuz milleti kessen baştan başı az
Dostum deyip dost sanıp bozdugumdan utandım
Suskun kalan dilimin sustugundan utandım

Masum kanı dökerek kan emiyor baksana
Kardeş kanı akıyor şimşek olup çaksana
Gazze katliamına bir mumda sen yaksana
Soysuzların yanında dostlugumdan utandım
Suskun kalan dilimin sustugundan utandım

Bekir ALİM                           04.01.2009

Bekir Alim
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Dostluk ve Samimiyet

DOSTLUK VE SAMİMİYET

Sevgimizin üstüne sevgi saygı kattık biz
Gönlümüze baş tacı yaptık samimiyeti
Güven verip dostlara sözü senet yaptık biz
İlahi kudret ile kaptık samimiyeti

Sözde hilebaz ile yol yürümek nafile
Tefekküre baş koydum âşk-ı muhabbet ile
Günahsız varmak için hayaldeki menzile
Düşünceden duyguya kattık samimiyeti

İlahi bir kaynaktan almış isen hazını
Hiç bir kul değiştirmez kaderini yazını
Vardığımız her yerde insanlığın sözünü
Boynumuza taç yapıp astık samimiyeti

Her insanın sözünde olmalıdır dirayet
Ehl-i kul olam dersen edep al hediye et
Bir dürüst sırdaş için ödenmez mi bir diyet
Gittiğimiz her yerde yazdık samimiyeti

Sitemkâr Âlim’im der; Hak yolunda durasın
Dostlarının hatrını her geçen gün sorasın
Seni yoldan alırsa kör nefsini vurasın
Gönlümüze taç yapıp bastık samimiyeti

Bekir ÂLİM/Sitemkâr Âşık

Bekir Alim
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Dostum Dediğim

DOSTUM DEDİGİM

Her iki cihanda dostum dediğim
Haftada ayda bir aramaz mısın?
Bir elmayı bile bölüp yediğim
Şu gönül yaramı saramaz mısın?

Gönlümün sahibi ahiri sonu
Gül açmış yanakta renklerin tonu
Her an aklımdasın hep aynı konu
Girdiğin bu kalbe yaramaz mısın?

Mecnunu Leyla’ya kul eden neydi?
O asi başını bir ona eğdi.
Ferhat Şirin için dağları deldi
Sen beni arayıp bulamaz mısın?

Söyle be güzelim bu sır nerende
Dillerim Lal olur seni görende
Aşkın bu bedende hüküm sürende
Kurduğun bu köşkte kalamaz mısın?

Bilmezsin ne çile ah çektim ah-ı
Her iki cihana kıydım nikâhı
Vebali benimdir bana günahı
Felekten birkaç gün çalamaz mısın?

Der Âlim sevginle doldum taşarım
Sensiz bu dünyada sanma yaşarım
Yâr senin uğruna dağlar aşarım
Sen gündüzüm gecem olamaz mısın?

05.10.2012 Cuma

Bekir Alim
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Dön Gel

Gönüller pas tuttu bağladı yorsun
Bırak hal hatırı sormadan dön gel
Herkes geldi hala sen gelmiyorsun
Yaz bitti çiçekler solmadan dön gel
……Dönüp gel be gülüm gel ne olursun
……Yaz Bahar bitecek gel ne durursun

Tükendi mevsimler kış sardı birden
Kayboldum içinde iflah olmam ben
Buram, buram yanıp hasretindeyken
Geçecek zamanım dolmadan dön gel
……Dönüp gel be gülüm gel ne olursun
……Yaz Bahar bitecek gel ne durursun

Hep yerli yerinde yalnız sen yoksun
Hançerin bağrıma saplanan oksun
İsyan ettim amma Lanete çoksun
Yaz geçip kış boran olmadan dön gel
……Dönüp gel be gülüm gel ne olursun
……Yaz Bahar bitecek gel ne durursun.

03.03.2003 MART

Bekir Alim
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Durdurabilir misin?

İçimdeki hüzünle gözyaşlarım çağladı
Sel olup gelsem sana durdurabilir misin?
Halimi gören eş dost feryat edip ağladı
Beni baştan yaratıp güldürebilir misin?

Çiğnetip yaksan beni üzerime köz döküp
Kalbimi yüreğimden al istersen al söküp
Ya bir cellât elinde ya bir dar ağaca çekip
Katli vacip bu diye vurdurabilir misin?

Çektiğim bu dert ile derdimizi paylaşıp
Ah çekip derin, derin gizli, gizli ağlaşıp
Yareninle dostunla sarılıp vedalaşıp
Yurt üstüne yurt yuva kurdurabilir misin?

Sevmek günah mı bilmem suç benim mi senin mi?
Beni cezbeden böyle gözlerin mi tenin mi?
Gördün mü böyle sevda sevmeyi denedin mi?
Kalp denilen o göle doldurabilir misin?

Sevdim yine severim bin kez ezil bozulsan
Dillerinde sermaye ellerinde koz olsam
Sen hasret güneşimsin yağmur olsan köz olsan
Ektiğimiz fidanı soldurabilir misin?

23.02.2007 Cuma

Bekir Alim
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Durma Boşuna

Akmazdı gözümden yaşlar olmasa
Beni derde salıp yorma boşuna
Bir kul ki sevdayı aşkı bulmasa
Demez hal hatırın sorma boşuna

Dört mevsim içimde hep yanıp tüter
Bülbül figan edip baykuşlar öter
Zannetme bu sevdan gün gelir biter
Tükendim ben artık durma boşuna

Bekir Alim
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Duyan Yar

Hal bilmeyip arzu halim soran yar
Bozulmuş asfaltı yola benzedim
Nerde hani ikrar verip duran yar
Sitem dolu sözlü,kula benzedim

Kilitlendi gönül kapım kapandı
Kime dertsiz desem derdini yandı
Her giren ömürden kaç ömür çaldı
Gönül deryasında çula benzedim

Ne zaman bir cümle gelse dilime
Hasretin karışır esen yelime
Gözlere set çekip bir bak halime
Çağlayıp kan akan sele benzedim

Gönül defterime yazdım adını
Gördüğüm rüyada itikadını
Almadım Dünyadan zevkin tadını
Kendi öz hanemde ele benzedim

Bunca meziyete bunca sitem az
Kırılan gönülde olurmu hiç haz
Söyle be ÂLİM’İM söyle derdin yaz
Dost bağında biten güle benzedim

13.01.2008 Pazar

Bekir Alim
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Dünya

Döndükçe başımda döner durmadan
Bir sağa bir sola devirdin Dünya
Beni benden alıp bana sormadan
Gittikçe yolumdan çevirdin Dünya

Kim bilir kimlere han ve duraktın
Kimleri aç susuz yorgun bıraktın
Saygıdan sevgiden biraz ıraktın
Tükettin ömrümü ne verdin Dünya

Bitmeden genç ömrüm yolum çevirdin
Bir çınar gibiydim vurup devirdin
Umutsuz dağında Gülü sevdirdin
Zannettim ki seni delirdin Dünya

Bazen umut verdin bazen de sancı
Öldürür Âlim’i yakar bu acı
Doymadı bu yolcu aç kaldı hancı
Her zaman yoksula gelirdin Dünya

08.11.2002 CUMA

Bekir Alim
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Dünyanın Düzeni Tadı Yok Gardaş

Değişti dünyanın şevki düzeni
Tadı yok bir şeyin tadı yok gardaş
Kuruttular akmaz gözde gözemi
Dert alıp derdi biz satı yok gardaş

Gard aşı, gard aşa düşman ettiler
Kılıçlar bileyip silah çektiler
Sebepsizce masum kanı döktüler
Gaye yok sebep yok adı yok gardaş

Maksadı kendini sevdirmek için
Başımı yerlere eğdirmek için
Yüzünde çizgiyi gerdirmek için
Zevkimize zevki katı yok gardaş

Hatayı ararken hatacı olduk
Kendi kendimizden davacı olduk
El ayak öpende baş tacı olduk
Yorgun argın gezip yatı yok gardaş

Düşündükçe gelir aklıma sözler
Herkes bir yol arar birini özler
Ürkekçe utangaç yalancı gözler
Baktıkça derine batı yok gardaş

Saygı yok duygu yok zevkimiş, hazmış
Bin kez ezil bozul kız oğlan kızmış
Sitemkâr’ım yine bir destan yazmış
Sözlerini alıp satı yok gardaş

19.09.2006 Salı

Bekir Alim
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Dürüst Ol 'ECELİM' Ol

DÜRÜST OL “ECELİM” OL

Düştüğüm girdaplarda derinlere dalmadan
Azrail bana düşüp can kapımı çalmadan
Şu düzenbaz dünyanın dert yükünü almadan
Kalbime hançer soktur ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Doğru yazıp çizseydin çıkarmıydı bu sonuç
İş işten geçti artık tutsan yaramaz oruç
Geldiğin zirve işte en üst nokta en son uç
Dayanma gücüm yoktur ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Varlığın varlığımdı bir zaman ne söylerdin
Gerçekleri saklayıp dert keder acı verdin
Koskoca bir çınarı bir anda yere serdin
Çare bulamaz doktur ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Acıların içinde en zorunu tattım ben
Günah keçisi varken sırra kadem attım ben
Senin için kimlere düşman deyip çattım ben
Söylenecek söz çoktur ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Bıraktığın bu leke silinmez yüreklerden
Sözüm Allaha ayan al bu canı bu tenden
Bir gün şahitlik eder yanıp kavrulan bu ten
Hak bilene söz haktır ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Garip baykuş gibiyim sessiz kaldım köşede
Mutluluğu unuttum hak aramam neşede
İçmeden sarhoş oldum boş kadehim şişede
Bu işin sonu poktur ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Son geldiğin o yerde sanki bir yabancıydın
Bir tek yarenin vardı ele gardaş bacıydın
Her gece dua edip dilinde duacıydın
Çatık kaş altı oktur ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Nasıl aldanıp kaldım nasıl sahte sözüne
İkiyüzlü davranmak yakışır mı özüne
Sen iste ben susarım bakmam artık yüzüne
İster sev ister yaktır ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

Hani nerde varlığın o söz nerede kaldı
Meçhule giden yolcu ecelin kapım çaldı
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ÂLİM’İN yüreğini dermansız derde o saldı
Kir tutmaz özüm paktır ipi çek kurtulayım
Dürüst ol ecelim ol, ol be gurban olayım.

07.07.2011

Not:Şu düzenbaz sahte dünyada herkes birgün Haklıda olsa çeşitli nedenlerle
söylenmiyen veya söylettirilmeyen noksan -eksik bilgilerle haksız duruma düşebilir
veya öyle algılana bilir.Bu şiir böyle bir durumda kaleme alındı.
  Sonuç her ne olursa olsun kim ne derse desin dogru birdir.Yeterki dogru ve dürüst ol
Dürüst olan kişi  istediği zaman,istediği anda kendini aklaya bilir.Dürüstlüge inancım
tam ve sonsuzdur.

Bekir Alim
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Düşünme

DÜŞÜNME

Şevki can gardaşım davet ediyor
Edebi erkânla yanıp tütüyor
Gelin dostlar gelin zaman bitiyor
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Her gelen bir dörtlük yazsın buraya
Girmesin kin fesat gurbet araya
Gönül çiçek açıp dönsün saraya
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Zaralı Turana söyleyin gelsin
Dost için çağlayıp dost için ölsün
Bu yurdu öz yurdu vatanı bilsin
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

İşte can gardaşım Zeki’de geldi
Dost canlı yüreği çağlayıp güldü
Nerden ayan oldu nasılda bildi

                Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Dostluğa kucak aç sevgiye yer ver
O naciz vücudun yarılır yer yer
Kimi ya sarhoş der ya bir deli der
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Söze gümüş derler sükûta altın
Olsa’ki ne fayda köşklerin yatın
Yorgunum gardaşlar yavaştan atın
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Gözüm yok mal mülkte olsun bir hasır
Çalış çabala dur el tutar nasır
Aylar yılar geçse hatta bin asır
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Genç yaşımda çöktü büküldü belim
Kalemi alınca titriyor elim
Bir zaman sağ gezdim şimdi sefilim
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Gel Şevki Gardaşım bir plan kurak
Birlikte düşünüp çok sual sorak
Zeki burada yokken sessiz oturak
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Hoş geldin Gardaşım Aşık Gülşani
Neyleriz edepsiz şöhreti şanı
Sen yokken gönlümün olmaz rüşanı
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME
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Murat Karababa geldi bir hızla
Gönül gözü açık elinde sazla
Er geç gideceğiz baharla yazla
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Ölüm haktır elbet inkar edemem
Kurt ile kuzuyu birden güdemem
Kesseler başımı kul hakkı yemem
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Şu ecel pençesi ensemde gezer
Düştükçe aklıma can benden bezer
Ehli kamil olan insanmı üzer
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Ayak ayrı gider baş ayrı gider
Hiç bitmez sandığın ömür tez biter
ALİM'İM başında baykuşlar öter
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME

Not: Şiir seven gönül dostlarım
Sivas Yazarlar ve Şairler Grubunda Degerli Hemşerim Şevki KAYATURAN'IN başlatmış
oldugu 'DÜŞÜNME' isimli 58 kıtalık Atışmadan oluşan dörtlükler. Atışmanın dörtlük
sayısı sınırlı oldugundan Tamamını ATIŞMAYA dahil edemediğim için burayada almayı
uygun gördüm.

Bekir Alim
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Düşünme_Atışma

Sivas Yazarlar ve Şairler Grubu Yöneticilerimizden olan Sivas sevdalısı değerli Kardeşim
ŞEVKİ KAYATURAN’IN önderliğinde 11.10.2010 Pazartesi günü başlatmış olduğu
“DÜŞÜNME” isimli ortak grup çalışması yoğun katılımdan dolayı daha önce
planladığımız  58 Kıta gününden önce tamamlandığından dolayı 12.10.2010 tarihinde
Saat 08.00 itibari ile sonlandırmış bulunmaktayız.

     Şevki KAYATURAN Beye Bu güzel ve anlamlı çalışmamıza öncülük edip örnek bir
çalışma sergilediği için Teşekkür ediyor Başarılarının devamını diliyorum.

            12.10.2010
Sivas Yazarlar ve Şairler Grubu
      Yönetim Kurulu adına
             Bekir ALİM

NOT: Atışmada dörtlükleri ile yer alan değerli dostlar DÜŞÜNME İsimli Ortak
çalışmamızı kendi sayfalarına alabilir isterlerse kendi bulundukları yerel basında
gazetelerde yayınlayabilirler.

DÜŞÜNME

Elin yüzün yıka sonra uyursun
Sözü olan yazan çizen buyursun

1- Atışmayı çevresine duyursun
Hasbıhalden başka bir şey DÜŞÜNME…Şevki KAYATURAN

Şevki can gardaşım davet ediyor
Edebi erkânla yanıp tütüyor

2- Gelin dostlar gelin zaman bitiyor
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Yanlış işler yapma nolur sakın dur
Adaletle doğruluğa yakın dur

3- Merhametle sevgi ile bakın dur
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME….Şevki KAYATURAN

Her gelen bir dörtlük yazsın buraya
Girmesin kin fesat gurbet araya

4- Gönül çiçek açıp dönsün saraya
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Yazıp yorumlayan ALİM’in biri
Gardaşım gibidir farklıdır yeri

5 Bekliyorum Sitamkâr’ı Bekir’i
Gelmez diye sakın ola DÜŞÜNME…Şevki KAYATURAN

Dostlar muhabbete kapı açtılar
Şu dertli gönlüme neşe saçtılar

6- Ben ağlarken kimi dostlar kaçtılar
Düzen böyle sürer diye düşünme.......Zeki Tombul

Zeki TOMBUL arar seni gözlerim
Davet eder atışmaya sözlerim
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7- Diyorsan ki siz söyleyin izlerim
Sensiz olmaz atışmamız DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Zaralı Turana söyleyin gelsin
Dost için çağlayıp dost için ölsün

8- Bu yurdu öz yurdu otağı bilsin
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Girdim hanenize oturdum yere
Hakkın selamını verdim bin kere

9- Şevki Kayaturan halimi göre
Düzen böyle sürer diye düşünme.......Zeki Tombul

Muhabbet kapısı hoştur sen varsan
Selam gardaş, TOMBULOĞLU duyarsan

10- Sıla uzak adım garip sorarsan
Kal deyip de yâd ellerde DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

İşte can gardaşım Zeki’de geldi
Nerden ayan oldu nasılda bildi

11- Dost canlı yüreği çağlayıp güldü
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Şevki Kayaturan vermiş ayağı
Yazamazsam elbet yerim dayağı

12- Bekir Alim usta olmuş bayağı
Düzen böyle sürer diye düşünme.........Zeki Tombul

Dünyayı kendine baki sanıp da
Şeytana uyarak ona kanıp da

13- Mal mülk bitmez diyerek aldanıp da
Devran böyle sürer diye DÜŞÜNME.….Şevki KAYATURAN

Dostluğa kucak aç sevgiye yer ver
O naciz vücudun yarılır yer yer

14- Kimi ya sarhoş der ya bir deli der
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Hani nerde yok mu? Başka şairler
Kıta kıta yazan vardı şiirler

15- Ne oldu dostlarım lal oldu diller
Gönül diyor başka türlü DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Dost rüzgârım neden tersten esiyor
Bıçak gibi şu bağrımı kesiyor

16- Nazlı dostlar vara yoğa küsüyor
Düzen böyle sürer diye düşünme.....Zeki Tombul

Hani nerde, deden baban kim kalmış
Senden önce buralarda kim varmış

17- Görünür köy saçlarında ağarmış
Ölüm uzak diye sakın DÜŞÜNME ….Şevki KAYATURAN
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Söze gümüş derler sükûta altın
Olsa’ki ne fayda köşklerin yatın

18- Yorgunum gardaşlar yavaştan atın
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Dünya pazarında neler satarsın
Çürük dostlukları kalpten atarsın

19- Sende bir gün şu toprağa yatarsın
Düzen böyle sürer diye düşünme....Zeki Tombul

Gözüm yok mal mülkte olsun bir hasır
Çalış çabala dur el tutar nasır

20- Aylar yılar geçse hatta bin asır
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

İnsan vaz geçer mi verdiği sözden
Sözünde durmayan düşmeli gözden

21- Gönül dostlarını sevmeli özden
Düzen böyle yürür diye düşünme...Zeki Tombul

Genç yaşımda çöktü büküldü belim
Kalemi alınca titriyor elim

22- Bir zaman sağ gezdim şimdi sefilim
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Güç ve kuvvetine güvenme sakın
Şöyle etrafına ibretle bakın

23- Ey nefsim toparlan, bir edep takın
Düzen böyle sürer diye düşünme…Murat KARABABA

Özledim Sivas’ı baba yurdunu
Kangal Köpeğini dağda kurdunu

24- Anlamadım şu düzenin çarkını
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME….Şevki KAYATURAN.

Gel Şevki Gardaşım bir plan kurak
Birlikte düşünüp çok sual sorak

25- Zeki burada yokken sessiz oturak
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Şuurun yerinde, aklın eriyor
Gönül gözün gerçekleri görüyor

26- Her attığın adım kabre yürüyor
Düzen böyle sürer diye düşünme…Murat KARABABA

Duygusuz, duyarsız sessiz kalmayın
Her dörtlük dizeni şair sanmayın

27- Şair dostlar üstünüze almayın
Gülşani edepsiz diye düşünme........GÜLŞANİ

Hoş geldin Gardaşım Aşık Gülşani
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Neyleriz edepsiz şöhreti şanı
28- Sen yokken gönlümün olmaz rüşanı

Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Hoş geldin GÜLŞANİ olmuyor sensiz
Gözümden kaçmışsın sanma değersiz

29- Sen olmazsan atışma kalır fersiz
Sensiz olmaz atışmamız DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Saç ve sakalında görünür aklar
Muhammedi ahlak nefsini paklar

30- Gün gelir senide yutar topraklar
Düzen böyle sürer diye düşünme…Murat KARABABA

Yapalım Bekir Bey senle planı
Yere vurak nerde varsa yalanı

31- Devleti soyarak yapan talanı
İflah olur diye sakın DÜŞÜNME….Şevki KAYATURAN

Ayaklarım sizinkine uymuyor
Kayaturan seslerimi duymuyor

32- Dostlar beni hiç aşıktan saymıyor
Düzen böyle sürer diye düşünme....Zeki Tombul

Dün mazide kaldı, yarının varmı
Yaptığın her amel yanına karmı

33- Düşün hele ölen hep ihtiyarmı
Düzen böyle sürer diye düşünme …Murat KARABABA

Tez kızardın başlar idin esmeye
Nazın geçmez olmuş artık kimseye

34- Hakkın yoktur darılmaya küsmeye
Yaşın geçmiş pilin bitmiş DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Ölüm haktır çalar birgün kapını
Yuttururlar elbet ecel hapını

35- Toprağa gömerler güzel yapını
Düzen böyle sürer diye düşünme …Murat KARABABA

Dünyalık ömrünün hesabı vardır
Sahih amel sana en büyük kardır

36- Günahkara taam, kızgın bir nardır
Düzen böyle sürer diye düşünme …Murat KARABABA

Düşünme diyemem yetim öksüzü
Hem taşlarım hem çiğnerim haksızı

37- Murat karababa sözün Hak sözü
Düzen böyle sürer diye düşünme....Zeki Tombul

Yetişemez oldum inan ben size
İsterseniz hesap görek yüz yüze

38- İster biz gelelim ister siz bize
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Kayaturan, coştu diye DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Sizler birer üstad, ben bir çırağım
Siz şair oldunuz ben çok ırağım

39- Şiir okumaktır asıl merağım
Düzen böyle sürer diye düşünmE.…Murat KARABABA

Murat Karababa geldi bir hızla
Gönül gözü açık elinde sazla

40- Er geç gideceğiz baharla yazla
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Hayatta vurmadım mert oğlu merde
Allah muhtaç eylemedi namerde

41- Her âşıkta kalkar zannetme perde
Bize nasip olmaz diye DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Ölüm haktır elbet inkar edemem
Kurt ile kuzuyu birden güdemem

42- Kesseler başımı kul hakkı yemem
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Sınırı bilirim haddimi aşmam
Kükreyip aksamda sel olup taşmam

43- Çok ekmeğe bakar size ulaşmam
Düzen böyle sürer diye düşünme …Murat KARABABA

Uykun kaçıp yaptığından korkmazsın
Helâl haramıdır diye bakmazsın

44- Yeter diyip yediğinden bıkmazsın
Yanına kâr kalır diye DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Üstad Kayaturan havlumu attı
Uykusumu geldi, erkenmi yattı

45- Sanal dostluğunuz beni ağlattı
Düzen böyle sürer diye düşünme…Murat KARABABA

Öyle zorlarsanız havluda atar
Bahanesi hazır işi var yatar

46- Bekir hoca nerde bak sözler batar
Kayaturan, kaçar diye DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Şu ecel pençesi ensemde gezer
Düştükçe aklıma can benden bezer

47- Ehli kamil olan insanmı üzer
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Bekir Alim derin deryada yüzer
Kaptan olmuş koca dünyayı gezer

48- Böyle kulu ancak şer olan üzer
Düzen böyle sürer diye düşünme.......Zeki Tombul
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Kayaturan, bu işler gönül işi
Otuzumda çıktı yirmilik dişi

49- Bak kırk altı oldu bu sene yaşı
Gönül diyor başka türlü DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Dostları emanet ettim Allah'a
Gece diye sakın girme günaha

50- Muradım imanlı çıkmak sabaha
Düzen böyle sürer diye düşünme…Murat KARABABA

Murat Karababa bizden ustadır
Varsa ona kızan ruhen hastadır

51- Dostunu düşünen derin yastadır
Düzen böyle sürer diye düşünme.......Zeki Tombul

Varlığın çevrene değer katmazsa
Köşkün varmış misafirin yatmazsa

52- Cevher olsan kimse alıp satmazsa
Adamım ben diye sakın DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Şu Sivasın kışı oldukça serttir
Şevki Kayaturan bizlerden merttir

53- Garibin dertleri O'na da derttir
Düzen böyle sürer diye düşünme.......Zeki Tombul

Zaman gelir uzun ömrün tükenir
Tabutunu eşin dostun yüklenir

54- Soran olur senden cevap beklenir
Münker, Nekir yoktur diye DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN

Dostlar hızınızın maşallahı var
Siteyi Murada eylediniz dar

55- Noktayı koymaktır verdiğim karar
Düzen böyle sürer diye düşünme…Murat KARABABA

Elbisem hazırdır bir beyaz bezden
Şu Zeki Tombul'u gönderin tezden

56- Tek dileğim budur dostlarım sizden
Düzen böyle sürer diye düşünme.......Zeki Tombul

Ayak ayrı gider baş ayrı gider
Hiç bitmez sandıgın ömür tez biter

57- ALİM'İM başında baykuşlar öter
Düzen böyle sürer diye DÜŞÜNME…Bekir ALİM

Kayaturan, söyler sözün özünü
Toprak derler doyursun aç gözünü

58- Kefen ile örttürtmeden yüzünü
Dünya sana baki diye DÜŞÜNME. ….Şevki KAYATURAN
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Eğlenmez

Bir yalvarıştır bu yakarış yar ab
Kuşlar konup göçer durup eğlenmez
Yıkık bir virane şu gönlüm harap
Kimi gelip geçer görüp eğlenmez

Bir pervane gibi döner çemberi
Umutsuz bu günüm yarın zemheri
Ne toprağım kalır nede mermeri
Biri bir duvarın örüp eğlenmez

Bir yel gibi geçer ömür ve zaman
Sonumuz perişan halımız yaman
Kar etmez ne fayda dilesen aman
Bir parçayı Bin, e bölüp eğlenmez

Sitemkâr Âlim’im söylenir sözüm
Çağlayıp akıyor bak iki gözüm
Ben senden kopamam bir parça özüm
Akar gözyaşlarım silip eğlenmez

25.02.2003 SALI

Bekir Alim
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El Gibi Gibi

Bir zaman havadan yüksek uçardın
Biz zaman çaresiz öyle naçardın
Yar gönlüme girip güller saçardın
Şimdi bir yabancı el gibi, gibi

Neşteri derinden vurdu yarama
Öyle insafsız ki vefa arama
Huri'mi Melek'mi ben bilmem amma
Tadı damağımda bal gibi, gibi

Her yerde bir anı hepsinde o var
Bir kula eziyet olmaz bu kadar
Yüzünde çizgiler saçlar tarumar
Ağarıp dökülmüş tel gibi, gibi

Hicranı aşk ile yandım bir zaman
Diledim vermedi el âlem aman
Yel esti bağrımda şimdi toz duman
Akar gözyaşlarım sel gibi gibi

Bir vefa aramam sormam ben artık
İçmeye mezem yok soframda katık
Bir yüreğim kaldı al oda satlık
Yürek yangın yeri kül gibi, gibi

Der Âlim bu yara bir başka yara
Bir nehir misali doldum bu sıra
Çekseler başımı dar ağcı dara
Koşardım ardından yel gibi, gibi

16.02.2006 Cuma

Bekir Alim
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El Neme Gerek

Bir sevda ki bilsen her yanım surda
Gülmedi şu yüzüm el neme gerek
Gel sarıl koynuma bak şöyle dur da
Esen poyraz olsa yel neme gerek

Hal bilmez bu gönül handır bu oda
Dost bilmez kendini kuşatır moda
Bir elinde rakı birinde soda
Doldukça doluyor sel neme gerek

Dört mevsim dolaştım baharda kışta
Hep seni aradım dağlarda taşta
İnsaf be zalim yar insaf birazda
Lal gibi konuşmaz dil neme gerek

Sitemkâr Âlim' der; sor bir nerdenim
Bu sevda yoluna kuldur bedenim
Verseler bin huri bir tek sen benim
Açıp filizlense gül neme gerek

31.08.2002 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Engelli Gardaş

ENGELLİ GARDAŞ

Her gönülde desen bir çiçek açmış
Kimi esmer,sarı kimisi kumral
Çaresiz dert ile pür neşe saçmış
Bu engel degil’ki engelli gardaş

Kimi yorgun gezer kesilmiş takat
Kiminin kolu yok bacagı sakat
Oysa bak bendende güzelsin kat kat
Bu Engel degil’ki engelli gardaş

Şu yalan dünyada derde dalmışsın
Kim derki yaşarken murat almışsın
Boynu bükük mahsun yetim kalmışsın
Bu Engel değil’ki engelli gardaş

Sorarım be dostum bu fark nedir ki
Azimli ol çalış sabret yeter ki
Bir bak şu etrafına gel bakta gör ki
Bu Engel değil’ki engelli gardaş

Sabreden elbette gün fecri  alır
Bir eser bırak git ebedi kalır
Darılma kadere gel etme nolur
Bu Engel değil’ki engelli gardaş

Tutmasa dizlerin kalp gözün ayan
Yıkılsa ne yazar şu koca cihan
UZMAN ellerdesin dayan be dayan
Bu Engel degil’ki engelli gardaş

Sitemkâr ÂLİM’İM ah çekip durur
Yakışmaz insana kin kibir, gurur
Sen görmesen bile kalp gözün görür
Bu Engel degil’ki engelli gardaş

Fecir: Tan kızıllığı, tan ağarmasına yakın bir vakit

Bekir ALİM
Sitemkar Aşık/Sivas
25.02.2011
Saat:13.30

Bekir Alim
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Eriyen Adam

Erken çökmüş gençliğin bitmeyen dert acısı
Günden güne eriyip biteceksin be Adam
Meçhule giden yolun başka olur sancısı
Yanmadan alev, alev tüteceksin be Adam

Dost bildiğin dostlardan kim kaldı bak geriye
Kimi perme perişan kimi dönmüş deliye
Yem olma be gard aşım güvenme serseriye
Birgün doğup,kaybolup gideceksin be Adam

Varsın tan ağarmadan tüm saçların ağarsın
Bir doludizgin bir yıl bir sel gibi çağlarsın
Her gün bir başka yere bir sahraya yağarsın
Kaybolup ufuklardan yiteceksin be Adam

Kaybetmişler özünü dost hane göründüler
Sen yıkılıp düştükçe onlarsa övündüler
Birer, birer kaybolup bir mum gibi söndüler
Bin namerdi bir pula ekeceksin be Adam

Her yerde pusu kurmuş suratsız köstebekler
Sormuşlar kan iliğin bilmem ki neyi bekler
Dün karnını doyurup yayladığın köpekler
Dimdik dursan ayakta yeteceksin be Adam

Sitemkâr Âlim’im der; sanma dert elçisiyim
Her gün meçhule giden bir yolun bekçisiyim
Şu sonsuz ufukların bitmeyen çilesiyim
Her ne çıksa bahtına çekeceksin be Adam

17.06.2003 SALI

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eski Dost

Kendince gurur yapıp fiyakanı atsan da
Gaflet denen uykuya dalmışsın be eski dost
Ellerin başucunda koltuk edip yatsan da
Şimdi güçsüz takatsiz kalmışsın be eski dost

Bir zamanlar gururlu vakarlıydın sen oysa
Ne hallere düşmüşsün şansın, kaderin buysa
Nefretimle yazarım tüm âlem cihan duysa
Ar namusu unutup, salmışsın be eski dost

Her gün seni düşünüp hep aklına uyardım
İsmini sayıklayıp buz tutardım, buyardım
Ne zaman seni ansam yokluğunu duyardım
Üzgünüm son düdüğü çalmışsın be eski dost

Yaptığın nedametten iz kalmamış vakaya
Hani hiç bırakmazdın yapıştın mı yakaya
Aç karnını doyur git dört yüz gram okkaya
Seni tanımak çok zor no’lmuşsun be eski dost

Hep zevkini yaşadın kaçamak bakışların
Senin adına hesap verecek var mı yarın
Çekilmiş kan damardan kalmamış namus ar’ın
Kuru bir yaprak gibi solmuşsun be eski dost

Kim demiş eski dostlar düşman olmazmış diye
Kan ter içinde kalıp, pişman olmakta niye
Yazdığım bu satırlar benden sana hediye
Her zevkten hep payını almışsın be eski dost

Bekir Alim
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Eski Karahisar Köyü

Bu topraktan özüm çok özelliğin
Dört yanın çevirmiş Dağlar Karasar
Hele bir dolaş bak yaz güzelliğin
Bir başka diyarda çağlar Karasar

Dinmez kış boranı Tecer dağları
Açar filizlenir meyve bağları
Kıvrım, kıvrım uzar demir yolları
Mağ rubu maşrıka bağlar Karasar

Güney yamaçlara Çam özü derler
Toprağı kromdur altın’a değer
Asırlık çınarlar göçüp giderler
Tüter buram, buram ağlar Karasar

Bulunmaz kireçin suyuna ayar
Dededen babaya nesiller sayar
Yemyeşil Cennetten bir başka diyar
Ay gibi uzaktan parlar Karasar

Yükselir semada hak nidaları
Kul Âlim, Kelam’ı, Seyit ağaları
Dinmez kış boranı deve dağları
Dillerinden name yollar Karasar

Kararmaz ufuklar gün doğar burda
Müderris efendi kabrinde nurda
H.Sait-Abdullah hükmeder yurda
Dergâhlarda ilim sağlar Karasar

Söylenmez kötü söz zılgıt sayılır
Hak Kudretin yazar cahil ayılır
Belki medeniyet buradan yayılır
Dört yana uzanır kollar Karasar

İnsanı hoş sohbet misafir perver
Aldığın eğitim’in hakkını sen ver
Bu Vatan uğrunda hepsi bir nefer
Şehidi şanında yollar Karasar

Abu hayat suyun içtim pınardan
İçimdeki coşku bu yaz bahardan
Desturu aldım ben yaşlı çınardan
Uçar mı göklerde zağlar Karasar

Bir yanda Sertmahmut bir yanda Tecer
Her canlı zikrolup gün gelir göçer
Kim unutur seni kim senden geçer
Bu Festival seninle çağlar Karasar

Âlim’im çağlayıp sel gibi aktım
Unutmam geçmişim maziye baktım
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İstemem olmasın ne ev ne taktım
Yıldırmaz kış boran karlar Karasar

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık
16.05.2002 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Ey Yar

EY YÂR

Filizlenen gönlümde kayboldu bin bir desen
Gecenin karanlığı kopardı seni benden
Ruhum bedende durmaz ecelin elindeyken
Gittiğin günden beri kuş uçmaz penceremden

Bakışların içimde bazen kış bazen ateş
Günden güne kavurup yakıyor içten içe
Sen Fatma'sın ben Bekir sensin günlümdeki eş
Duyanlar şaşıp kalır ne derler bu gidişe

Dünyamı aydınlatan gönlümdeki periydin
Çektiğin acılardan kalemim tanır seni
Tarif etmek imkânsız her şeyden ileriydin
Bırakıp gidişinle mecnun ettin yâr beni

Yattığın kutsal toprak Seksen dört parsel ada
Andıkça anlatırım bıkmadan usanmadan
Allah şahit bilirsin bu canım sana feda
Bir nefes bile almam bilki seni anmadan

Hakk’a giden bu yolun tek yolcusu yoluydun
Sevgi,Süheyla,Murat,Seval’im sorar seni
Ailemizin direği kanadıydın koluydun
Nasıl bıraktın eyy yar nasıl bıraktın beni

İncelir düşlerimde çocuklarım anası
Mis kokulu tenini Âlim’in hayal eder
Ben değilim aslında mısraların dehası
Lakin senin yokluğun beni etti derbeder.

04.12.2019 Salı

Bekir Alim
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Fadimem

Karlı dağda kar kalmadı kalkıyor
Aşkın beni kül eyledi yakıyor
Yorgun argın gözler yola bakıyor
Gitme nolur gitme tez gel Fadimem

Bahar gelse bağda gül açmaz kurur
Aşkın olmaz kanununda kin gurur
El sürmedim her şey yerinde durur
Saçlar dağınık tara düz gel Fadimem

Sensiz bahar bayram olsun istemem
Sanma seni sevmem seni özlemem
Senden başka kalbimde aşk beslemem
Üç beş satır yazı yaz gel Fadimem

Renk üstüne renk bezenmez bahane
Dudak şeker al yanaklar şahane
Yol erkân var asalet var daha ne
Zevk sefamı yaşa gez gel Fadimem

Yağmur olup yağsan durup bakarım
Ardın süre destan türkü yakarım
Yollar çetin geç kalma ha korkarım
Çık mehtaba dolaş tez gel Fadimem

Yürek yangın gözler baygın bakacak
Geldiğin gün yer yerinden kopacak
Yokluğunda pas tuttu bak kap kacak
Çal bahtını taşa ez gel Fadimem

Söyler Âlim söyler yazar durarım
Her nefeste bil ki arar sorarım
Sen yanma ha ben yanarım yakarım
Yaz bahar gel yâda güz gel Fadimem

20.10.2006 Cuma

Bekir Alim
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Farkımız Bizim

Allah, Allah deyip seslendikçe biz
Titrerdi gökyüzü şu yer şu deniz
Hep birlikte dönen bir değirmeniz
İşte budur sizden farkımız bizim

İlkbaharda açıp dökerken gazel
Tarihlerden evvel biz vardık ezel
Dört mevsim baharı yazları güzel
İşte budur sizden farkımız bizim

Dört yanım çevirmiş dağlarla deniz
Ayrılsa özünden solar gül beniz
Cennet'ten bir parça güzel ülkemiz
İşte budur sizden farkımız bizim

Kimi gözyaşından kanlar akıtır
Kimi sular gibi temiz berraktır
Sarp dağlar yol bize düz kayalıktır
İşte budur sizden farkımız bizim

Sen gitsen Âlim’im sözlerin dursun
Kuzgunlar gün güne varsın kudursun
Çelikten bir kale aşılmaz sursun
İşte budur sizden farkımız bizim

04.06.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Farkındamısın?

Sorgu sual etmeden gelip ansızın girdin
Şu zavallı kalbimi çaldın fakında mısın?
Öyle bir sevda ki bu yaktın, yıktın devirdin
Ne varsa yüreğimden aldın farkında mısın?

Hercai olmasaydın ter temiz o sevgimde
Bil’ ki yine severdim ölümüne hemi de
Yanına al istersen bu cansız bedenide
Ferman yazıp kabrime daldın farkında mısın?

Hiçbir şeyi dert etmem ağlatıp incintme sen
Yanıp kavrulsa bu ten küle dönse bu beden
Ey benim alın yazım vefasız sevgilim sen
Sevdanla bu kalbimde kaldın farkında mısın?

Adını cümlelerde gözyaşımla yazarım
Sana sözüm yok amma şans talihe kızarım
İşte budur kaderim dertten gönül pazarım
Âlim’i dertten derde saldın farkında mısın?

08.04.2005 CUMA

Bekir Alim
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Fatma Akrostik Şiir

FATMA (Akrostik)

(F)  aziletli yârim sevgili aşkım
K(A)  lbime çizdiğin iz var dudakta
Ça(T)  ma kaşlarını ceylan bakışlım
Geç(M)  eden bu ömür geceni özler
Fatm(A)  Yar yüreğim yolunu gözler

(F) arzet’ki damardan çekildi bu kan
S(A) klarım adını her saat her an
Sa(T) sam da durmuyor canımda bu can
Kaç(M) am ecel olsa sonunda ölüm
Fatm(A)  kız aşk ile deliye döndüm

(F) irari gecemde yanımdasın sen
H(A) yalinle yaşar avunur bu ten
Ta(T)  almaz hayattan sensiz bu beden
Geç(M) em bu sevdadan no’lur bil artık
Fatm(A)  gel yoruldum çabul gel artık

(F) ay hattı kırılıp yarılmadan yer
 Y(A) y gibi kolların ger boynuma ger
Bi(T) meyen bu aşkı alıp bir tat ver
Sal(M) asın vebalin cennete beni
Fatm(A)   gıı ebedi unutmam seni

(F) azilet aradım her an her yerde
Ç(A) tladı dudaklar düştüler derde
Tu(T) malı ALİM’İM seni mahşerde
Söz (M) uktedir olmaz kıtmir köleye
Fatm(A)  kız; sev beni kul köle eyle…

Saat:02:07
08.09.2011 Salı
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Not. Bu Şiiri can yoldaşım Hayat arkadaşım eşim için yazdım.

Bekir Alim
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Fatma Umar'a İthafen

FATMA UMAR ‘A

                          *Degerli Hemşerim Araştırmacı Yazar ve Şair Sn.Fatma UMAR*
Bacıma En derin Saygılarımla.

Kalemi yazıp anlatmış
Bu dostluğa bir dost katmış
Cehalete çalım atmış
Yürekli mert benim bacım

Gardaş diye başlar söze
Şivesi yakışır öze
Gelmesin nazara göze
Yürekli mert benim bacım

Bülbül gibi öter dili
Şiir dergâhının gülü
Mutlaka Sivas’tır ili
Yürekli mert benim bacım

Senlik benlik olmaz elbet
Bacı bildik ilelebet
Gün doğacak biraz sabret
Yürekli mert benim bacım

Saygı sevgi dostluk konu
Her zaman kollarız onu
Muhabbetin olmaz sonu
Yürekli mert benim bacım

Kimler gelip göçtü handan
Hepimiz bir aynı kandan
Gerçek dostlar olur candan
Yürekli mert benim bacım

Yaz ÂLİM’İM yalan katma
Dostları yabana atma
Nene hatun,Kara Fatma
Yürekli mert benim bacım

15.10.2010 Cuma   Saat 14:42

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık/Sivas

Not: 14.10.2010 Tarihinde Yazmış olduğu ”Ömer Tural ve Bekir ALİM” Üstatlara Başlıklı
şiirine Nazire olarak yazmaya çalıştım.
Fatma Kardeşimizi her ne kadar yakından tanımasam da bu övgülere fazlasıyla Layık
olduğuna inanıyorum.

Bekir Alim
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Fayda Ne

Gönül müptelayım der gonca güle
Ayvaya turunca nara fayda ne
Tatlı söz eritir cevheri bile
Deriye kemiğe zara fayda ne

Her uzuv hesabın kendi verecek
Herkes bu dünyada bir dem sürecek
Tedbirin al bahtın bak ne görecek
Oğluna kızına yara fayda ne

Ettiğin ikramı kalkma hiç başa
Hasret kalın bir gün güneşe loşa
O nazik bedenin yapışır taşa
Yağmura buluta kara fayda ne

Der Âlim gel gönül gel kendine gel
Can bildiğin dostlar olur bir gün el
Gözünden yaş akar boşalır bir sel
Yılana çayana mar, a fayda ne

03.03.2005 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Fırtına Estiriyor

        FIRTINA ESTİRİYOR

Damarımdaki kandır dalgalanan bayrağım
Kırmızı-beyazıyla gönülleri süslüyor
Sahalarda yıkılmaz koskoca gönül dağım
Şampiyonluk yolunda fırtına estiriyor

Hani nerde dost deyip dostça çalım atanlar
Penaltıyı saymayıp keyfe keyif katanlar
Oynadığı futbolda kuralları tutanlar
Şampiyonluk yolunda fırtına estiriyor

Dilden dile dolaşır görmeyen gözleri kör
Üstüne basa basa bur da penaltı yok der
Sivas spora asfalt gideceği her bir yer
Şampiyonluk yolunda fırtına estiriyor

Bakıp gördüm ne garip dolaştım ağır ağır
Kiminin gözleri yok kimisi duymaz sağır
Yiğidom hak kazançtır haksız olana bağır
Şampiyonluk yolunda fırtına estiriyor

Gün doğmayan gecenin güneşi doğar elbet
Kalmasın yüreğinde gam kederle gasavet
Zafere çok yakınsın sabret yiğidom sabret
Şampiyonluk yolunda fırtına estiriyor

Sitemkâr Âlim’im der; bu gönüller aynası
Yigidoya yakışır döşündeki arması
Yemyeşil sahalarda üç yıldızlı forması
Şampiyonluk yolunda fırtına estiriyor

Bekir ALİM /SİVAS

Bekir Alim
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Fos Çıktı

FOS ÇIKTI

Kurudu yapraklarım döküldü birer birer
Kime dostum dediysem fos çıktı be fos çıktı
Taşa çalıp bahtımı kalem kırdım bu sefer
Kime dostum dediysem fos çıktı be fos çıktı

Boş cendere bir beden kalbi kirli, pasaklı
Birinin gizli sırrı birinde kalmaz saklı
Ulu divana varsam sen mi yoksa ben haklı
Kime dostum dediysem fos çıktı be fos çıktı

Dost deyip sarılırken baş üstünde tuttum hep
Verdiğin acıları lokma lokma yuttum hep
Her gün maziye dalıp kaybetmekten korktum hep
Kime dostum dediysem fos çıktı be fos çıktı

Bunca yıllık sevginin bumuydu yâr bedeli
Oysa nasıl mutluydum seni sevdim seveli
Ne oldu birden böyle yoksa benmiyim deli
Kime dostum dediysem fos çıktı be fos çıktı

Adım adım bu aşkı sonsuza yaklaştırdın
Şu yorgun bedenime Kaf dağı’nı aştırdın
Gitme yar kal dedikçe kaçtın uzaklaştırdın
Kime dostum dediysem fos çıktı be fos çıktı

Aylarca görünmeyip sakladı gölgesini
Azrail sarar bir gün göğüs can kafesini
Şu Sitemkâr ALİM’in kim duyacak sesini
Kime dostum dediysem fos çıktı be fos çıktı

02.02.2014 Pazar Saat 20.51

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Gardaş

GARDAŞ

Özümde türkü var sözümde mertlik
Biz bilmeyiz yalan dolan namertlik
Hakka kavuşana deriz rahmetlik
Dört kapı her kula açılmaz gardaş

Söz gümüşse sukut altından eydir
Yunus’u Mevla’ya kul eden nedir
Varsa alternatif ara,bul getir
….ok yoluna kurban seçilmez gardaş

Adını kalbime kazdım bir kere
Yolum düzlük olsun isterse dere
Al beni de götür gittiğin yere
Kaderin elinden kaçılmaz gardaş

Kimi dostluk arar kimi Mevla’yı
Kiminin dilinde köşkü sarayı
Boş beyinler sever sıcak parayı
Oysa servet’inen uçulmaz gardaş

Dertleri üst üste düzenleri gör
Dostunu ağlatıp üzenleri gör
Sırat köprüsünde yüzenleri gör
Geç demeden Mevla geçilmez gardaş

Der ÂLİM bu sırra akıl sır ermez
Düz giden sal döner böyle dem sürmez
Kalp gözü körelen gerçeği görmez
Elinden bir tas su içilmez gardaş

22,12,2009 Salı

Not. Grubumuzda yapmış oldugumuz atışma (ortak çalışmada)  yazılan dörtlüklerden
oluşan bir şiir

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gardaş Bizim Elden Varmı Bier Haber

Geçen hiçbir günden almadım bir tat
Gardaş bizim elden var mı bir haber
Boş yere döndü çark döndü her saat
Fatmadan, Songül’den var mı bir haber

Dert deşmek değildir gayem niyetim
Eriyor içimde kemiğim etim
Sitemim kendime olmaz zahmetim
Savrulduğum yelden var mı bir haber

Harabe mi oldu yoksa her taraf
Verdiğimiz emek boşa mı israf
Neden herkes bana yabancı tuhaf
Dert saçan o gülden var mı bir haber

Koyunlar kuzular mel, meleşirdi
Âşıklar atışıp cebelleşirdi
Yaylasında turna kaz eğleşirdi
Sarı tüylü telden var mı bir haber

Ahmet babam Mehmet Nurettin nerde
Rahatlasın içim bir haber ver de
Hasretin kavurup yaktığı yerde
Kazma kürek belden var mı bir haber

Her sene ilkbahar mayıs ayında
Yağmurun coştuğu Tecer çayında
Kuzgunun kaptığı aslan payında
Coşkun akan selden var mı bir haber

Dağında çiğdem’le çiçek açtı mı?
Ezeli düşmanlar selamlaştı mı?
Herkes bir biriyle helâlaştı mı?
Kel mistiğin kelden var mı bir haber

Deve dağı höyükten köy tepesinden
Atam babam yurdu can kafesimden
Dayımın gür sesli ezan sesinden
O yerli her külden var mı bir haber

Âlim’im bu günde daldın maziye
Ölürsen dostların okur taziye
Sevabım var mı hiç koy teraziye
Yandığım o külden var mı bir haber.

10 Haziran 2006 Cumartesi

Bekir Alim
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Gecem

Bir zindan içinde boş ve anlamsız
Umutsuz çaresiz kalıyor gecem
Sessiz bir uğultu, bu ne zamansız
Beni dertten derde salıyor gecem

Bozulmuş saat gibi sessiz ve durgun
Uykudan uyandım perişan yorgun
Her köşe bucakta bir soygun vurgun
Mevsimler ömrümü çalıyor gecem

Gün dogmadan önce yıldızlar akar
Kimini dert yakar kimini efkâr
Bak şu yüreğime sanki ateş nar
Hep senden bir ilham alıyor gecem

Sonsuz bir boşlukta zifir karanlık
Son bulursun bir gün belki bir anlık
Hayat param parça darmadağınık
Yavaş, yavaş açıp soluyor gecem

Söylersin Âlim’im tutar günlüğüm
Arındı içimden tüm kötülüğüm
Sen değilsin sanki o son gördüğüm
İlhamı’nı senden buluyor gecem.

27.02.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Geç Kaldın

GEÇ KALDIN

Haberin olmadı biten zamandan
Geldim gidiyorum geç kaldın çok geç
Hayırsız elinde dilerken aman
Geldim gidiyorum geç kaldın çok geç

Kalbimi vermiştim saklarsa diye
Vefayı bilmeyen o sevgiliye
El açıp yalvardım kaç defa niye
Geldim gidiyorum geç kaldın çok geç

O kadar çok sevip özlerken seni
Hissettim o anda veda buseni
Bir gün kabristanda bulursun beni
Geldim gidiyorum geç kaldın çok geç

Kışkırdı kor ateş yandıkça söndüm
Yıkık enkaz gibi virana döndüm
Sensiz bir hayatı maziye gömdüm
Geldim gidiyorum geç kaldın çok geç

Karanlık gecemde ışığım sendin
Bu oyunda beni tuş edip yendin
Hayatı sorumsuz yaşarken kendin
Geldim gidiyorum geç kaldın çok geç

Der ALİM dert alıp derde dert kattık
Kadere suç bulup feleğe çattık
Varlığın varlığım diyen yok artık
Geldim gidiyorum geç kaldın çok geç

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık
01.11.2010
Saat: 22:00

Bekir Alim
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Geçip Gitse Ne Çıkar

Ne zaman kaldı ne umut, gam dolu bakan gözler
Erise içimde yağım geçip gitse ne çıkar
Hasretin narında yanıp, yanıp yok olan sözler
Kurusa bahçemde bağım yanıp tütse ne çıkar

Yemyeşil vadilerinle bahçemde açan bağdın
Her gün artarak büyüyen içimde yanardağdın
Ellerimdeki kelepçe bedenim saran ağdın
Günden güne için, için yanıp bitse ne çıkar

Kalbimin dört duvarında saklısın ve özelsin
Altın sarısı saçların saf halinle güzelsin
Son baharda yaprak gibi gönlümdeki gazelsin
Savrulsam baharda yazda zulüm etse ne çıkar

Hep seni saklayıp durdum her kelime cümlede
Mazilerinle avundum kahkaha gülmelerde
Akar gözlerinden yaşlar sel olur sürmelerde
Hasretin gün güne gelip bir gün yetse ne çıkar

Sitemkâr Âlim’im durmaz coşkun seller gibiyim
Eksilmez başımdan kışım esen yeller gibiyim
Saf halinle severdim ben bugün eller gibiyim
Hasretin gün güne gelip bir gün bitse ne çıkar

05.11.2002 SALI

Bekir Alim
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Geçti Gidiyor

Tahammül kalmadı böyle bir nesle
Azdı soy yanımız geçti gidiyor
Topla ecdadını ahbabın sesle
Bozulmuş nesiller göçtü gidiyor

Kimi Ay'a çıkmış kimisi kata
Gitmez bu iş böyle hep yata, yata
Gelin çehiz ini dökmüş mezat'a
Değere değmeze saçtı gidiyor

Kimine kin kustun kimine nefret
Uyan be uykudan boşa bu gaflet
Diyemem ki sana gel yeter sabret
Yollar uzadıkça koştu gidiyor

Beş paraya kanmış beş daha arar
Tanımaz neslini hatırımı sorar
Bilmem vermiş miyim doğru bir karar
Sitemkâr Âlim’im coştu gidiyor

26.08.2002 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Gel Artık

Kar yağdı başıma zülfü telinden
Sarardı gül benzim soldu gel artık
Doldur ver içeyim bade elinden
Mevsimim yaz bahar oldu gel artık

Bitmez bu tükenmez dert gönül yası
Silinmez kalbimden hasretin pası
Susuz çöllerimin kara sevdası
Nehirler çağlayıp doldu gel artık

Okudum sözlerin cümleye döktüm
Perişan bir halde boynumu büktüm
Dedim ben ne çabuk yaşlanıp çöktüm
Ağarmış saçlarım yoldu gel artık

Sevdan yüreğimde dert katar, katar
Ufuktan bu güneş bir doğup batar
Kim bilir içinde ne aslan yatar
Gel demiştin hani ne oldu gel artık

Yoruldum usandım zahmetin boşa
Al kalbimi benden al kendin okşa
Aşkın alev, alev döndüm sarhoşa
Sardı dört bir yanım ordu gel artık

Sevdan yüreğimde kalbimde arsın
Varsın tüm saçlarım tel, tel ağarsın
Sitemkâr Âlim’im akıp çağlarsın
Dert kalmaz diyordu yordu gel artık

Bekir Alim
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Gel Be Artık Nerdesin

Bir güneşin altında bir kıvılcım misali
İçimdeki volkanı alevlendirensin sen
Ne yazar çizer şair ne bulunur emsali
Kalbimdeki bu aşkı bana sevdirensin sen

Yokluğunda ah çekip mecnun gibi yaşarken
Öfkelenip yüreğim can bedende coşarken
Ruhumu bedenimden söküp bir el okşarken
Eğilmez dik başımı eğip eğdirensin sen

Yarım kalmış umutlar yeşermekte bir daha
Olur, mu sitem etmek boşa girmek günaha
Sana olan bu aşkım hiç bitmedi vallaha
Bir gün atıp bir tutup beni güldürensin sen

Ne varsa yüreğimden kalbimden söküp aldın
Ne ettin be sevgili niye dertlere saldın
Ben acı çekerken sen, sen zevk sefaya daldın
Dünyamı yıkıp baştan başa döndürensin sen

Sitemkâr Âlim’im der sor bak ki sor ne desin
Gel be artık sevgilim gel be artık nerdesin
Dönülmez mi yolların ne yandan gelir sesin
Başımı gök kubbeye vurup değdirensin sen

16.10.2006 Pazartesi

Bekir Alim
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Gel Dedi Bana

Çaresiz derdime çare ararken
Rastladım bir kıza gel dedi bana
Bu hasret içimi içten sararken
Bal dudaktan emde gül dedi bana

Bu sevdayı aşkı az mı yaşadım
Yoruldum sevdiğim bittim haşatım
Kime ne söyle yim niye taş atım
Aşkın bedenimde yol dedi bana

Kerem et sevdiğim bekletme boşa
Kucak aç kolların gel koşa, koşa
Aşkın ataşından döndüm sarhoşa
Gözümde gözyaşı sel dedi bana

Maksut'a erdin sen aşkı bilirsen
Kollarını açıp koşup gelirsen
Gönlümü açtım ben sev sevilirsen
Kavuşmak bir anlık yol dedi bana

Derin dur der Âlim özünden kopma
Sitemli söz ile cilve naz yapma
Züğürde dalaşıp kötüye çarpma
Devrilir düz giden sal dedi bana

31.Mayıs 2006 Salı

Bekir Alim
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Gel Gel

GEL GEL

Dinle kara gözlüm yandım yanarım
Dostlarım kabrimi eşmeden gel gel
Çaresiz derdime derman ararım
Tabipler yaramı deşmeden gel gel

Kaç bahar bekledim kaç mevsim oldu
Kurudu yaprağım sararıp soldu
Ak düştü saçıma  gözüm yaş doldu
Aşk odunda yanıp pişmeden gel gel

Kifayetli sözüm hal bilmez beden
Var mı benim gibi kavrulup tüten
Dost bağına girdim sır tutar bu ten
Bağrıma kor ateş düşmeden gel gel

Yıkık bir enkazdım baykuş öterdi
Bir gülüşün ömre binyıl yeterdi
Mevlam bu  sevgiyi bana gösterdi
Son nefes tükenip göçmeden gel gel

Der ÂLİM bu ne hal ne dertli başım
Kestiler selamı gavım gardaşım
Gönül prangamda akar gözyaşım
Ecel Kurbanını seçmeden gel gel

27.07.2011

Bekir Alim
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Gel Hele

Çare diye çaresizlik sattılar
Derdimize dert kattılar gel hele
Üstümüze dert koymadı attılar
Bizi bizle avuttular gel hele

Ne bıktılar onlar ne biz uslandık
İnsan diye taş kayaya yaslandık
Yorsun tutup içten içe paslandık
Benzimizi sararttılar gel hele

Doğmamış bebeğe salma yazdılar
Biz ölmeden kabrimizi kazdılar
Sustukça biz korktu sanıp azdılar
Rızkımızı daralttılar gel hele

Kime hal dediysek dal oldu çıktı
Helal Lokmamıza haramı tıktı
Herkes bir birinden usandı bıktı
Dün ki günüm arattılar gel hele

İflah olmam gayrı ben bu gidişle
Geçti ömrüm üzüntüyle sevinçle
Yaz Âlim’im yaz deftere dök işle
Yüz koymadı kararttılar gel hele

09.05.2006 SALI

Bekir Alim
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Gel Kara Gözlüm

Sevdan yüreğimde kapanmaz perden
Yazım kış etmeden gel karagözlüm
Ömrümün son demi gönül sahnemden
Çekilip gitmeden gel karagözlüm

Açılmış dalında mevsim baharım
Ak göğsün üstünde sev desen yarım
İşte bu sermayem, servetim varım
Eriyip bitmeden gel karagözlüm

Şiirlerde yazdım her gün her gece
Bitmeyen efkârın gitmez günlerce
Bir seni sevmiştim seni sadece
Dumanım tütmeden gel karagözlüm

Sarardı gül benzim döküldü bağlar
Hasretin içimde sel gibi çağlar
Gülsem ki ne fayda içim kan ağlar
Toz toprak yutmadan gel karagözlüm

Söyletmez Âlim 'im söylenmelerde
Vefasız yüzünden düştüm bu derde
Yayılsın sözlerim cihana ferde
Bir dalı tutmadan gel karagözlüm

15.10.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Geldi Geçti

Ne çabuk tükendi bunca yıl zaman
Baharım gelmeden yaz geldi geçti
Bazen yağmur oldum bazen toz duman
Bülbül havalanıp güz geldi geçti

Döküldü bağımda bahçemde gazel
Göz göze yaşardık biz bize özel
Yar dedim ben sana gözler ne güzel
Ne çabuk tükendi naz geldi geçti

Dedim servi boylum gül yüzlü yarım
Dedi dayanacak kalmadı halım
Dedim aç göğsünü açta bir sarım
Esti poyraz dedi saz geldi geçti

Param parça olsam parçaya değer
Zelzele misali sarsıldı bu yer
Bir ömür boşuna boş gitmiş meğer
Yaktı ciğerimi köz geldi geçti

Söylersin Âlim’im derde dert katmaz
Bülbülün sözleri gülüne batmaz
Aşka düşen gönül uyuyup yatmaz
Mevsimler değişti yaz geldi geçti

16.02.2004 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Gelemiyorum

Göklere değecek bu dertten ucun
Uzaktan hal hatır soramıyorum
Seni ben sevmiştim yok senin suçun
Sızlarım sızımdan duramıyorum

Aşılmaz sur gibi sarp şu yamaçlar
Kar etmez yarama merhem ilaçlar
Bilmem ki suçum ne, bu ne amaçlar
Sormak istiyorum soramıyorum

Dört yanım çevirdi coşkun bir nehir
Korkum yok ecelden öldürmez zehir
Ben sana bir tutsak can bedenim hür
Varmak istiyorum varamıyorum.

Bekir Alim
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Gelin

GELİN

Bir sonbahar günü şafak vaktinde
Açılmış göğsünde güllerin gelin
Bellik’i halinden dertlisin sende
Gecenin sarhoşu gözlerin gelin

Ansızın rastladım çeşme başında
Lal oldu dillerim dondu karşında
Bu büyük sevdanın aşk ataşında
Yaktı yüreğimi sözlerin gelin

Çıkmasaydın keşke karşıma birden
Açtığın bu yara vardı ezelden
Vurdun can evimden can kafesimden
Yıl geçse silinmez izlerin gelin

Bu nasıl bir sevda ben nasıl düştüm
Azgın sular gibi bulandım coştum
Günlerce peşinden koştukça koştum
Gitmiyor aklımdan düzlerin gelin

Yaz deftere Âlim yaz değer kayda
Yok, eski sevdalar olsa ne fayda
Bir görsem yüzünü haftada ayda
Değişmem Dünyaya yüzlerin gelin

18.03.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Gelir Dediler

Zannetme bu sevdam biter bu sene
Umutlar yeşerir gelir dediler
Lal olmuş dilleri konuşmaz gene
Eğlenmez bu gelen yeldir dediler

Olur, mu sevmeden kiraz dudağın
Gönlümün gözünde gezer odağın
Umut ver ne olur geçmeden çağın
Leyla'ya kul eden dildir dediler

Yanardağ misali yandıkça yandım
Hal bilmez bu yara nasıl dayandım
Aşk gölüne düştüm hep seni andım
Matemli gözyaşım seldir dediler

Kimlere arz edem bu arzu hali
Of çektim derinden bülbül misali
Çektiğim bu derdi duysun ahali
Söyletme söz deme bildir dediler

Od düştü bağrıma kışta ayazda
Kim bilir neler var baharda yazda
Sen gönül mirasım insaf birazda
Etme gel bu narı söndür dediler

Erisen kar gibi vazgeçme vardan
Ne hâldan bilen var ne sevip sardan
İçimde fırtına bu yaz bahardan
Çiğdem çiçek açar güldür dediler

Viran bağa dönmüş bahçende düzün
İnsandan insana yayılsın sözün
Yaz bahar ay'ında gülmezse yüzün
Otur kalk tersine döndür dediler

Ruhumda fırtına kış boran yelin
Umut güneşim o gözyaşı selin
Methetmek neyime yok böyle gelin
Aşkın alevlendiği gündür dediler

Ne güneş var artık ne gül gülistan
Lal olsun dillerim dert keder yastan
Adın her cümlede saklı bir destan
Belki de bu son söz sondur dediler

Eriyip kar gibi doldukça doldum
Kaç gündür böyleyim hep böyle oldum
İlkbahar gelmeden sararıp soldum
Ruhumdaki yazı yöndür dediler

Erisem savrulup hasret bazımdan
Ne senden usandım nede yazımdan
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İçin, için çalan kırık sazımdan
Bekletme gel artık döndür dediler

Âlim’im söylenip yazsan ne fayda
Lale çiçek açtı sümbül bir hayda
İsmin andıkça her demli çayda
Maziden maziye gönder dediler

17.12.2002 SALI

Bekir Alim
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Gelmezmi Niye

Kaşına gözüne kurban olduğum
Gel dersen bu gönül gelmez mi niye
Ya ılık bir nefes ya tebessümle
Gül dersen bu gönül gülmez mi niye

Sevda rüzgârında savrulup durdum
Gönlümün içinde bir saray kurdum
Doldur ver elinden aşk yudum, yudum
Öl dersen bu gönül ölmez mi niye

Gündüzüm karanlık gecem karanlık
Unutmam ben seni, seni bir anlık
Bilirim yol yordam seyran samanlık
Dol dersen bu gönül dolmaz mı niye

Adına bir türkü bir destan yazdım
Kalbini kalbime kazdıkça kazdım
Sensiz yap yalınız kış ve ayazdım
Bul dersen bu gönül bulmaz mı niye

Gittiğin yer uzak çok mu uzakta
Gel desen bir seher esen Sazak ta
Böyle bir sevdayı aşkı yazak ta
Kul dersen Âlimin olmaz mı niye

09 Haziran 2006 Cuma

Bekir Alim
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Gelmezmiydim?

Adın dilimde bir hece
Ben kıymetin bilmez miydim?
Seni gördüğüm o gece
Gel deseydin gelmez miydim?

Sararmış gülün yaprağın
Olurdum yolun durağın
Viran olmuş ham toprağım
Ol deseydin olmaz mıydım?

Türküler söyleyip durdum
Kapında kul kölen oldum
Garip bir baykuşa döndüm
Gel deseydin gelmez miydim?

Ne ev kaldı nede barkım
Dönmüyor dümenim çarkım
İstedim vermedin hakkım
Al deseydin almaz mıydım?

Durup, durup bakmalara
Ak gerdanda takmalara
İçin, için yakmalara
Dur deseydin durmaz mıydım?

Âlim’i yakıp kavuran
Dertten dertlere savuran
Canı Canan`dan ayıran
Bul deseydin bulmaz mıydım?

Bekir Alim
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Gelmişsin

Ömrümü verdim sana birçok şeye değerdin
Gözlerinden yaş akar ağlamaya gelmişsin
Gün gelir belki bir gün belki sende severdin
Sanki şu Lal dilimi bağlamaya gelmişsin

Geçen zamanı bile kıskandım senelerden
Kayboldu kör topalı ayrıldı denelerden
Tertemiz saf halinle sil baştan yenilerden
Sel gibi şu kalbimde çağlamaya gelmişsin

Yaktığın meşalede mevsimleri beklerdim
Adına türkü yazıp türkülere eklerdim
Bazen bir çocuk gibi koşarken emeklerdim
Dinmeyen dertlerimi dağlamaya gelmişsin

Sarp dağlık yamaçlardan kalbini göstermiştin
Ürkek utangaç halde yeter ki sev demiştin
Her gece gün doğmadan sabahı beklemiştin
Kalmadı umut devran sağlamaya gelmişsin

12.11.2002 SALI

Bekir Alim
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Gelsene

Ne bende hal kaldı ne sende derman
Eriyor içimde yağım gelsene
Geçer mi yıl böyle sensiz bir zaman
Pas tuttu bak gönül dağım gelsene

Ne kadar sevmiştik ne kadarda biz
El ele göz gözeydik biz ikimiz
Tozpembe hayaldi gök kubbe deniz
Bak geldi geçiyor çağım gelsene...

Yıkık bir virane bom boş bir evdim
Eğilmez dik başım bir sana eğdim
Ben tövbemi aldım bak geri geldim
Gül dalında bahçe bağım gelsene

Daldan dala konan bir kelebektim
Ay geçti yılların hasretin çektim
Sen bir tomurcuk gül ben çekirdektim
Hal kalmadı amma sağım gelsene

Bahar gelsin dedin yaz geldi geçti
Aşkın yüreğimde yanan ateşti
Sen gelme ben geldim şans seni seçti
Can yoldaşım yarım ağım gelsene

Sitemkâr Âlim der bir ince sözden
Bülbülün havası cilve bu yüzden
Kar yağdı başıma kalkmıyor düzden
Sarmaşık yaz gülüm balım gelsene

            'Sevmeyi bilmeyen Sevenin halından ne anlar'

27.02.2004 CUMA

Bekir Alim
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Gelsin Diyor

Seher yıldızıyla bir haber salmış
Halım yok bu sene tez gelsin diyor
Göğsünde gülleri sararıp solmuş
Gel de be sevdiğim yaz gelsin diyor

Ben hicran ateşi kar kış dinlemem
Aşkın batağına düşsem inlemem
Gül benim olmazsa güle gül demem
Ben açtım yüreğim düz gelsin diyor

Çareyi umudu bırakıp attım
Aşk ile aşkıma zevke zevk kattım
Geçmişi toplayıp mezatta sattım
Can derse veririm söz gelsin diyor

Ne kadar cevretsen aklanmıyorum
Haftadır aylardır koklanmıyorum
Korkum yok kimseden saklanmıyorum
Geceler kış ayaz köz gelsin diyor

Âlim’in derdine dert mi dayanır
Bir açıp yeşerse renkler boyanır
Her Âşık ah çeker vah la uyanır
Yeter ki dürüstçe öz gelsin diyor.

Bekir Alim
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Gene Bu Akşam

Başımda bir duman bir fırtına var
Estikçe esiyor gene bu akşam
Yüz çevirmiş benden can bildiğim yar
Bir atıp kesiyor gene bu akşam

Gözümde gözyaşı sele dönderdi
Dostu ahbabımı ele dönderdi
Yaktı viran etti küle dönderdi
Can candan beziyor gene bu akşam

Ne sohbete geldi ne Lafa söze
Mutluyduk kin fesat girmeden öze
Nazara mı geldik yoksa kem göze
Dert benle geziyor gene bu akşam

Kimi ferman yazar kimisi savcı
Kimi katli vacip diyor ne acı
Bu hak sende değil ey martavalcı
Dost hile seziyor gene bu akşam

Der Âlim arifsen söz bile değmez
Bir eser bırak git yaşasın ölmez
Çirkef kendin över kimse’y beğenmez
Dost beni üzüyor gene bu akşam

19.09.2005 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Geri Ver

      GERİ VER

Gönül fırtınamda esti bir tufan
Hep seni düşündüm her saat her an
Ne saatler geçti ne de bir zaman
Çaldığın yılları geri ver geri

Kuruyup döküldü yeşeren yaprak
Ne haldeyim nasıl gör halime bak
Sarmadan bedenim şu kara toprak
Çaldığın yılları geri ver geri

Günlerim yıl oldu yıllarım asır
Bir bilsen bu gönül ne sevda taşır
Yüreğim buz tuttu ellerim nasır
Çaldığın yılları geri ver geri

Kula kıymet verdim kul olmadım hiç
Sevdamı aradım yol olmadım hiç
Sahralara yağıp dol’u olmadım hiç
Çaldığın yılları geri ver geri

Şu gönül sarayım hazana döndü
İçimdeki ateş yandıkça söndü
Sana çıkan yollar sevdama, yöndü
Çaldığın yılları geri ver geri

Sitemkâr Âlimi yakıp yandırdın
Her saat her dakka ismin andırdın
Bekle döneceğim deyip kandırdın
Çaldığın yılları geri ver geri

BEKİR ÂLİM / 04/03/2020

Bekir Alim
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Gez Dertli Dertli

Ne talihsiz başım bu ne zalim yar
Gel otur derdimi yaz dertli, dertli
Dört yanımı sardı gam keder efkâr
Sende benim gibi gez dertli, dertli

Geçti gitti zaman durmam diyordun
Damarımda kanı iliğimi sordun
Hiç insaf merhamet hal bilmiyordun
Şimdi poyraz gibi es dertli, dertli

Dediler her derdin her biride bir
Dayanmaz bedenin gel kabrine gir
Asırlarca kalsın aşkın gizli sır
Al hançeri öldür kes dertli, dertli

Ağlasam gözümden damla yaş akmaz
Put kesilmiş gibi yüzüme bakmaz
Kar yağdı bak gene bir daha kalkmaz
Söyle çal elinde saz dertli, dertli

22.02.2004 PAZAR

Bekir Alim
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Giden Gitsin

GİDEN GİTSİN (2015 Yılının İlk Şiiri)

Boş ver gönül sen aldırma
Bırakıp da giden gitsin
“Tut elimden” tut kaldırma
Bırakıp da giden gitsin

Gönül dağımda atmasın
Mutluluğu hiç tatmasın
Sevgimize söz katmasın
Bırakıp da giden gitsin

Suskunluğu ok'tur artık
Hayatımda yoktur artık
Can dediğim çoktur artık
Bırakıp da giden gitsin

Yazı yazdım sayfa sayfa
Her gelene oldum tayfa
Söz dinlemez gönül hayfa
Bırakıp da giden gitsin

Gönül hicran aşktan yana
Neler yaptı neler bana
Bir daha inanmam sana
Bırakıp da giden gitsin

Bahçemde bağım solmazdı
Yürek hicranla dolmazdı
Bu gönül sensiz olmazdı
Bırakıp da giden gitsin

Hasretle yandım bir zaman
ALİM’İM halım pek yaman
Ateş çıkmaz bu ne duman
Bırakıp da giden gitsin

06.01.2015 Saat:20.00

Bekir Alim
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Giderim

Giderim, giderimde bir gün ansızın
Kış olur mevsimin bahar'ın yazın
Al götür uzağa götür gizlice
Sızlasın yüreği o vicdansızın

Pişmanım bin defa ben geldiğime
Pişmanım yıkılıp devrildiğime
Desinler bu nasıl böyle işkence
Dayan dayanırsan eğrildiğime

Anlatsam anlamaz sesimi duymaz
Gecesi bir başka gündüze kıymaz
Esiyor bak yine poyraz deyince
Coşkun nehir gibi bendine sığmaz

Sorsan ne haldeyim nasıl biriyim
Bilmem ki ölümü yoksa diriyim
Yazılmış fermanım verilmiş bence
Ben gönül mahkûmu emir eriyim

Yaz bitti der; Âlim zaman dolacak
Güllerin açılıp bir gün solacak
Bakma dertli, dertli bu garip gence
Gelsin bir zamanı bak ne olacak

19.03.2004 CUMA

Bekir Alim
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Gidip Sor Bizi

Ulaş beldesinden Karasar yurdum
Toprağı taşından gidip sor bizi
Aşılmaz bir kale sanki bir surdum
Yüce dağ başından gidip sor bizi

Yağan yağmur gibi doldukça doldum
Savrulup rüzgârda tarumar oldum
Dedim ben ne çabuk sararıp soldum
Varıp git Mevlaya gidip sor bizi

Dağlarda menekşe papatya açar
Âlim’i ulema ilmiyle okşar
İlim dergâhından cevherin saçar
Varıp git tekkeden gidip sor bizi

Erzincan İlinden Terzi babaya
Uzat ellerini kaldır Mevla ya
Duruçin köyünden gel İmranlıya
Git Hafız dededen gidip sor bizi

Göklere nispetle uzanmış başı
Tecer dağlarının cin kaya taşı
Bir efsane gibi bilinmez yaşı
Varıp suçatından gidip sor bizi

Bağ ve bahçesinde açar nar kiraz
Anlatsam sofuyu tarife sığmaz
Bura babam yurdu dur bekle biraz
Kireç yaylasından gidip sor bizi

Soğuktur suları can katar cana
Abu hayat dolu iç kana, kana
Unut tüm dertlerin bir bak bu yana
Armutlu sekiden gidip sor bizi

Toprağı cevherdir yakar ateşi
Müderris Mehmetin bulunmaz eşi
Aka-id ilmiye doğmuş güneşi
Varıp medreseden gidip sor bizi

Bu dergâh mektebin beşiği yurdu
Müderris efendi ilmi okurdu
Vali Reşit paşa Takvaya durdu
Varıp git Tekkeden gidip sor bizi

Açılmış dağların göğsünde yara
İsmi duyulmamış meyveler ara
Karaöz, den kuşburnu ıhlamurlara
Tecer çaylarından gidip sor bizi

Yaslanıp bir bak şu köy tepesinden
Bülbüller ötüşür ezan sesinden
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Sararken benliğin can kafesinden
Seher yellerinden gidip sor bizi

Konuşsa şu yerler gelseler dile
Söylenir sözleri mahşerde bile
Abdullah Efendi Takvası ile
Varıp tüm dünyadan gidip sor bizi

Deve dağ höyükten kulak ver sese
Oluklu yoncalık makaş merkeze
Selam tüm dostlara selam herkese
Yoncalı dereden gidip sor bizi

Bir yanı Sert Mahmut bir yanı Tecer
Madruptan maşrığa yol gelip geçer
Her canlı gün gelip şerbetin içer
Varıp Kartalcıdan gidip sor bizi

Eksilmez Tecer, in başından yeli
Kimi mecnun dedi kimisi deli
Çamurlu yollardan aşıp gez beli
Sivas yaylasından gidip sor bizi

Kimler var bakınız kim kaldı bur da
Bir fatiha oku nesline yurda
Yem olma gard aşım gel kuşa kurda
Varıp dey yurdundan gidip sor bizi

Ne bir yazım kaldı ne sözüm kaldı
Hâkimler okuyup savcılar aldı
Bir efsane yazdım tarihler çaldı
Her cümle satırdan gidip sor bizi

Söylerim sözümü bahçe bağlara
Mevlam Lezzetini vermiş dağlara
Der; Âlim sitemim, sözüm çağlara
Eski Karasar,dan gidip sor bizi

       31.10.2003 CUMA

Bekir Alim
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Gidiyor

Yarım küsmüş gider dert sata, sata
Lanet olsun böyle bahta, hayata
Gelin çeyizini dökmüş mezat'a
Değere değmeze satmış gidiyor

Ne hayaller kurduk ne umutlar biz
Gam doldu sineme oldu bir deniz
Yaz bahar gelmeden geldi gene güz
Dertliye derdini atmış gidiyor

Almamış dünyadan zevk hevesini
Terk etmiş Vatanı sülalesini
Kargadan kıskanır bülbül sesini
Göğsüne bir çıban batmış gidiyor

Tükendi tahammül kalmadı derken
Yandıkça yandım ben hasret çekerken
Kuş tüyünden yastık yer beğenmezken
Bir kuru tahtaya yatmış gidiyor

Baykuş yuva yapmış gönül dalına
Nerde o endamı bir bak halına
Sis çökmüş gözüne sevdalarına
Ok gibi kaşların çatmış gidiyor

Bozulmuş bağları viran hanesi
Kim derdi o evin o bir tanesi
Hep acı gam keder her saniyesi
Âlim’im derde dert katmış gidiyor

30.01.2004 CUMA

Bekir Alim
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Gidiyormusun?

Bu sana son sözüm son yalvarış bu
Böyle bırakıt’ta gidiyor musun?
Açtın yüreğimde derin bir kuyu
Bu derdi satıp’ta gidiyor musun?

Kaç kez niyetlenip kaç defa geldim
Ne varsa elimde yoluna serdim
Kaç mevsim değişti kaç ömür verdim
Gönlümü kapıp ta gidiyor musun?

Elveda ederken elim titredi
Durdurmak istedim gücüm yetmedi
Yalvardım yakardım fayda etmedi
Sarılıp yatıp’ta gidiyor musun?

Artık diyeceğim sözüm yok sana
Duygu mu bıraktın dünden bu yana
Senden ne köy olur nede kasaba
Beni yalvar tıp’ta gidiyor musun?

Git artık yanımdan git boşa durma
Ne ara ismimi sil hatır sorma
Faydası yok Lafın kendini yorma
Ataşa atıp ta gidiyor musun?

29.10.2007 Pazartesi

Bekir Alim
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Gidiyorum

Saçlarıma ak düştü sayıklarken adını
Ne kadehler can verdi ne o ıslak dudaklar
Almadan gidiyorum zevk hevesin tadını
Bomboş kalsın o yerler o cadde o sokaklar

Kuruyan yaprak gibi savruldum yana, yana
Damarımdan karıştın bedenimdeki kana
Hiç yokmu be vicdanın yokmu be anlasana
Yas tutar bu çizgiler saçlarımdaki aklar

Başımdaki bu duman bu eser kaldı senden
Titrerim korkarım ben her nedense bu yerden
Söküp al neyin varsa al bu candan bedenden
Bir bak hele içine aç bak ki neyi saklar

Hal bilmez der Âlim’im hal yakar sözleri tok
Hiçbir şeyin bu kadar hiç anlamı tadı yok
Öyle dertliyim ki ben anlatsam ne kadar çok
İncinir düz caddede gezen sensiz ayaklar

01.06.2004 SALI

Bekir Alim
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GiT

Yokluğun bir zulüm olsa da baştan
Çektiğim acıya aldırmadan git
Yüreğim kas katı olmuşken taştan
Düştüğüm o yerden kaldırmadan git

Hiç pişmanlık duyup ağlamam inan
Bir daha aşk için çağlamam inan
Taş basıp bağrıma dağlamam inan
Yüzüme haykırıp saldırmadan git

O can bu bedenden bıktıysa eğer
Gönlündeki köşkü yıktıysa eğer
Gecen zıvanadan çıktıysa eğer
Saçını başından yoldurmadan git

Kimseye derdimi yazıp arz etmem
Bir daha sevmek mi yansam da tütmem
Ben vicdansız için dert çile çekmem
Yeter’ki bu derde daldırmadan git

Ne hayaller kurup ne umut verdin
Ne sevdin yar beni nede sevdirdin
Koskoca Çınardım yıktın devirdin
Hiç olmazsa dalım soldurmadan git

Kimi sevda taşır kimi laf taşır
Sevenler yar için yanar ağlaşır
Der ÂLİM Azrail geldi yanaşır
Kırdığın testi’yi doldurmadan git

03.02.2008 Cumartesi

Bekir Alim
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Git Güle Güle

Bu nasıl bir hayat bak ne biçimde
Evlenip yurt yuva çıktı seçimde
Gözümün göz nuru sevgin içimde
Bahtın açık olsun git güle, güle

Sevgin saklı bende kendinse hayal
Dur gitme be zaman dur böylece kal
Tutulup dillerim lal olmadan lal
Bahtın açık olsun git güle, güle

Çekildim odama görmem kimseyi
Darıldım feleğe kopardın deyi
Bu kader değil de ya neyin neyi
Bahtın açık olsun git güle, güle

Gülemem bir daha gülemem artık
Ellere kelepçe kalbe taş bastık
Bunca yıl büyütüp gül gibi baktık
Bahtın açık olsun git güle, güle

Der Âlim söylerim sözde dururum
Hak emri olmasa çeker vururum
Kırılmaz bir dalım, bir tek gururum
Bahtın açık olsun git güle, güle

Bekir Alim
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Gitme Ha

Bu ne gardaş bu ne zaman bu ne hal
Kendine gel tarihe bak ibret al
Yiğit ölmez mertler ölmez mertçe kal
Çapulcuya çul bırakıp gitme ha

Sözün nerde Atan kimdir kim onlar
Münafıklar dıştan içe kurdalar
Akıllı ol iş başında burdalar
Sen bu yurdu dul bırakıp gitme ha

Uyma sakın uyma gardaş gülmezsin
Sen asilsin sen ebedi ölmezsin
Ayrım yapıp gurur nedir bilmezsin
Soysuzlara kül bırakıp gitme ha

Kanat çırpıp kırık kanat uçarlar
Korkak onlar öz Vatandan kaçarlar
Soysuzlara kol ve kanat açarlar
Kır kolunu yol bırakıp gitme ha

Has bahçede bahçe bağı bulmadan
Millet olmaz aslı nesli olmadan
Var git ona sor git zaman dolmadan
Bir tutacak kol bırakıp gitme ha

Vatan bizim bayrak bizim yurt bizim
Tilki onlar koyun bizim kurt bizim
Biz gardaşız Bir Vatanda Kürt bizim
Türk’e Türkü bol bırakıp gitme ha

25.01.2007 Perşembe

Bekir Alim
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Gitmeden Erol

Ne talihsiz başın ne yazın varmış
Ansızın bırakıp gittin be Erol
Kim derdi bu ömür az bu kadarmış
Genç yaşta acıyı tattın be Erol

Bıraktın gam keder dert ve acıyla
Dert kattın derdime dert ilacıyla
Cankurtaran dalgıç birde savcıyla
Dert üstüne derdi kattın be Erol

Üç temmuz sabahı pazardı günden
Bir tek anı kaldı nişan düğünden
Dünyayı gözünle son gördüğünden
Nasıl kıydın veda ettin be Erol

Duyuldu bir anda kara haberin
Yıkıldı yıprandı tüm sevdiklerin
Bir mezar kazdılar derin mi derin
Toprağa sarılıp yattın be Erol

Dostluk hazinende dostça mizacın
Kara yas içinde annenle bacın
Yürekte yangın var kalplerde acın
Boz bulanık suda battın be Erol

Sen gittin der Âlim ben donup kaldım
Kara yas içinde kara bağladım
Dert gölüne düşüp dertle çağladım
Bu derdi sen bize sattın be Erol

04.07.2005 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Gitmeliyim Ben

Ayrıldım gülümden bahçe bağımdan
Durmağa sabrım yok gitmeliyim ben
Döküldü nameler dert dudağımdan
Hasretinle yanıp tütmeliyim ben

Gönül dağlarımda kış boran eser
Bu sevda kim bilir kim nere sesler
Aç bak şu kalbimi bak neler besler
Eriyip gün güne bitmeliyim ben

Duyduğum kem sözün saplandı kaldı
Ne varsa içimde koparıp aldı
Beni dertten derde, saldıkça saldı
Nasıl bir beddua etmeliyim ben

Sanma’ ki bu sevda bitecek bir gün
Aşkım alev, alev tütecek bir gün
Âlim’im terk edip gidecek bir gün
Param parça bölüp yetmeliyim ben

05.02.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Gitsem Yavaşca Yavaşca

Arar oldum her dem seni
Sorsam yavaşça, yavaşça
Yakmaz nar bedenler beni
Tütsem yavaşça, yavaşça

Doldu vaktim geldi zaman
Diledim vermedin aman
Bende çalarım saz keman
Gitsem yavaşça, yavaşça

Türküler söyleyip durdum
Gül gibi sararıp soldum
Ağardı saçlarım yoldum
Bitsem yavaşça, yavaşça

Yetmez oldu halım vaktim
Kor beden Ateş'te yaktım
Sevda'nın selinde aktım
Yitsem yavaşça, yavaşça

Kırk parça biri bir yerde
Bahar'la düştüm bu derde
Mihnetim olmazdı ferde
Yatsam yavaşça, yavaşça

Der Âlim’im çoktur derdi
Sevmem der başka bir ferdi
Sen'den kalan son eserdi
Tatsam yavaşça, yavaşça

Bekir Alim
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Gitti Gidecek

Gam doldu yüreğim soldu bu gece
Beni benden alıp gitti gidecek
Ruhumu bir şeyler yakıp gizlice
Sayılı gün gelip bitti bitecek

Kim derdi bu sevda bu ne işkence
Atmalımı dersin bu kalbi sence
Gündüzüm gün değil gecemse gece
Hasretin içimde tüttü tütecek

Gözlerimde akan yaş yağmur olsun
Dereler çağlayıp nehirler dolsun
Yar bensiz dalların yeşerip solsun
Hasretin canıma yetti yetecek

Nerdesin kim bilir şimdi nerdesin
Almadınmı daha maziden dersin
Taş sardım ruhuma bırak el sevsin
Tükendi şu ömrüm bitti bitecek

Der Âlim ruhumu sardı bir sancı
Günlerim geçiyor hep acı, acı
Şuraya bir yatak sersen be hancı
Hasreti canıma yetti yetecek

Bekir Alim
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Gittim

Varıp gittim dost bağına
Gül konmuş dal budağına
Gelmedin böyle severken
Nasıl düştüm tuzağına

Geçtim nehirden dereden
Düz ovadan cendereden
Tam ufuk göründü derken
Kay bolu verdi hep birden

Sineme gam keder doldu
Gün bitti bak akşam oldu
Ezra ile tel çekerken
Sarardı gül benzim soldu

Yağan yağmur gibi aktım
Bazen güldüm bazen baktım
Gün bu gün zaman bu derken
Ne varsa hep alıp yaktım

08.03.2004 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Gocamışsın

GOCAMIŞSIN

 Ne sen eski sensin ne ben eski ben
 Gocamışsın deli gönül gocamış
Aşk odunda pişip kavrulurken ten
 Gocamışsın deli gönül gocamış

Kalem tutmaz elin nefesin yetmez
 Verdiğin teselli artık kar etmez
 Başından bu sevda terk edip gitmez
 Gocamışsın deli gönül gocamış

Giden gitti gayrı gelmez nevbahar
 Çağlayıp gözünden kanlı yaş akar
 Duyman mı vefasız duyman mı ey yar
 Gocamışsın deli gönül gocamış

Her sabah seherde çıkmaz gür sesin
İcazet sendedir yine gözdesin
 Kim bilir ne halde şimdi nerdesin
 Gocamışsın deli gönül gocamış

Yaş geldi bak Kırkbeş elliyi geçti
 Azrail bu canın peşine düştü
 Kem talih kendine bir kurban seçti
 Gocamışsın deli gönül gocamış

Bir zından içinde geçti bir ömür
 Yaşlanıp taşlanıp dövülmeyi gör
 Sitemkâr Âlim’im horlandın yer yer
 Gocamışsın deli gönül gocamış

25.04.2014 Cuma

Bekir Alim
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Gönlüm Sana Aşikar

GÖNLÜM SANA AŞİKÂR

Seni senden uzakta yaşarken düşlerimde
Gözüm uykuya hasret gönlüm sana aşikâr
Itır kokan nefesim can bulur gülüşlerde
Baş koyup şu göğsüne sarılıp yatsam ne var

Bir kuşun gizemiyle çırpınır deli yürek
Çıkıp gelirsin diye beklerim seni her an
Bugün senin bahtına haktan tuttum bir dilek
Aklına düştüğüm an ruhuma olur ayan

Sözün bittiği yerde eller kalkar sema’ya
Hasretin bir sır gibi açılır perde perde
Hiç kimse merhem olmaz şu açtığın yaraya
Gittiğin günden beri is kokar penceremde

Asude gecelerde pembe düşler saklanır
Kimi hayata dargın kiminin soluk benzi
Kalpten sevip sayanlar bir gün olur aklanır
Kul bilmezse bilmesin yaratan görür bizi

Bir ummana dalarım sevda dehlizlerinde
Nedir be eyy Nazlı yar nedir bu susmak niye?
Bin bir huzur ararım sihirli sözlerinde
Gidenler dönüp geldi sen gelmedin ne diye?

25.08.2013 Cumartesi
Bekir ALİM (Sitemkar Aşık) /Sivas
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Gönül

Meyil verme ne ağaya ne beye
Kalmaz ki bir şeyin göçersin gönül
Demirkazık çaksan şu gök kubbeye
Ecel şerbetini içersin gönül

Yükseklere çıkıp seyran eyleme
Davul çalar tam dengine belleme
Varını yoğunu ele söyleme
Kalmaz elde bir şey uçarsın gönül

Ya saray yaparsın ya köşk ya bir han
Sürersin sefanı gider bir zaman
Sonsuza yolculuk başladığı an
Kazarlar toprağı göçersin gönül

Ne kaldı elinde ne var bu yerde
Umudun paraydı pul udu birde
Gün güne düştüğün amansız derde
Bıraksam yakanı kaçarsın gönül

Sitemkâr Âlim der; söylenir sözüm
Olmaz muhannetin pulunda gözüm
Haktan yana Hakka bağlandım özüm
Gün gelir şahlanıp uçarsın gönül.

25.06.2002

Bekir Alim
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Gönül Bağımda

Erken çöktü yine soldu gençliğim
Çağlayıp akıyor gönül bağımdan
Uzayan yol gibi dönemeçliyim
Kırıldı kol kanat dal budağımdan

Mehtap'lı karanlık gam dolu gecem
Dilimde türküler cümleden hecem
Doldur ver elinden ver bade içim
Yükselsin alevler yanardağımdan

Mor menekşe sümbül açmış solacak
Tan yeri ağarıp sabah olacak
Bir damladan nehir derya dolacak
Koparman özümden dert odağımdan

Özün bir Âlim’im sözünde dur gel
Esiyor fırtına coşkun nehir sel
Söylesin el âlem mızraplarda tel
Dökülsün nameler bal dudağımdan

26.06.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Gönül Denilen bu Şey

Hal bilmez Laf anlamaz bu gönül denilen şey
Amansız isteği var dert etme kendine bey
Sakın ha boş bırakma keyfe keyif katar hey
Hapset ki şu gönlümü yar bulup sevişmesin
Sıkı tut sımsıkı sar eyleme girişmesin

Mahkûm gibi her şeye sevgiye susamış o
Kalbideki hücreyi kalbine yaslamış o
Neden böyle dal verip boy salıp uzamış o
Hapset ki şu gönlümü yar bulup sevişmesin
Sıkı tut sımsıkı sar eyleme girişmesin

Bin bir türlü lezzeti meyveyi tatmak ister
Sarılıp amansızca sarılıp yatmak ister
Zevk denilen oyunu zevkine katmak ister
Hapset ki şu gönlümü yar bulup sevişmesin
Sıkı tut sımsıkı sar eyleme girişmesin

Kimine hain bakar kimine pervasızca
Kiminin can yoldaşı kimine kuralsızca
Kimini candan ister kimini kararsızca
Hapset ki şu gönlümü yar bulup sevişmesin
Sıkı tut sımsıkı sar eyleme girişmesin

Ben Âlim’im gezerim sevgi dağlarında ben
Nasıl uslanın bilmem neden hoşlanırsın sen
Kırılmaz mı hevesin solmadan renk beniz ten
Hapset ki şu gönlümü yar bulup sevişmesin
Sıkı tut sımsıkı sar eyleme girişmesin
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Gönül Eri Hak İçin Arzusuna Ulaştı

GÖNÜL ERİ HAK İÇİN ARZUSUNA ULAŞTI

Bozkırın ortasında Elmalı’da gün doğdu
Yeşerip filizlendi toprağına baş koydu
Aşık Veysel otağı birliği kuran oydu
…Yüreklerde kor ateş yandıkça yara açtı
…Gönül eri hak için arzusuna ulaştı.

Anadolu bağrından çıkar delikanlısı
Âlim, ulema, arif burda şemsi sivasi
Nizam-ı âlem yolunda ülkü birlik davası
…Yüreklerde kor ateş yandıkça yara açtı
…Gönül eri hak için arzusuna ulaştı.

Hakka giden hak yolda olur mu korkak olmak
Sonsuzluğun sahibi ey yüce yaratan hak
Al yanına diyordu al canımı alda yak
…Yüreklerde kor ateş yandıkça yara açtı
…Gönül eri hak için arzusuna ulaştı.

Alperenler ağlıyor yüreklerde kor ateş
Nasıl yuttun Muhsin’i söyle be keş dağı keş
Vatan için can veren varmı ona başka eş
…Yüreklerde kor ateş yandıkça yara açtı
…Gönül eri hak için arzusuna ulaştı.

Türk İslam davasını yaydı dilde dolaştı
Soğuk bir kış gününde arzusuna ulaştı
Sevgi kardeşlik barış bu birliğe yol açtı
…Yüreklerde kor ateş yandıkça yara açtı
…Gönül eri hak için arzusuna ulaştı.

Tacettin dergâhında ebedi güzergâhın
Sana koşuyor buğun sevenler akın, akın
Gönüllerde yaşıyor öldü demeyin sakın
…Yüreklerde kor ateş yandıkça yara açtı
…Gönül eri hak için arzusuna ulaştı.

Şehitliktir merteben bil’ki yüksekte yerin
Ardın süre ağlıyor sana alperenlerin
Bu dava senin davan bu senin alın terin
…Yüreklerde kor ateş yandıkça yara açtı
…Gönül eri hak için arzusuna ulaştı.

14.05.2009  Perşembe
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Gönül Penceresi

Gönül penceremi açtım, belki gelirsin diye
Ya bir güneş ya bulut ya bir yağmur olarak
Hasretin yüreğimde senden kalan hediye
Saklarım bir sır gibi kaybetmekten korkarak

Bekir Alim
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Gönül Sarayım

GÖNÜL SARAYIM

Göç etmek yakışmaz kiralık değil
Alınıp satılmaz gönül Sarayım
Kurtlar sofrasında pazarlık değil
Her zevke katılmaz gönül sarayım

İffeti ar ile bütünleşti o
Sevgisiz insanı koydu geçti o
Kendi kaderini kendi seçti o
Parayla tartılmaz gönül sarayım

Ulu dergâhlarda ipekten halı
Pazarlık usulü toplamaz malı
Mağrip’ten maşrık’a uzanır dalı
El ile tutulmaz gönül sarayım

Kamil mi kâmildir yaşlıya gence
Açar filizlenir dostu görünce
Neye vakıf olmaz insan sevince
Meclisten atılmaz gönül sarayım

Muhabbet bağında yağ ile dolmaz
Gün çavar üstüne açılır solmaz
Dağ yıkan Deve’nin kölesi olmaz
Soysuza utulmaz gönül sarayım

Der ÂLİM Fırtına ne kış ne tipi
Kendi dolar insan boynuna ipi
Değişmez bir ayar saf altın gibi
O yardan kurtulmaz gönül sarayım

Saat: 22:10
9 Eylül 2011 Cuma
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık
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Gönül Yasıdır

Boş yere dert edip yorma kendini
Yüzümdeki çizgi gönül yasıdır
Dert etme kendine gel dinle beni
Bu garip sevdanın gam deryasıdır

Nasıl anlatırım nasıl söylerim
Dibi görünmeyen derin göldeyim
İşte bak be hancı ben hep böyleyim
Ömrümün son demi son sefasıdır

Gitmiyor başımdan kış boran tipi
Boynuma dolandı bu aşkın ipi
Uğrunda öldüğüm yaz bahar belki
Sönmeyen bu aşkın fırtınasıdır

Sitemkâr Âlim der değmesin nazar
Aşk ile gönlümde açtım bir pazar
Dertliler derdinden söyleyip yazar
Yazdığım her satır aşk enkazıdır.

06.02.2004 CUMA

Bekir Alim
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Gör O Zaman Gör

Sırra kadem basıp giden sevgili
Düşte bir kötüye gör o zaman gör
Bahtına bir mecnun çıksın ya deli
İsyan edip kendin yor o zaman yor

Kırılsın seninde şevkin düzenin
Baykuş gibi konup başta gezenin
Kurusun pınarı akan gözenin
Ne hâldayım diye sor o zaman sor

Dertlerin üst üste sıralansın bir
Kalp gözünü açıp maziye bak gör
O aciz bedenin olmadan kevgir
Yüzünü secdeye sür o zaman sür

Kul edip bu canı kül etsin mahzar
Yollarına yağsa yağmur dolu kar
Söyle ne yaparsın ne yapan ey yar
Düşte bir kötüye gör o zaman gör

Hicranı aşk ile yakıp yanmadan
Âlim’in derdini derdin sanmadan
Aşk gölüne düşüp suya kanmadan
Bu sevda nasılmış gör o zaman gör

Bekir Alim
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Gördün Mü?

Değmez bu zahmete çaba boşuna
Gitsin gidecekse derdom hoşuna
Ey kurban olduğum gözün yaşına
Yandıkça şu bağrım yandı gördün mü?

Bin bir plan ile avutup yattın
Görmedim bir günün her gün ağlattın
Helal kazancıma zehir’i kattın
Yandıkça şu bağrım yandı gördün mü?

Her geçen gecede dert kattın derde
Bir mazimiz vardı şimdi bak nerde
Güneşin kavurup yaktığı yerde
Yandıkça şu bağrım yandı gördün mü?

Kıymeti yok artık gece gündüzün
Ne çabuk unuttun verdiğin sözün
Vicdansız sevdiğim özde yok özün
Yandıkça şu bağrım yandı gördün mü?

Kırıldı der Âlim kanadım kolum
Görmüyor gözlerim karanlık yolum
Bağışla insaf et kul kölen olum
Yandıkça şu bağrım yandı gördün mü?

Bekir Alim
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Göremedim

GÖREMEDİM

Ne talihsiz başım bune zalim yar
Bilmemki ben nerde neyi görmedim
Kalbimdeki sevda sanki ataş nar
Vefalı bir dostla devran sürmedim

Kalmadı tahammül mecalim yoktur
Dost bağına girdim sözleri okdur
Anlatım derdimi dinle be doktur
Vefalı bir dostla devran sürmedim

Görmedim yüzünü haftada ayda
Uzaktan hal hatır sorsa ne fayda
Gönül hazinemde degecek kayda
Vefalı bir dostla devran sürmedim

Kurudum dal gibi sararıp soldum
Bazen mesut bazen perişan oldum
Aynaya bakanda ağlayıp doldum
Vefalı bir dostla devran sürmedim

Nedendir bu sitem nedir bu çilem
Şansmıdır talihmi ben nerden bilem
Der Alim her günüm ızdırap elem
Vefalı bir dostla devran sürmedim

7/5/2002

Bekir Alim
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Göremez Oldu

Sevda denizine düştüm düşeli
Gözlerim kimseyi göremez oldu
Bir oda yaptırdım sekiz köşeli
Yar gelip geçende giremez oldu

Kader mi bu desem şans mı bu desem
Vız gelirdi ölüm yüzünü görsem
Ser verip sır vermem mahzara girsem
El âlem derde el süremez oldu

Kalplerde kelepir kevgiri geçtik
Yer buldukça gizli, gizli seviştik
Dünyamı değişti biz mi değiştik
Bir duyarlı nesil üremez oldu

Kimini hal yakar kimini güneş
İçinin aynası kolundaki eş
Yoksula dur deyip zengine beleş
Haklıya hakkını veremez oldu

Bekir Alim
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Göresim Gelir

Yazan kalem yazmış kara yazıyı
Garipsedim seni göre sim gelir
Söküp al içimden derdi sızıyı
Yüzümü yüzüne süre sim gelir

Bahar geldi yine çiçek açtı bak
Meyvesiz bir ağaç olmaz dal budak
Ecel seni benden almadan toprak
Diz çöküp kapıdan giresim gelir

Sarılsan boynuma yatsak yan yana
Ne olur bir tanem kucak açsana
Ben bir Baba olsam sende bir ana
Düştükçe aklıma hevesim gelir

Aşk ile gönlüme kattın can suyu
Uyan be sevdiğim bırak uykuyu
Sen verdin bu kalbe aşkı duyguyu
Tutup saçlarını öresim gelir

Yaz bahar ayında açtım bir Pazar
Eridim kar gibi bak azar, azar
Âlim’im söyleyip derdini yazar
Can dersen bu canı vere sim gelir.

Bekir Alim
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Götür

Gönülden silerek kini nefreti
Yalan dolan ile atıp gıybeti
Uykudan uyanıp bırak gafleti
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Benlik duygusunu kalbimden silip
İlahi bu yolu hak yolu bilip
Dağ ile taşlardan aşarak gelip
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Ol mahşer gününde kurtuluşum ol
Günahkâr bir kulum kudretinle dol
Sensiz ne yapacak bu bacak bu kol
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Kim bilir içinde ne sırlar saklı
Her biri bir yerden hep farklı,farklı
Hak için yol alıp düşünen aklı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Ayet-el kürsi’yi okudum baştan
Her insan inançlı bil’ki doğuştan
Yerdeki karınca gökteki kuştan
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Özünü bilmeyen hakkı bilemez
Kalbindeki nasırı silse silemez
Huzuru mahşerde vallah gülemez
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Saymakla biter mi hakkın kudreti
Bu bedene verdi kemiği eti
Sevgili kukuna oku ya dedi
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Akâid ilminin mimarı odur
Kurtuluş ararsan bu yol Hak yoldur
Kevser ırmağından bir su ver doldur
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Bu sevdayı aşkı duyup çektikçe
İsmini anarım ömrüm yettikçe
Bu can bu bedende bu aşk tüttükçe
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Gözüme mil çekip etseler zulüm
Özüne sözüne sadık bir kulum
Körşeytan çevirip kesmeden yolum
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Aydın YILMAZ’ile etmeli sohbet
Özü bir sözü bir Sivas Memleket
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Mil çekip sürseler yollarıma set
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Kalemim elimde titreyip durdu
Nerden bulacaksın bu güzel yurdu
Şanlı vatanıma can veren ordu
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Bekir ALİM

Can veren bir cisme taşlara bile
Muhammet Mustafa şefkati ile
Salâvat-ı şerif okuyan dille
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Sorarsan sonumu haraptır halim
Eskikarasar’lı soyadım ÂLİM
Baş düşmanım benim her kimse zalim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür

Bekir Alim
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Götür_Atışma

Sivas Yazarlar ve Şairler Grubunda Grup arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız.
81(Dörtlükten)  oluşan “GÖTÜR” isimli bu şiiri Değerli hemşerim Şevki KAYATURAN
olmak üzere Şevki beyin önderliğinde bu ortak çalışmamıza katılan başta kendisi olmak
üzere Bekir ALİM, Zeki TOMBUL, Ertugrul ÇİTİL, Muammer YALÇIN, Murat KARABABA,
Aydın YILMAZ ve Nevin KILIÇ’a bu şiirin her bir mısrasında ayrı bir anlam ve güzellik
taşıyan bu eseri siz değerli şiir seven dostlarla buluşturdukları için emeği geçen tüm
kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
   Haftaya başka bir ortak grup çalışmasında görüşmek dileği ile hoşça ve dostça kalınız
diyorum.

http://gruplar.Antoloji.Com/sivas-yazarlar-ve-sairler-grubu yazarak bu gruba daha hızlı
ulaşabilirsiniz

___ GÖTÜR ___

1-Rahmetin bulutla geldiği gibi
Mekke, Medine’de olana götür
Rüzgârın dalları eğdiği gibi
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Şevki KAYATURAN

2-Gönülden silerek kini nefreti
Yalan dolan ile atıp gıybeti
Uykudan uyanıp bırak gafleti
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

3-Sesim duyan kim var ise gelsinler
Atışmaya tez sıraya girsinler
El açıp bizimle dua etsinler
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

4-Günahlarıma set çek önümde dur
Kalbime rahmetinin mührünü vur
Ansızım bir vakit üflenirse sur
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Ertuğrul ÇİTİL

5-Gardaşım Ertuğrul Çitil’im nerde
Gelirim diyordu dün akşam birde
Yiğitlik dürüstlük mevcuttur ser’de
Diyorum ki Resul Zişan’a görür....Şevki KAYATURAN

6-Benlik duygusunu kalbimden silip
İlahi bu yolu hak yolu bilip
Dağ ile taşlardan aşarak gelip
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

7-İlim bilmek, Âlim olmak var iken
Gül dalında mutlak bulunur diken
Bekir gibi dostu burda bulmuşken
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

8-Erenler meclisi toplanmış yine
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Hizmet ediyorlar bu kutsal dine
Muhammet atına gönüller bine
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

9-Zeki Tombul buyur gardaş konuşak
Allah diyip onla dağları aşâk
Nasip olsun cennette de buluşak
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

10-Defnet başındaki kara dumanı
Bedrin Aslanıyla kıl bu cumanı
Bindörtyüz yıl geri al şu zamanı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür……Muammer YALÇIN

11-Allah’ı düşünüp huzur bulanı
Dertlerde boğulup darda kalanı
Emrettiğin gibi namaz kılanı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…….Zeki Tombul

12-Küstüm Kayaturan zalım dünyama
Şerefler yırtılmış tutmuyor yama
İstanbul, İzmir’e götürme amma
Diyorum ki Resul Zişan’a götür……Muammer YALÇIN

13-Karababa bulamadım Murat’ı
Geçmek için dost ararım sıratı
İsteyene versin yaradan yatı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

14-Daha güzel servet varmı ilimden
Hakka asi söz çıkmasın dilimden
Şevki hocam tutuver şu elimden
Diyorum ki Resul Zişana götür ….Murat KARABABA

15-Şevki Kayaturan güller ıtır’ı
Varsa Yalçın’ımın zerre hatırı
Sana yazıyorum ben bu satırı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN

16-Muhammet çadırı olmalı yerin
Zişan’ın gölgesi serindir serin
Ey sevgili düşte gözüme görün
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

17-Gülşani âşığım sesimi duymaz
Atışmaya teşrif edip katılmaz
Yatar desem öğlen olmuş yatılmaz
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

18-Özlemi içimde kızıl kor oldu
Kalbim hastalandı, gül benzim soldu
Habibin sevdası gönlüme doldu
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Diyorum ki Resul Zişana götür….Murat KARABABA

19-De’ki bu günahkâr hüsranda bütün
De’ki şefaat et durumu çetin
De’ki Ya Muhammet Buda ümmetin
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN

20-Gönül tarlasına hayır ekeni
Şu dünyada bin bir zahmet çekeni
Her gün gözlerinden yaşlar dökeni
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

21-Nevin Kılıç nerde kaldı bacımız
O bizlerin çiçeğidir tacımız
Atışmaya katılan bir kaçımız
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

22-Şu iblis uşağı var ya şu zalim
O anlamaz benim perişan halim
Ancak sen tutarsın tutarsan elim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür……Muammer YALÇIN

23-O büyük sultana fedadır canım
İsmini andıkça sızlar sol yanım
Bize getirdiği dine kurbanım
Diyorum ki Resul Zişana götür…..Murat KARABABA

24-Ya Muhammet bize şefaat eyle
Şanlı ümmetine müjdeler söyle
Ne olacak bizim halimiz böyle
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…….Zeki Tombul

25-Ol mahşer gününde kurtuluşum ol
Günahkâr bir kulum kudretinle dol
Sensiz ne yapacak bu bacak bu kol
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

26-Seni az mı andım ÂLİM gardaşım
Kusuruma bakma dumanlı başım
Hemi dostum hemi can arkadaşım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür……Muammer YALÇIN

27-Helal rızık yedir çoluk çocuğuma
Zerre haram sokmadan kursağıma
Habibullah'ı nakşet dimağıma
Diyorum ki Resul Zişan'a götür....Ertuğrul ÇİTİL

28-Bırak eşiğinde kıtmir olayım
Ruhumda hissedip huzur bulayım
Ömür boyu kapısında kalayım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Murat KARABABA
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29-Allah’a inanıp O’na tapanı
Garip insanlara yardım yapanı
Haramdan günahtan gelip kopanı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…….Zeki Tombul

30-Özü sözü aynı adam gibi kul
Yalçın Gardaşına bir çıkar yol bul
Kulağına deyim gel Zeki Tombul
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN

31-Kim bilir içinde ne sırlar saklı
Her biri bir yerden hep farklı,farklı
Hak için yol alıp düşünen aklı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

32-Gelinmez mi abim Kayaturan'ım
Habibin yoluna fedadır canım
Şu fani dünyada en son muradım
Diyorum ki Resul Zişan'a götür....Ertuğrul ÇİTİL

33-Kayaturan, tükenmeden ömrümüz
Konuşurken döner iken dilimiz
Hayır, hasenatta olsun elimiz
Varlığımla Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

34-Şevki Kayaturan Hakkın âşığı
Ertuğrul Çitilin sönmez ışığı
Bekir Alim gibi sadık maşuğu
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

35-Zeki Tombol gardaş birin bin olsun
Derdin gamın hepsi bugün son bulsun
Ahirette yerin cennette olsun
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

36-Gözyaşım sel olsun ummana aksın
Gözlerim Habibin nuruna baksın
Sevdası harlanıp vücudum yaksın
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Murat KARABABA

37-Ayet-el kürsi’yi okudum baştan
Her insan inançlı bil’ki doğuştan
Yerdeki karınca gökteki kuştan
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

38-Muhammedül emin sözünde duran
Bize yol gösterir mübarek Kuran
O’dur cümlemizi gerçek kurtaran
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

39-Hak hukuku bilenlerden olalım
Doğru yolu bulanlardan olalım

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Âmin diyip el açandan olalım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Şevki KAYATURAN

40-Özünü bilmeyen hakkı bilemez
Kalbindeki nasırı silse silemez
Huzuru mahşerde vallah gülemez
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

41-İsmail’ e inen kurbanlık koçtan
Affımı isterim bildiğim suçtan
Rabbim mahrum etme umreden, hacdan
Diyorum ki Resul Zişan’a görür....Şevki KAYATURAN

42-Ravzasına varıp yüzümü sürem
Uykuya dalarak rüyada görem
Cemaline bakıp ruhumu verem
Diyorum ki Resul Zişana götür….Murat KARABABA

43-Murat Karababa okur kitabı
Güçlüdür kalemi sever hitabı
Hazreti Osman’dan almış adabı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…….Zeki Tombul

44-Saymakla biter mi hakkın kudreti
Bu bedene verdi kemiği eti
Sevgili kukuna oku ya dedi
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

45-Buralarda eren var mı sorarım
Kırk yıldır aklımı buna yorarım
Kâbe yollarında umut ararım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…….Zeki Tombul

46-Günahkar ümmetim yüzüm karadır
Amellerim kötü, gönlüm yaradır
Gece gündüz arzuhalim oradır
Diyorum ki Resul Zişana götür….Murat KARABABA

47-Akâid ilminin mimarı odur
Kurtuluş ararsan bu yol Hak yoldur
Kevser ırmağından bir su ver doldur
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

48-Yaratanım dualarım artırsın
Son nefesim salâvatla bitirsin
Anam ile aynı kabre yatırsın
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

49-Ömrüm geldi geçti esen yel gibi
Vakit ilerledi aktı sel gibi
Nasıl geçeceğiz sırat tel gibi
Diyorum ki Resul Zişan’a götür…….Zeki Tombul
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50-Doğruluk timsali, hak üzre olan
Zulmün karşısında durana götür.
Alemlere rahmet, sevgili olan
Diyorum ki Resul Zişan’a götür...Aydın YILMAZ

51-Aydın Yılmaz sefa geldin hoş geldin
Özünü sen mertçe meydana serdin
Sözlerinle gardaş şereflendirdin
Diyorum ki Resul Zişan’a görür....Şevki KAYATURAN

52- Gönüller sel gibi akıp coşuyor
Yürekler bir olmuş Hakka koşuyor
Muhammet köprüsü ümmet taşıyor
Diyorum ki Resul Zişan'a götür...Zeki TOMBUL

53-Biliyorum yolda belli yordamda
Muammer Yalçını gördüm sayfamda
Bütün mümin tüm geçmişim duamda
Diyorum ki Resul Zişan’a görür....Şevki KAYATURAN

54-Gidelim Kâbe’ye huzur bulalım
Çıkıp Arafat’a orda kalalım
Mescidi Nebide namaz kılalım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN

55-Beş vakitte elim açıp duaya
Günahlardan sığınırım Mevla’ya
Görmek için Muhammed’i sıraya
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

56-Ben günahkâr biri yüzü karayım
Huzuru mahşerde seni arayım
Sancağı altına bende varayım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN

57-Kuruyan toprağa hayat can olan
Dökülen damlayla bardağa dolan
Ayağıyla zemzem suyunu bulan
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

58-YALÇIN’IM kendini ipe götürme
İsa’ya Musa’ya küpe götürme
Onlara da inan şüphe götürme
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN

59-Yunus gibi dağda taşta gezeyim
Senden gayrısını söyle neyleyim
Adın anıp her gün zikir eyleyim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

60-Ezanlar okunur namaz vaktidir
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Yaratan Mevlâ’ya niyaz vaktidir
Muammer Yalçın’ın vaaz vaktidir
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

61-Yusuf olup kuyulara atılsam
Bilal gibi köle diye satılsam
Şehitlerde son kervana katılsam
Diyorum ki ile Resul Zişan’a götür..Şevki KAYATURAN

62-Dört kitabın özü anlatır Hakkı
Kuran ayetleri dinletir Hakkı
Dört halife vardır cennettir hakkı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

63-Her vakitte Kâbe gelir gözüme
Derman sende takat versen dizime
Eyüp gibi sabır derim özüme
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

64-Zeki Tombul dosttan öğütler aldı
Cümle âşıklara selamlar saldı
Dostluk yarışında sınıfta kaldı
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

65-Aydın’ım sevmeyi ondan öğrendim
Aşkıyla pervane olmayı sevdim
Mevlana misali dönüp de geldim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür… Aydın YILMAZ

66-Ebabil kuşları kâfiri taşlar
Allah’ı zikreder mübarek kuşlar
Müslüman’ım diyen zikire başlar
Diyorum ki Resul Zişan’a götür………….Zeki Tombul

67-Bu sevdayı aşkı duyup çektikçe
İsmini anarım ömrüm yettikçe
Bu can bu bedende bu aşk tüttükçe
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

68-Bekir Alim demiş, tüter yanarım
Sevda denizine böyle dalarım
Bir gün ben de elbet, aşka kanarım
Diyorum ki Resul Zişan’a götür… Aydın YILMAZ

69-Zulmün içinde yanıyor yüreğim,
irem kenarında serinleyeyim.
Bu son vasiyetim, en son dileğim,
Diyorum ki Resul Zişan’a götür.... NEVİN KILIÇ

70-Musa ile deryaları geçeni
Kevser ırmağından zemzem içeni
İdris Nebi gibi hülle biçeni
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Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

71-Gözüme mil çekip etseler zulüm
Özüne sözüne sadık bir kulum
Körşeytan çevirip kesmeden yolum
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

72-İsa gibi gerseler de çarmıha
Üzülürüm o ağaca dört mıha
Sen var iken ne hocaya ne şıha
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

73-Bürünsek de toza kara dumana
Gemimiz batmadan varsın limana
Hepimiz muhtacız ilme imana
Diyorum ki Resul Zişan’a götür… Aydın YILMAZ

74-Resulümüz dua ederse bize
Kurtuldunuz dostlar müjdeler size
Derman gelecektir dermansız dize
Diyorum ki Resul Zişan'a götür....Zeki Tombul

75-Sorarsan sonumu haraptır halim
Eskikarasar’lı soyadım ÂLİM
Baş düşmanım benim her kimse zalim
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

76-Esmâ-ül Hüsnâ’yı hep okuyanı
Beş vakitte namazını kılanı
Ramazan ayında oruç tutanı
Diyorum ki Resul Zişan’a görür....Şevki KAYATURAN

77-Aydın Yılmaz akıl sendedir sende
Uslanmayan gönül bendedir bende
Mahşerde perişan kaldığım günde
Diyorum ki Resul Zişan'a götür…..Zeki TOMBUL

78-Aydın YILMAZ’ile etmeli sohbet
Özü bir sözü bir Sivas Memleket
Mil çekip sürseler yollarıma set
Diyorum ki Resul Zişan’a götür....Bekir ALİM

79- Bu öyle bir sevgi samimiyet ki
Bizim elimizde bu kutsal yetki
Kardeşine öyle bir dua etki
Diyorum ki Resul Zişan’a götür….Muammer YALÇIN

80- İşte geldik uzun yolun sonuna
Veda ediyoruz dünya hanına
Ya Muhammet kabul eyle yanına
Diyorum ki Resul Zişan'a götür....Zeki Tombul
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81-Kayaturan, geldik en son noktaya
Çok şey yazdık satırlara sayfaya
Görüşürüz ömür varsa haftaya
Dostlarımla Resul Zişan’a götür....Şevki KAYATURAN

Bekir Alim
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Gözünden Belli

Bilmem neye küsmüş niye darılmış
Bin bir sitem dolu sözünden belli
Eller nasır tutmuş yürek yarılmış
Şansa boyun bükmüş yüzünden belli

Derdi var içinde dert tası gibi
Yüzündeki çizgi gam yası gibi
Bir kara gözlünün hastası gibi
Mahmur, mahmur bakar gözünden belli

Hicranı aşk ile yatanlardan o
Derdine dert keder katanlardan o
Avucunda güneşi tutanlardan o
Gülün gül destesi özünden belli

Kimi yok kimsesi hastadır hasta
Perişan bir halde hep kara yasta
İnsaf et bağışla yeter be usta
Yaz bahar tez gelir güzünden belli

Bir sevda masalı sanki kahraman
Sen iste Âlim’im el vermez aman
İsyan edip dersen bu nasıl zaman
Bozuk yol asfaltı düzünden belli

19.12.2006 Salı

Bekir Alim
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Gözyaşımla Yıkadım

GÖZYAŞIMLA YIKADIM

Bir sevda ki bilemen içten içe kavurdu
Toz edip küllerimi rüzgârında savurdu
Hasretin yüreğimde yandıkça yanıp durdu
-Yıkmadım bir gün olsun o köşkü o sarayı
-Gözyaşımla Yıkadım Kalbimdeki yarayı

Her gün seni yaşayıp yalvardım yaratana
Yokluğun öyle zor’ ki dert çektim kana,kana
Hiç mi ayan olmadı söyle vefasız sana
-Yıkmadım bir gün olsun o köşkü o sarayı
-Gözyaşımla Yıkadım Kalbimdeki yarayı

Hal bilmeyen gönlüme durak oldun iz oldun
Canımdan can bildim hep kor bedende köz oldun
Ansızın girdin kalbe cümlelerde söz oldun
-Yıkmadım bir gün olsun o köşkü o sarayı
-Gözyaşımla Yıkadım Kalbimdeki yarayı

Gün doğmayan gecemde doğar mı başka güneş
Maziye dönüp baktım ya sarhoş var yada keş
Bir günün ömre bedel yokluğun mahşere eş
-Yıkmadım bir gün olsun o köşkü o sarayı
-Gözyaşımla Yıkadım Kalbimdeki yarayı

Sakladım her cümlede gizli,gizli adını
Şu üç günlük dünyanın alan var mı tadını
Sevdalı yüreğimin vazgeçilmez kadını
-Yıkmadım bir gün olsun o köşkü o sarayı
-Gözyaşımla Yıkadım Kalbimdeki yarayı

Der Alim’im dertlerin ardı arkası gelmez
Kim demiş gün doğacak garibin yüzü gülmez
İçten içe yanarım halımdan kimse bilmez
-Yıkmadım bir gün olsun o köşkü o sarayı
-Gözyaşımla Yıkadım Kalbimdeki yarayı

Bekir ALİM                    30.12.2009 Salı

Bekir Alim
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Gurban Oldugum

GURBAN OLDUĞUM
"Bir Akşam Şiiri"

Şu gönlüm hasretle çağladı yine
Od düştü bağrıma döndü kevgire
Nasılda muhtacım inan sevgine
Gel gör şu halimi gurban olduğum

Uzaktan uzağa bir selam saldın
Aklımı başımdan aldıkça aldın
Beni bir onulmaz dertlere saldın
Gel gör şu halimi gurban olduğum

Sevda dehlizinde yandı bu beden
Hasretle içimde yandıkça tüten
Gülmek haram oldu sen istemeden
Gel gör şu halimi gurban olduğum

Özde muktedirsin sözde sözün var
Ay gibi parlayan nurlu yüzün var
İnsanı cezbeden gözde gözün var
Gel gör şu halimi gurban olduğum

Sitemkâr Âlim der; ben oldum naçar
Kurumuş bağlarda çiçekmi açar
Kime dost dediysem dost olmaz kaçar
Gel gör şu halimi gurban olduğum

Bekir Alim
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Gurbet

Hasret kokar buram, buram yüzleri
Her köşe bucakta yaşardın gurbet
Yor yoksul bıraktın kimsesizleri
Bu nedir kim diye şaşardın gurbet

Sorma hal hatırdan belada başım
Param parça oldu canım yoldaşım
Tarhana çorbası katıksız aşım
Soframda yokluğu başardın gurbet

Dağ bayır yükselir görünmez ardın
Esen poyraz tipi yağsa akardın
Kaç yanık yolcuyu bağrında sardın
Dur durak bilmeden koşardın gurbet

Her güneş batanda hasretin çöker
Dertliler derdini kadehle döker
Sel yıkar bendini taş kaya söker
Nedense Yaz Bahar coşardın gurbet

Dağların engebe sarp ve kayalık
Gözün hırs bürüyen kurmuş ağalık
Bilmez'se kendini o beş paralık
Vurup suratına okşardın gurbet

Söylersin Âlim’im tok çıkar sözüm
Hasır neşirim ben topraktan özüm
Dumanı tütmeyen yanan bir közüm
Hep sende gam, keder yaşardın gurbet

06.03.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Gurbeti Kendine Yurt Edinme Ha

Karakaş gözüne kurban olduğum
Mersini kendine yurt edinme ha
Bu kadın saf diye kılıç bilerler
Arap at del olur taya binme ha

Gezip tozup eğlen çabuk dön geri
Özletme sevdiğim beri gel beri
Çaldırma elinden kalp denen gölü
Aldanıp kimseye sakın sinme ha

Dolaşıp eğlenmek elbet te hakkın
Sevip koklamaya bir gül bıraktın
Düşmana düşman ol sert tavır takın
Yürek dinse bile sen hiç dinme ha

Gittiğin yer başka yaz başka olur
Yiğidin bakışı haz başka olur
Bülbül feryat eder naz başka olur
Gez dolaş sahile yalnız inme ha

Uzaktayım çıkmaz sesin duyulmaz
Sanma ki kalbime ses veren olmaz
Ben sevdim severim bir daha solmaz
Harabıyım diye sus sevinme ha

Der Âlim Gül benim aşk meziyetim
Olmaz ki bir kula hiç eziyetim
Sağ selim kavuşmak bir tek niyetim
Açtım kollarımı gel çekinme ha

27 Temmuz 2006 Perşembe

Bekir Alim
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Gururlanma Ha

Çok havadan gezip yüksekten uçma
Issız bir ovada yel olursun ha
Hor görme garibi yanından kaçma
Kalır bir köşede el olursun ha

Kırarsan bir kalbi tamiri olmaz
Arasan yapmaya usta bulunmaz
Seneler geçse ne akar durulmaz
Rüzgârın sürdüğü sel olursun ha

Derdini dert yapıp dertliye katsan
Ne varsa yürekte savursan satsan
Hal bilmeyen kula kul gibi tapsan
Sazındaki mızrap tel olursun ha

Gizli sırlarını açma kimseye
Düşersen bir anlık bir vesveseye
Bir damla kan akar düşer gözeye
Kalmaz itibarın kel olursun ha

Söyletme Âlim’i söz ehlinden bil
Varsa yüreğinden sil kötüyü sil
Gönül bahçesinden bir koparsa gül
Ya kazma ya kürek bel olursun ha

27.02.2007 Salı

Bekir Alim
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Guzel

Mevlam özenerek övmüş yaratmış
Gelmemiş emsalin cihana güzel
Küsmüş sarıçiçek, boynu yan yatmış
Lale, sümbül, nergis bahane güzel

Lafım yok sözüm yok sevmek tek suçum
Yükseldi göklere yıkılmaz burcum
Ben senin aşkından yanan bir tuncum
O sönmez ateşin şahane güzel

Aç bak şu kalbime açta bak hele
Hasretin içimde döndüm kevgire
Selamın sabahın yar gelse bile
Hayalin karşımda pervane güzel

Bir gün bir soysuza gönül verirsen
Sende benim gibi yanıp erirsen
Bitsin bu aşk böyle gitmez dersen
Kırık gönül tasım virane güzel

Kavım gard aş ile sarıldım tek, tek
Dinde kitap'ta yok yalandan sevmek
Seni ben kazandım ben verdim emek
Canım bu canına merdane güzel

Aşka düşen âşık yanıp tütmez mi?
Başımdan bu duman çekip gitmez mi?
ÂLİM’İN feryadı güle yetmez mi?
Kul köleyim dedim daha ne güzel.

08.02.2005 SALI

Bekir Alim
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Gül Bahar

Mevsimden mi aldın bu cilve nazı
Salınıp yürümen öldürür beni
Gönlümün sevdası kış ve ayazı
Savurup rüzgârda döndürür beni

Adın bahar olsun soyadın gülden
Kader yazmış bizi ne gelir elden
Sarılıp koklasam incecik belden
Yakar kor ateşin söndürür beni

Ne kadar saf temiz nasıl berraksın
Bırak sel yerine çağlayıp aksın
Bu sevda rüzgârı yaktıkça yaksın
Alıp beni benden gönderir beni

Can katar ruhuma canlarda canın
Yayılmış cihana şöhretin şanın
Senden bir hatıram bir kutsal anın
Şimdi eller bile söndürür beni

Yine gam yükü var kış boran dağım
Eriyor içimde eriyor yağım
Gelsene be gülüm ilham kaynağım
Bu sevda bu yara öldürür beni

02.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Gül Gülüm

Gül

Biz sevdin mi adam gibi severiz
Gönlümüzde bu sevdalar bir deniz
Yalan bilmez sevgi dolu neferiz
Gül üzmesin gülümüzü gül gülüm

Aşka düşen hakikati arar hep
Sevdiğini rüyalarda sarar hep
Ferhat gibi dağı taşı yarar hep
Gül üzmesin gülümüzü gül gülüm

Kadere baş eğip sabır diledim
Toprağını ellerimle eledim
Daldan kopartana hep diş biledim
Gül üzmesin gülümüzü gül gülüm

Zülfü yârim gül kokulum ah eder
Dayanma gücüm yok gel artık yeter
Misk-i amber kokun burnumda tüter
Gül üzmesin gülümüzü gül gülüm

Rüyalarda tefekküre daldım ben
Özüm gibi temiz berrak kaldım ben
Abdestimi gül suyuyla aldım ben
Gül üzmesin gülümüzü gül gülüm

Kimi mecnun, kimi âşık, kimi yar
Senden başkasına etmem itibar
Aslımı sorarsan Eskikarasar
Gül üzmesin gülümüzü gül gülüm

Bekir Alim
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Gülbeyde Seven'e (Sal Doktur Beyim)

Bu yara sızlatır incitir beni
Derdime bir çare bul doktor beyim
Eğrildi tırnağım morardı teni
Söküp al yerinden al doktor beyim

Ayağım üstünde sancı var yakar
Gözümden boşalıp kanlı yaş akar
Üç yavrumun gözü yollara bakar
Verseler ne çare bal doktur beyim

Uzun bir koridor ıssız bir oda
Dert verme Allah`ım ne dosta yâda
Hasretim her şeye Lezzete tada
Bekletme evime sal doktor beyim

Dertliye han durak olmuş burası
Tuna nehri gibi uzak arası
Ne kadar çok sevdim güzel Sıvası
Burda filiz açtı dal doktor beyim

Ne ektim ne buldum fani dünyada
Lanet olsun böyle bahta murada
Bir çift bir sözüm var söyleyim dur, da
Bittim ben kalmadı hal doktor beyim

Gel dediler sen gül, gel sende kurtul
Dua Âlim eder şifanı tez bul
Hak`tan gelen Hakka gidecek her kul
Sen mesut bahtiyar kal doktor beyim.

04.05.2004 SALI

Bekir Alim
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Gülermi Bilmem

Ne günüm gün oldu ne yazda yazım
Söner mi bu yangın söner mi bilmem
Dört mevsim içinde kış ve ayazım
Giden gitse geri döner mi bilmem

Neylerim ben sensiz sakiyi meyi (bade)
Baykuş yuva yapmış boş gönül evi
Bir kutsal kelime söyledim deyi
Bu ceza'mı yoksa hüner mi bilmem

Gel desem oturup derde dert katar
Kimseye yok ona olan itibar
Aşkın yüreğimden al tutup kopar
Bilmem ki bir daha dener mi bilmem

Ne bağda bağ kaldı ne düzde düzlük
Birlikte ağladık bazen de güldük
Bir elinde çanta gözünde gözlük
Havası doksandan iner mi bilmem

Dert edip kimseye söyletme varın
Göster görüm nedir kazancın karın
Düşecek toprağa can beden yarın
İçinden dert sızı diner mi bilmem

Der Âlim dertliden dertten kaçılmaz
Sisten fırtınadan gözüm açılmaz
Bıraksam bırakmaz saçsam saçılmaz
Bir gün pişman olup gelir mi bilmem

03.03.2004 ÇARŞAMBA

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gülmeye Değmez

Gözlerimden damla, damla yaş aksa
Bunca yıl hasretin çekmeye değmez
Bir volkan misali kavursa yaksa
Dertli başım alıp gitmeye değmez

Set çeksen gözüme gülmese yüzüm
Yansam alev, alev savrulsa közüm
Kursalar darağacın sorsan son sözüm
Sana bir intizar etmeye demez

Savrulup rüzgârda toz duman olsam
Düşen yaprak gibi sararıp solsam
Damla, damla yağıp, yağdıkça dolsam
Eriyip kar gibi bitmeye değmez

Göklere yükselip son bulsa burcum
Kanatsız kuş gibi çırpınsa ucum
Bütün günahım bu sevmekse suçum
Yanıp alev, alev tütmeye değmez

Tükenmez umutlar sermayem varım
Âlim’im tunç kaya yanan bir narım
Bitse birer, birer tüm sevdalarım
Böyle bir hayatı gütmeye değmez

17.10.2003 CUMA

Bekir Alim
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Gülüm

Yalan meclisine mert gidemezsin
Onların telinden çalsan be gülüm
Geçmişi maziyi terk edemezsin
Oturup yerinde kalsan be gülüm

Söylerim sözlerim gam dolu amma
Her yüze güleni dost olur sanma
Sende benim gibi sevmeden yanma
Sevda pınarına dalsan be gülüm

Sitemkâr Âlim der; gün günden üstün
Ben sana ne dedim sen bana küstün
Kalbimde yeşeren reng, a renk süstün
Yorgunum yokluğum alsan be gülüm

25.04.2002

Bekir Alim
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Gün Olur Gelir

Güvenme sözüne sadık değilse
Sırat köprüsünden sürünür gelir
Kendini beğenmiş kulun biriyse
Halı perişandır görünür gelir

Gez dolaş Dünyayı haftada ayda
Geçmişin kurtarmaz olmaz ki fayda
Bir elin tetikte bir elin yayda
Ateşten gömleği bürünür gelir

Başından bu duman çekip gitmezse
Hak'la Hakikati ayırt etmezse
Aşkın ataşında yanıp tütmezse
Dürülür defteri dürülür gelir

Dertliyim derdime bir dert katarsın
Nankörü dostundan üste tutarsın
Mürüvvetin yoktur çamur atarsın
Yandıkça un gibi dövülür gelir

Der Âlim sel gibi çağlayıp akma
Dön yüzünü kıbleye gönlünü hakka
Yalancı insana dönüp de bakma
Durdukça yanına övünür gelir.

11.05.2002

Bekir Alim
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Gün/aydın

              GÜN/AYDIN

Kaç kez dilek tutup geldim yanına
Her nefes alışın can katar cana
Bir kez sarılsaydın ne olur bana
Günaydın gül yüzlüm günaydın sana

Gönlümdeki sevdan köze dönmeden
İçimdeki yangın yanıp sönmeden
Dostlarım kabrime koyup gömmeden
Günaydın gül yüzlüm günaydın sana

Yazdığım şiirde hecemdesin sen
Aldığım nefeste gecemdesin sen
Sen kutsal varlığım yücemdesin sen
Günaydın gül yüzlüm günaydın sana

Mısra mısra yazıp işledim seni
Huri meleklerle eşledim seni
Her gece rüyamda düşledim seni
Günaydın gül yüzlüm günaydın sana

Âlim’im gönlüme köz düştü yeni
Mecnundan farkım yok deli ettin beni
Yakıp kavurursun bu esmer teni
Günaydın gül yüzlüm günaydın sana

Bekir Alim
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Güneşi Balçıkla Sıvayamazsın

Sözüm yok sohbetim olmaz bir daha
Gelsen ki ne çıkar gelmesen ki ne
Aşkını kalbimden sildim vallaha
Sevsen ki ne çıkar sevmesen ki ne

Dertlinin haline derde yanmazsın
Sen derde acıya dayanamazsın
Güneşi balçıkla sıvayamazsın
Görsen ki ne çıkar görmesen ki ne

Yıktın umutlarım hayalim aldın
Beni ortalarda yetim bıraktın
Çaresiz dertlere saldıkça saldın
Bilsen ki ne çıkar bilmesen ki ne

Der Âlim gözümden kanlı yaş akar
İçimde fırtına kıyamet kopar
Görmedim sen gibi nankör bu kadar
Sevsen ki ne çıkar sevmesen ki ne

06.08.2005 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Güz Gülü

Son mevsim baharın gelip geçerken
Ağlama ha sakın solma güz gülü
Eriyip gün güne hasret çekerken
Bir damla nehirden dolma güz gülü

Uzansın göklere dalların boy, boy
Asil bir nesilden geliyor bu soy
Bir gece ansızın aç kalbine koy
Kar beyaz saçlarım yolma güz gülü

Gözlerin masmavi bir damla deniz
Kar yağsa ıslanıp solar gül beniz
Ne kadar sevmiştim ah bir bilseniz
Sakın ha sararıp solma güz gülü

Sen bir toprak olsan bende bir çınar
Üstünde ot biter altında pınar
Sessizce yağmadan yağmur dolu kar
Buyıl da sen bensiz olma güz gülü

Sitemkâr Âlim der; geçti gidiyor
Kalmadı tahammül yıllar bitiyor
Bir Volkan içimde yanıp tütüyor
Demiştin sev ama alma güz gülü

29.05.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Güzel

Mevla`m özenerek övmüş yaratmış
Gelmemiş emsalin cihana güzel
Küsmüş sarıçiçek, boynu yan yatmış
Lale, sümbül, nergis bahane güzel

Lafım yok sözüm yok sevmek tek suçum
Yükseldi göklere yıkılmaz burcum
Ben senin aşkından yanan bir tuncum
O sönmez ateşin şahane güzel

Aç bak şu kalbime açta bak hele
Selam’ın sabah’ın yetmiyor bile
Beklerim sevdiğim yar kendi gele
Hayalin gözümde pervane güzel

Bir gün bir soysuza gönül verirsen
Sende benim gibi yanıp erirsen
Bitsin bu aşk böyle gitmez der isen
Yıkık gönül tasım virane güzel

Kavım gard aş ile sarıldım tek, tek
Dinde kitap`ta yok yalandan sevmek
Seni ben kazandım ben verdim emek
Canım bu canına merdane güzel

Aşka düşen âşık yanıp tütmez mi?
Başımdan bu duman çekip gitmez mi?
ÂLİM’İN feryadı güle yetmez mi?
Kul köleyim dedim daha ne güzel

Bekir Alim
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Güzelim

GÜZELİM

Hal ve hatırımı sormak istersen
Dilim lal gözlerim şaştır Güzelim
Beni yerden yere vurmak istersen
Vurulan ben değil baştır Güzelim

Düştüğüm bu derde bakıp kınama
Hiçbir tabip dermen olmaz yarama
Cüzdanım boş delik boşa arama
Üç beş kuruş varsa borçtur Güzelim

Kılı kırka bölüp arar dururum
Sevgidir sermayem aşksa gururum
Görürsem bir yanlış çeker vururum
Hal bilmeze kalbim taştır Güzelim

Firari gönlümde ferman yazarım
Dostlarıma geçmez zerre nazarım
Gönül kapım açık işte pazarım
Dost için dökülen yaştır Güzelim

Yaratan ne yapsa haktır elbette
Kurduğum sarayı köşkü terk etme
Gerçekten sevdiysen yeter bekletme
Sensiz gönül evim boştur Güzelim

ÂLİM’İM derdimi yazıp anlattım
Benliği kalbinden kaldırıp attım
Sözüm o soysuza diyerek çattım
Doğrunun yanında koştur Güzelim

31.07.2011
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

<iframe frameborder=0 width=480 height=360
src=http:www.dailymotion.com/embed/video/xkdpok></iframe><br /><a
href=http:www.dailymotion.com/video/xkdpok_guzelim-bekir-alim_music
target=_blank>G&uuml; zelim_Bekir Alim</a> <i>  <a
href=http:www.dailymotion.com/SitemkarI target=_blank>SitemkarI</a></i>
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Hal Bilmeyen Haldan Olma Ha Bacım

Kulak ver sözüme bir bak maziye
Sakın ha beddua alma ha bacım
Al günahım varsa koy teraziye
Boş yere vebalde kalma ha bacım

Kimimiz var bize bizden çok yakın
Ya anla sözümü ya tavır takın
Duyarsan öldüğüm ağlama sakın
Hal bilmeyen hâldan olma ha bacım

Sevgisiz yaşanmaz yürek gam dolu
Bir evin direği bir tek bir oğlu
Geldiğim yer belli yolum hak yolu
Suçum yok günahım alma ha bacım

Ağaç dal budaksız köksüz olur mu?
Garipkuş yuvasız yurtsuz olur mu?
Yeğen gavım gardaş öksüz olur mu?
Bu kadar vicdansız olma ha bacım

Aynı atadanız aynı karından
Umutsuz yaşamak olmaz yarından
Çektiğim bu çile ahu zarımdan
Darp vurup sineme dalma ha bacım

Bir yanın gurbette bir yanın bur da
Ya gelir ya gelmez vatana yurda
Dinle bak sözüme bak şöyle dur da
Okurken ağlayıp dolma ha bacım

Sevgiyi şefkati yaşı bilirsin
Söz ile atılan taşı bilirsin
Sıcak bir çorbayı aşı bilirsin
Başıma Lokmayı çalma ha bacım

Coşkun bir denizde bir derya gibi
İçimde fırtına esiyor tipi
İşte darağacı çek kurtar ipi
Âlimi dertlere salma ha bacım

03.05.2005 SALI

Bekir Alim
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Hal Bilmiyor Belleme

Be hey gafil ne düşünüp durursun
Çiçek'te var petek'te var balda var
Dost ararsan bir gerçek dost bulursun
Gönülde var sitemde var hâlda var

Girsek rah’a yol uzun derin çıkar
Bir gün bir yol bulup çağlayıp akar
Çıkar şu dilinden baklayı çıkar
Irmak’ta var yunakta var salda var

İnanmazsan çat kaşların gel deme
Deşme yaram zaten derin elleme
Beni böyle hal bilmiyor belleme
Mizan'da var erkân’da var yolda var

Her dalda bir çiçek bir Lezzet aran
Bende bir hatıra sevgin var kalan
Gez dolaş içinde sarmala dolan
Parada var şöhrette var malda var

Der Âlim’im derler olmuş derbeder
Bir güzeli sevdim aşkı cezbeder
Ben anlarım gönlüm anlamaz haber
Toprakta var yaprakta var dalda var

07.02.2005 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Halda Kalmadı

Yıkık bir enkaza döndü bedenim
Gayrı tutunacak dalda kalmadı
İsterim Allah’tan bulsun sebebim
Dizimde diz bağı hâlda kalmadı

Söktüler yerinden et kemik derim
Eridim kar gibi hep erim, erim
Dedim bal dudaktan bende isterim
Dedi üzgünüm ben yağda kalmadı

Oysaki ne kadar nasıl sevmiştim
Ben ona ömrümü canım vermiştim
Hiç ayrılık olmaz bizde demiştim
Arıda petek yok balda kalmadı

Der Âlim giderim bir gün ansızın
Sızlasın yüreği o vicdansızın
Sordum halı nedir hal bilmez kızın
Dediler yatacak salda kalmadı

31.12.2004 CUMA

Bekir Alim
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Halımız Yaman Bu Sene

Çağlıyor akıp gözyaşım
Bu nasıl zaman bu sene
Katıksız ekmeğim aşım
Halımız yaman bu sene

Düşe kalka çıktım yola
Üç beş yerde verdik mola
Dert yüklüyüm dola, dola
Bilmezler aman bu sene

Ne huzur kaldı ne güven
Oturup kendini öven
Olmasın sinine söven
Laf edip sorman bu sene

Kuş gibi kol kanat açtım
Diyarı gurbet dolaştım
Bahardan yaza ulaştım
Bir çadır kurman bu sene

Bırak dön gel sağı solu
İçin dışın zehir dolu
Bozulmaz dostluğun yolu
Bir yara sarman bu sene

Kim söyler kimi gülmeye
Sürünüp gelirsin diye
Biraz insan olsan niye
Dağ taş hep orman bu sene

Giden gitti bir sen kaldın
Mevsimin çiçeği baldın
Davul verdim zurna çaldın
Bir yerde durman bu sene

Söylenir türkümüz sazdan
Usandım kış boran yazdan
Anlamam ben cilve nazdan
Dağlar hep duman bu sene

Boz bulanık sel taşmanı
Olma sözünün pişmanı
Üç beş köyün en şişmanı
Kalmadı saman bu sene

Mindersiz kürsüye çıktın
Yurdumu yuvamı yıktın
Ne vazgeçtin ne de bıktın
Elinde kaman bu sene

Dört mevsime sitem yazdın
Yüzün yok ki soramazdın

https://www.antoloji.com
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Ölmeden kabrimi kazdın
Kimden ne uman bu sene

Der; Âlim bahara nazım
Söylenip çalınsın sazım
İşte budur alın yazım
Başımda çoban bu sene

13.03.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Halim Perişan

Başımızda bir figan var
Ne hal bilen ne soran var
Derdim derinde yaram var
Halım perişan, perişan

Od düştü bacayı sardı
Gelmez bu sevdanın ardı
Başımda saçlar ağardı
Halım perişan, perişan

Varlığın yokluktan beter
Hasretin içimde tüter
Sevme uzaktan bak yeter
Halım perişan, perişan

Kuru ekmek mezem katık
Kestim umudumu artık
Bir yürek var oda satlık
Halım perişan, perişan

Odun yok soba ocakta
Her yerde köşe bucakta
Yavrular yetim kucakta
Halım perişan, perişan

Söyler Âlim son bir sözü
Gören Allah görür bizi
Kime yazsak derdimizi
Halım perişan, perişan

24.11.2004 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Hancı

Gözlerimden okunur çektiğim bunca acı
Damarımdaki bu kan ruhum bile davacı
Bir gün bile durmaya beklemeye sabrım yok
Şuraya ser bir yatak ser ki dert bitsin hancı

Kim bilir kaç yolcuya kaç kova su verdiniz
Kaç bağrı yanık geldi kaçını çevirdiniz
Nasıl o hayırsıza geldin mi geç derdiniz
Bırak sen artık beni bırak da gitsin hancı

Geçit vermez dağların ne kışı ne yazı var
O gül yüzlü Gülnar'ın bin bir cilve nazı var
Sermayesi umudu ihtişamı haz ı var
Durmasın başımızdan çekilip gitsin hancı

Gün gelir kısmet olur bir gün karşılaşırsak
Bir daha dönmek için temiz bir sayfa bırak
Sorup bir sual eyle sor ki ne derdim var bak
Yıllar yılı bu hasret yandıkça tütsün hancı

Bekir Alim
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Hani Varya-Sesli Şiir Video Slayt Gösteri

Gözlerine bakarken içimdeki bu coşku
Hep seni hatırlatır seni ararım sende
Hele o gülüşlerin,
Hani o bakışların o ihtişamın var ya
İşlerdi yüreğime ta derinden derine

Hazan vurmuş misali şu gönül dağıma bak
Zannetmem ki bir daha yeşerip açsın
Dudağında dudağım gezerken ıslak ıslak
Hani o gülüşlerin o titreyişin var ya
Beni götürür benden ufkun sonsuzluğuna

Bilir misin severken ayrılık acısını
Sevgiyi tattın mı hiç.
Tattın mı hiç bu aşkın dinmeyen sancısını
Hani var ya
Karanlık bir geceden korkarak titreyerek
Ölüm sessizliğinde yaşayıp yatmak var ya

Bilir misin?
Seni senden kıskanıp, umutsuz çaresizce
Kaybetmekten korkarak
Bunca yıl hasretinle
Seni her gün yaşayıp o yok oluşun var ya

Bilir misin oysa sen;
Sen bir güneş gibi yakan ateşsin
Ben var ya ben
Altında eriyen buzdan bir dağım
Sen en karizmatik, bulunmaz eşsin
Oysa ben
Sana taptığım için, seni sevdiğim için
Hani var ya aşkın deryasında yüzen keşmekeş

Hazırlıyan Ve Sunan:Bekir ALİM

<object width='400' height='334'><param name='movie'
value='http://video.mynet.com/e/87301'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed src='http://video.mynet.com/e/87301'
type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='400'
height='334'></embed></object>
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Hasretin Bitmez

Öldürseler beni hasretin bitmez
Bu sevda başımdan terk edip gitmez
Seni anlatmaya sana söz yetmez
Razıyım Allah’ım razı ayırma bizi
Biz sevdik yürekten birbirimizi

Yaz bahar içimde çağlar akardı
Onda bin bir kelam bende şan vardı
Bu sevda bedenim sardıkça sardı
Razıyım Allah’ım razı ayırma bizi
Biz sevdik yürekten birbirimizi

Kaybettim ben beni bir yol ararım
Kucak açtım sana sarsan sararım
Bir sitem değil bu, bu son kararım
Razıyım Allah’ım razı ayırma bizi
Biz sevdik yürekten birbirimizi

Çiçek açtı tomur, tomur dal verdi
Yaktı beni bu aşk ateşi derdi
Sevdin mi Âlim’im böyle severdi
Razıyım Allah’ım razı ayırma bizi
Biz sevdik yürekten birbirimizi

14.10.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Hasta Gibiyim

Bu nasıl bir zaman bu nasıl bir dert
Kırıldı kollarım hasta gibiyim
Can canandan ayrı bende emanet
Her günüm bir azap yasta gibiyim

Can benden usandı bende bu candan
Farkım yok enkazı yıkık bir handan
Kuzgunlar dört yanım hep sardığından
Fırında kavrulan pasta gibiyim

Kayboldu aylarım zamansız günüm
Ne çabuk tükendi şu kısa ömrüm
Unuttum ben beni geçmişim dünüm
Tezgâhı boş kalmış usta gibiyim.

Sürmedim yar ile mutluluk sefa
Darp vurduğun bu yer derin bu defa
Artıyor eksilmez içimden cefa
Param parça olmuş susta gibiyim

Der Âlim taş, kaya çelik set bende
Hz. Eyyubu alan dert bende
Bir deri bir kemik birde et bende
Yolcuya yol veren posta gibiyim

02.01.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Hastasıyım Ben

Yüz bin tabip olsa bir fayda etmez
Bir gözü karanın hastasıyım ben
İçimde bu yangın terke dip gitmez
Güzeli sevmenin ustasıyım ben

Yarılsa ellerim olsa hep nasır
Yol olsam yolunda altında hasır
Beklerim yıllarca hatta bin asır
Ben aşkın hamuru pastasıyım ben

Gözlerim yaş dolup içim kan aksa
Bu sevda gün be gün kavursa yaksa
Bilsem ki bu aşkın sonu topraksa
Kalbinin duvarı kalp kasıyım ben

Yıkık gönüllerin yurt yuva hanı
Damarda dolaşan pıhtısı kanı
Aşkın alevlenip sarsa dört yanı
Sen zevki sefası ben ağasıyım ben

Der Âlim gâh düşüp gâh çıksam arşa
Yarılsa yeryüzü bir baştanbaşa
Gözünden dökülen her damla yaşa
El açıp tutacak göl tasıyım ben

Bekir Alim
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Hatırlarmısın?

Yağmurlu bir gündü esen kış boran
Bir sabah gelmiştin hatırlar mısın?
Şimdi bir el gibi uzakta duran
Söyle ne demiştin hatırlar mısın?

Bir Lokmayı bile bölüp paylaştık
Bir sevgi uğruna dağlar aşardık
Gün dogmadan bizler neler başardık
Bir dalı eğmiştin hatırlar mısın?

Hayalet bir şehir kerpiçtendi ev
Sen kalbini verip sev demiştin sev
Masal kahramanı koskoca dev
Göklere degmişdin hatırlar mısın?

Bitmez bu sevdanın silinmez pası
Dolaşsan Paris'i Tunus'u Fas'ı
İçimde yılların kesik faturası
Sev artık demiştin hatırlar mısın?

Der Âlim yaslandım taşa yaslandım
Bilmem ki ben sana nasıl rastladım
Ölmeden yüzünü görmek maksadım
Bir seni sevmiştim hatırlar mısın?

1902.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Hatice Özbahar

Hakikatin sırrına ne akıl ne sır erdi
Ağustos yaz ayımı kışa çevirme gülüm
Tarif etsem edemem içimdeki bu ferdi
İsmini sayıklarım gelse de senle ölüm

Ceylan gibi bakışın bir kuytu yerde kalır
Eğer sen gideceksen yanıp kavrulsun bu ten
Ölüm bile vız gelir tüm anılar canlanır
Zamansız gelse ecel seninle gelirim ben

Bekir’im der bu sevdan bin bir ömür katıyor
Aşk denilen şey buysa işte o âşık benim
Hasret kokan geceme uyku bile batıyor
Aklımı baştan aldın yanıp kavruldu tenim
-Ruhum ruhuna şahit işte o âşık benim.

Şiir Türü: Çapraz Kafiye (Akrostiş)

Bekir Alim
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Hayat

Hayat aslında bana birçok şeyi öğretti
Ya sevip sevmemeyi, ya sevip ağlamayı
Kopan bir fırtınadan dökülen damla yaştan
Kadere boyun eğip, karalar bağlamayı

Oysa hayat çok güzel derdi Dedemle ninem
Oysa ne kadar katı nasılda acımasız
Ben böyle olduğunu nasıl ve nerden bilem.

Hayat aslında bana dert çekmeyi öğretti
Sızladı içim dışın sevdiğimi görünce
Dediler bu nasıl iş var mı yolu yordamı
Dedim korkarım böyle, ağlarım hep sessizce

Oysa hayat çok güzel derdi Dedemle ninem
Oysa ne kadar katı nasılda acımasız
Ben böyle olduğunu nasıl ve nerden bilem.

Hayat aslında bana hasta olmayı öğretti
Bir gün iyiyim desem bir gün düştüm yatağa
Sızım var sızlar amma tabipler çare değil
Bu yüzden sitemim var aşk denen bu batağa

Oysa hayat çok güzel derdi Dedemle ninem
Oysa ne kadar katı nasılda acımasız
Ben böyle olduğunu nasıl ve nerden bilem.

Hayat aslında bana taş olmayı öğretti
Ne zaman sevdim desem hasreti sardı beni
Gözlerime yaş dolup dalarken enginlere
İçin, için titrerim, unut sen beni derse

Oysa hayat çok güzel derdi Dedemle ninem
Oysa ne kadar katı nasılda acımasız
Ben böyle olduğunu nasıl ve nerden bilem.

Durdum baktım etrafa dedim ey toprak ana
Artık hiç güvenim yok hiçbir kula insana
Ne acılar gösterdi insafsız zaman bana
Bu can cananı bekler sarıp sarmalasana

22.04.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Hayat Boyu Öğrenme Okullar Hayat Olsun

OKULLAR HAYAT OLSUN

Ruhum tende gizlenir sarılır demet demet
Hayat boyu öğrenmek huzur veriyor elbet
İlimsiz âlim olmaz ham toprakta bereket
Eğitim, kültür merkezi”Okullar Hayat Olsun”

Şu karanlık gecede gül açar gül gülistan
Oynasın kız, kızan’ı giysin ipekli fistan
Bir meşale yaktık biz sultan şehir Sivas’tan
Eğitim, kültür merkezi”Okullar Hayat Olsun”

Hizmet için var olan bir proje açılmış
Her yana misk-i amber gül kokusu saçılmış
Aydınlığın izi var cehaletten kaçılmış
Eğitim, kültür merkezi”Okullar Hayat Olsun”

Bir eser bırakırsan tarih yazar bunu bil
İçindeki şeytanı kör kuyuya atıp sil
Demet demet açıyor her tarafta gonca gül
Eğitim, kültür merkezi”Okullar Hayat Olsun”

Yaşlısı ve genciyle tutuştuk biz el ele
Mutlak doğacak güneş bahar gelsin bak hele
Şairlerin dilinde “Hayat boyu öğrenme”
Eğitim, kültür merkezi”Okullar Hayat Olsun”

Sendeki söz ÂLİM’İM sendeki sanat başka
İnsan yazıp çizdikçe gelir ilahi aşka
Her gün başka seminer aktivite bir başka
Eğitim, kültür merkezi”Okullar Hayat Olsun”

Kızan:Erkek çocuk,köy delikanlısı

08.03.2013
Bekir ALİM
Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Haydar Emmi (Ömer Beye)

Bağlasalar dur aman sarp kayalık yamaçta
Nedir bu telaşı böyle hal yamandır be Haydar
Mevsimler geçip gitti kurtulmak var amaçta
Kaybolan umutlarım boş zamandır be Haydar

Yüz yılın yorgunusun yorgun Savaşçı gibi
Gülmeli biraz yüzün handa baş tacı gibi
Durmadan kanar yara belki bir sancı gibi
Boşta geçen zamanlar toz dumandır be Haydar

Hak var hukuk tan yana doğru söz söylemeli
Attığın her adımda dost doğru ilerlemeli
Hakkın varsa haksızdan sorup diş bilemeli
Ağustos yaz ayların kış borandır be Haydar

Ufkunda bir aydınlık gün doğar belki yakın
Nefse uyup darılma darılmamalı sakın
Son tangoyu vuracak elbette bir gün Hakk'ın
Kazanan kaybedeni hep yorandır be Haydar

Sitemkâr Âlim’im der buz dağında handasın
Her zerresi çözülmüş sonsuz bir tufandasın
Umutsuz yaz Baharım kim bilir ne yandasın
Gelip geçen yolcudan hep sorandır be Haydar

25.11.2002 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Hele Bak Soysuza

Dikmiş boyalanmış çıtak mı çıtak
Hele bak soysuza, soysuza hele
Sırtına semer vur sür keyfine bak
Hele bak soysuza, soysuza hele

Ağartmış saçların boşa ağartmış
Oysaki ne kadar nasıl berbatmış
Zanneder dünyayı kendi yaratmış
Hele bak soysuza, soysuza hele

Sözü yok sohbete gelmeyişine
Nedamet içinde inleyişine
Ne dersin hal hatır bilmeyişine
Hele bak soysuza, soysuza hele

Mecliste yeri yok olmaz sohbeti
Kılınmaz namazı onun gıybeti
Anlatıp yazmaya değmez zahmeti
Hele bak soysuza, soysuza hele

Sözde asar keser partalı çoktur
Yurt yuva yıkmaya emsali yoktur
Sorma hiç soyunu pok, oğlu boktur
Hele bak soysuza, soysuza hele

Meydana der Âlim gelse denense
Doyar mı aç karnı dünyayı yese
Göz kulak kabartır gelen her sese
Hele bak soysuza, soysuza hele

01.11.2005 SALI

Bekir Alim
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Her Zevkten Payını Alacaksın Hep

Sakladım adını gönül hanemde
Sen orda kilitli kalacaksın hep
Bir daha sevemen artık deneme
Her zevkten payını alacaksın hep

Ne küs bir kimseye sitem et darıl
Aşk ataşında piş suyunda karıl
Ne okursun artık ne yaz ne sarıl
Sorduğun adresi bulacaksın hep

Kimine el açan kimine etek
Kimine yol olun kimine köstek
Sendeki bu arzu amansız istek
Zannetme bahtiyar olacaksın hep

İsmin unutulur adresin kalır
Her gelen ömründen birkaç gün çalır
Kimi nefret eder kimi zevk alır
Gün gelip gül gibi solacaksın hep

Bilmem ki yazdım mı yazabildim mi?
Yazılmış kaderi bozabildim mi?
Bir kez olsun sana kızabildim mi?
Âlim’im yazdıkça dolacaksın hep

25 Mayıs 2006 Perşembe

Bekir Alim
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Hizmetli Gardaş

Yorulsan bu yolda durmaz koşarsın
Dağ bayır düzünden hizmetli gardaş
Bu nedir bu telaş nasıl yaşarsın
Okunur yüzünden hizmetli gardaş

Ne gündüzün belli nede bir gecen
Elinde süpürge dilinde hecen
Ansızın şahidin olmuştum geçen
Anladım sözünden hizmetli gardaş

Horozun bir değil on belki on beş
Kimi kozmopolit kimi keşmekeş
Kimi bir ulema bulunmaz bir eş
Nem akar gözünden hizmetli gardaş

Kurulmuş darağacın hazır makara
Biri der çay getir biri sığara
Ne yapsın ne desin garip fukara
İş kendi özünden hizmetli gardaş

Eğitim'in direği temel taşısın
Katıksız sofranın tuz ve aşısın
Üç beş kuruş maaşla çıbanbaşısın
Yürü gel izimden hizmetli gardaş

Taş olsa taştan da çıkarın aşın
Eğme sen bedenin dik dursun başın
Daha Otuz belki kırkında yaşın
Yaktılar közünden hizmetli gardaş

Sitemkâr Âlim’im ne söyler bakın
Ufkunda aydınlık umut var yakın
Dört koldan yarılsa yer akın, akın
Bul zerre çözümden hizmetli gardaş.

13.01.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Hoş Değil Gönlüm

Efkârlandım yine hoş değil gönlüm
Bilmem ki bu yara yol nere çıkar
Hastane, hastane dolaştım döndüm
Her gelen bir serum bir iğne takar

Can beden ruhumda oldu kap kara
Dediler ki Doktor Meral'i ara
Dedim nasıl düştüm bu ahu zara
Gözümden kanlı yaş çağlayıp akar

Sanma ki bahtiyar mesudum sanma
Hemşire iğneyle geldi yanıma
Adı ne şanı ne ben bilmem amma
Duruşu bir başka can yürek yakar

Buz tuttu içimde damarda kanım
Kırıldı kollarım, kalmadı halım
Sızlatma yarayı hemşire hanım
Hasta yatağından ne canla kalkar

Bir gün biri gelir bir gün diğeri
Üç beş günde oldum et kemik deri
Söktüler zannettim kalpten ciğeri
Bu işe şans, talih tıp nasıl bakar

Yorgundum yoruldum çıktım yatına
Dediler gel otur bak rahatına
Doyulur mu sözü hoş bir hatuna
Kovsalar ne fayda kim ondan korkar

Bu dertten yaradan bitecek miyim?
Yoksa alev, alev tütecek miyim?
Dedim ki sağ geldim gidecek miyim?
Sardılar korseyi incinip sarkar

Sitem kar Âlim der; duydum methini
Bilirim kadrini kul kıymetini
Sordum sual ettim Meral Çetin'i
Coşkun seller gibi çağlayıp akar

12.08.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Huy Oldu Gardaş

Değişti dünyanın çarkı düzeni
Marifet kalmadı huy oldu gardaş
Masum kanı döküp adam soyanlar
Varoşlar elinde soy oldu gardaş

Değil eski şeyler eskisi gibi
Sanki bir melodi güftesi gibi
Türküler ağıtın bestesi gibi
Düzüldü üst üste boy oldu gardaş

Yok, insanın gayrı altı ve üstü
Kim kime darıldı kim kime küstü
Kapının önüne diktiğim büstü
Soyguncular çalıp tüy oldu gardaş

Kimin hazan vurdu kimini dolu
Kimisi kör sağır kırılmış kolu
Üç beş serseri var yan keser yolu
Aklı balik beyler toy oldu gardaş

Baktım etrafıma dert çok dertli çok
Rezillik diz boyu hiç dur diyen yok
Eli kalem tutan yay gerer ya ok
Yürekler kas katı koy oldu gardaş

Yetmez mi bu kadar yazdığım mektup
Boşa mı ağlayıp gözyaşı döktük
Deme ki sen sakın ne çabuk çöktük
Biz çırpınıp durduk o yoldu gardaş

18.03.2007 Pazar

Bekir Alim
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İbrahim Geneş Görme Engelliler Spor Kulübü Yararına Antoloji Kitabı
Hazırlanıyor
İBRAHİM GENEŞ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ için ANTOLOJİ KİTABI:

Değerli Arkadaşlar

Daha önceki yıllarda Hazırladığımız ve birebir sorumluluğunu üstlendiğim Antoloji Kitabı
çalışmalarından bahsetmek istemiyorum. Bizi tanıyan Gönül dostları Neler başardığımızı
ve daha neler başarabileceğimizi gayet iyi biliyorlar.

Siz saygıdeğer şair dostların katılım ve desteği ile Aşağıda Yayın Kurulunda ismi
bulunan Bekir ÂLİM, Şevki KAYATURAN, Fatma HİZMETLİ ve Aydın YILMAZ’ın başlatmış
olduğumuz “HER YILA BİR KİTAP” projesi kapsamında 2012 yılında Türk Edebiyatına
kalıcı bir eser daha bırakmak istiyoruz.

2012 yılında çıkarmayı düşündüğümüz kitabı, istedik ki gözleri görmediği halde sporun
değişik dallarında birçok başarılara İmza atmış, dereceleri ve birincilikleri bulunan “Milli
Sporcu” Unvanını almış “Görme Engelli Kardeşlerimize” biz şairlerde şiirlerimizle,
sevgimizle, yüreğimizle onlara destek olalım.

İlimizde faaliyet gösteren İbrahim Geneş Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın
Sefa GÜLBİL ve Spor Kulübü Üyeleri ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan
mutabakatta; 2012 yılında çıkarmayı düşündüğümüz Antoloji Kitabından sağlanacak
geliri bu kardeşlerimize bağışlama kararı aldık. Bundan önceki çalışmalarımızda olduğu
gibi bu çalışmamızda da duyarlı davranışınızı ve katılımınızı bekliyoruz.

NOT: Bu Proje ve Çalışma Aşağıdaki Yayın Kurulunun Hazırladığı Breysel bir Çalışmadır.
olup SİVAS YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ Çalışmasıyla ilgisi yoktur. Katılmak
İsteyen Arkadaşlarımız Listeye ismini Yazabilir.

KATILIM KOŞULLARI

1-2012 Yılı Mart Ayında Yayımlanacak olan Antoloji Kitabının tüm geliri İBRAHİM GENEŞ
SPOR KULÜBÜNE Bağışlanacaktır.

2-Katılımcı şairler Sivas’la sınırlı kalmayıp yurdun dört bir tarafından katılmak isteyen
tüm duyarlı dostlar katılabilirler.

3- Antoloji Kitabında yer alacak Şiirler Hece ve Serbest vezinle yazılmış şiirlerden
oluşacaktır. Her Katılımcı şair ya 5 adet serbest şiirle veya da 5 adet hece şiiriyle katıla
bileceklerdir. Bu sene ki çıkarılacak kitap iki bölümde (serbest ve heceli şairler olarak)
değerlendirilecektir.

4-Antoloji Kitabını 58 Şairin Katılımı ile sınırlı tutup 352 Sayfa olarak düşünüyoruz. Her
katılımcı şaire Sekiz (8)   adet kitap verilecektir.

5- Antoloji Kitabında yer alacak şairler 58 kişi ile sınırlı olup, kitabın baskı masrafını her
katılımcı şairin katılım ücreti olarak vereceği (Yüz)   100 TL. ile karşılanacaktır.

6-Her katılımcı şaire Antoloji Kitabında eşit miktarda olmak koşulu ile altı(6)   sayfa yer
verilecek, bunun bir (1)   sayfası tanıtım, beş (5)   sayfasında da şiirlerine yer
verilecektir. Bir sayfaya en fazla yedi kıta şiir oturtula bildiğinden (sayfa düzenini
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bozmamak adına)   şairlerimizin gönderecekleri şiirler bir sayfa için en fazla yedi kıtayı
geçmeyecektir.

7-Katılım Ücreti Kişi başına Yüz (100)   TL’ olup, çalışmalarımızın aksamaması için
katılmak isteyen şairler Katılım Ücretini; Bekir ALİM’in POSTA ÇEKİ HESAP NO: 872 65
65 Nolu Posta Çeki SİVAS Hesabına gönderebilirler.

8- Antoloji Kitabında yer almak isteyen şairlerimiz isimlerini aşağıdaki listeye yazarak
beş (5)   adet şiir ve bir (1)   adet resimli tanıtım sayfası ile birlikte aşağıdaki Yayın
Kurulu Üyelerinden her hangi birine gönderebilirler.

9-Antoloji Kitabında yer alan şairlerimizi 10-16 Mayıs 2012 tarihinde Engelliler Haftası
Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştireceğimiz “ŞİİR VE MÜZİK ŞÖLENİNE” davet
edileceklerdir.(Konaklama,Yemek vs. masraflarını)   Spor Kulübü ile birlikte bulacağımız
Sponsorlarla karşılamayı düşünüyoruz.

10-Kitabın Bütün Geliri İBRAHİM GENEŞ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULUBÜNE
Bağışlanacaktır.

ANTOLOJİ KİTABI YAYIN KURULU ÜYELERİ

Bekir ALİM: sultansehirli_58@hotmail.com TLF. 0 506 264 66 13
Fatma HİZMETLİ: sade_naz1071@hotmail.com
Şevki KAYATURAN: s.kayaturan58@hotmail.com TLF. 0 353 314 21 65
Aydın YILMAZ: aydiny@mynet.com

MALİ İŞER SORUMLUSU
1-Bekir ALİM 0506 264 66 13
2-Fatma HİZMETLİ

Not: İl dışından katılacak Şair arkadaşlarımız Bekir ALİM adına Kayıtlı bulunan 872 65
65 NOLU POSTA ÇEKİ HESABINA Katılım ücretlerini gönderebilirler Katılım Ücretini
gönderen arkadaşlarımız gönderdiklerinde mesaj veya telefonla bizleri bilgilendirmeleri
gerekir.

Katılmak İsteyen Arkadaşlarımız Aşagıdaki Grup Sayfasına ulaşarak veya Yayın
Kuruluna e-posta gönderebilirler Listeye ismini Yazabilir.

http:gruplar.Antoloji.Com/sivas-yazarlar-ve-sairler-grubu yazarak bu gruba daha hızlı
ulaşabilirsiniz

Antoloji Kitabı Yayın Kurulu Adına
Bekir ALİM

Bekir Alim
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İçimden Fırtına Kopmadan Çek Git

Ne sevginden eser kaldı ne senden
Bırak hal hatırı sormadan çek git
Günden güne yaktın yandım derinden
Bu sevdan bedenim sarmadan çek git

Al yanak benizden esmer tenine
Dokunsam ne derdin bu deli'mi ne
Zülüf gerdan'ından ince beline
Saçların dökülüp ağarmadan çek git

Bir daldan uzanan bir tek salkımız
Ne evimiz oldu nede barkımız
Üç yüz altmış beş gün dönen çarkımız
Hedeften menzile varmadan çek git

Her cümleden eser bir şiir yazdım
Bir elinde mızrap birinde sazdım
Her yudumda seni hep seni yazdım
İstersen al götür durmadan çek git

Sen bir yolcuydun bende bir hancı
Yıllar yılı gitmez yakar bu sancı
Ben bir durak oldum sen santralci
Ak düşüp saçların sarmadan çek git

Sararmış gül benzim soluyor bağlar
Nerde kaldı o aşk eski sevdalar
Yas tutar Âlim’e şu koca dağlar
Kuruyup dallarım solmadan çek git

09.05.2003 CUMA

[EMBED
SRC='http://www.antoloji.com/siir/media/26/www_antoloji_com_770426_731.MP3'
autostart=true loop=1 hidden=true,false width=300 heaight=8]

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İhsan Gardaş

Otuz, kırk gün izin aldın
Bu telaş ne İhsan gardaş
Sol kırıldı sağa kaldın
Yola gel be İhsan gardaş

Durup sağa sola baktın
Düşüp, de canını yaktın
Kamyonu kime bıraktın
Yola gel be İhsan gardaş

Sabah erken çıktın yola
İster miydin böyle ola
Alçıyı sarmışlar kola
Yola gel be İhsan gardaş

Ağrın var yürekte sızın
Her Cadde sokakta izin
Bak bugün gülmüyor yüzün
Yola gel be İhsan gardaş

Hava soğuk kış ve bora
Selam olsun tüm dostlara
Zemin kaygan bak bu sıra
Yola gel be İhsan gardaş

Der Âlim’im işte sözüm
Bunlar şaka iki gözüm
Alınma gard aşım özüm
Yola gel be İhsan gardaş

27.02.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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İnan Sensiz Olamam

Günden güne bu sevdan yaktıkça yanıp tüter
Ben zaten hep böyleyim inan sensiz olamam
Gel insaf et vicdansız gün gelip bir gün biter
Sor dinle bak şöyle’yim inan sensiz olamam

Yüreğinde kelepçe kılıç kalkanın olsam
Belinde ince kemer gümüş gerdanın olsam
Yırtıcı bir kuş gibi şah'ın Sultan'ın olsam
Sensiz yazı neyleyim inan sensiz olamam

Her cümle her satırda her derdi belirtirsin
Dayanmaz dağlar sana yağ gibi eritirsin
Bu cilve nazınla sen, sen beni delirtirsin
Ben sana kul köleyim inan sensiz olamam

Umut var umudum var gel dert kederi bırak
Yanar tutuşur kalbim ölüm değil çok ırak
Al bohçanı gel bana dinlemem ben yol yolak
Susuz kuru çöldeyim inan sensiz olamam

Şah desen şahın benim el kıymetin ne bilir
İçimdeki hasretin gün gelir bir gün erir
Sensiz yaşamaktansa yerin altı üstü bir
Gam deryası göldeyim inan sensiz olamam

Sitemkâr Âlim’im der cansın sen bu canımda
Aşkın sevgin her şeyin damarımda kanımda
Başka bir gül istemem kuruyan dallarımda
Öl dersen ben öleyim inan sensiz olamam

23.08.2002 CUMA

Bekir Alim
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İnsafsız

Çaresiz bir dert bu tabip ne yapsın
Sen bana bu derdi sattın insafsız
Seninde gözyaşın çağlayıp aksın
Meçhule sen beni attın insafsız

Sevda çeke, çeke dert durulur mu?
Seven sevdiğinden ayrı olur mu?
Mecnuna yurt yuva yer sorulur mu?
Derdime bu derdi kattın insafsız

Bahar gelsin dedin bak geldi geçti
Herkes sevdiğini eşini seçti
Zaman doldu, senin vaktinde geçti
Ok gibi sineme battın insafsız

Kimi'ne el açtın kimine etek
Kimine bal oldun kimine petek
Sendeki bu arzu amansız istek
Bilmem ki ne yüzle yattın insafsız

Bu kadar başıboş sonsuz yaşayıp
Ruhumu bedenden söküp okşayıp
Bir namert yüzünden sevip boşayıp
Dert verip zevk ile tattın insafsız

Mecnuna dönderdin çıkardın baştan
Ne farkımız kaldı yanan ataştan
Kopardın dalımı kavım gardaş,tan
Âlim’e derdi sen sattın insafsız

13.12.2005 SALI

Bekir Alim
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İnsanmı Sandın?

Hiç bir marifet'te yoksa bir yüzü
Boş gezip duranı insan mı sandın
Mektepsizdir amma kürsüde gözü
Ölçüsüz oranı insan mı sandın

Bayram'dan bayrama hal hatır soran
Dönmeden sırtını arkamdan vuran
Kaybolmuş benliğin olsa ne paran
Hep menfaat soranı insan mı sandın

Bitecek günlerin yön ver kendine
Hor görme kimseyi düşme fendine
Sel akmaz mı niye nehir bendine
Boş yere yoranı insan mı sandın

Kulak ver sesime be hey serseri
Gel kendine döngel Hakka dön geri
Yaz Bahar bitecek yarın zemheri
Bilmeyen kuran-ı insan mı sandın

Der Âlim gün gelir divan kurulur
Ölüm var mahşerde hesap sorulur
O aciz bedenin bir gün yorulur
Darp tuzak kuranı insan mı sandın

18.02.2003 SALI

Bekir Alim
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İstemem

Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş
Hasretin öyle zor artık çekemem
Bu aşkın bu sırrı sendeymiş amma
Sevmeden ecelim gelsin istemem

Taş bastım bağrıma gelmezsen gelmem
Senden başkasını bir daha sevmem
Seninle ölmeye razıyım amma
Sensiz yaşamayı kabul edemem

Oysaki söz senin, köz benim derdim
Bu kadar sevmeyi senden öğrendim
Seni senden bile çok sevdim amma
Gel artık sevgilim durma gel demem

İçimde hasretin gam keder elem
Kesseler etimi kan akmaz dirhem
Et, kemik yerinden ayrılır amma
Ruhumu ruhundan ayırt edemem

İsmin dudağımda gezer derinde
Gizli sırlarımın endam'ı sende
Toz olup savruldum aşkınla amma
El açıp bir daha derman dilenmem

Söylersin Âlim’im yazsan bal olur
Çiçek açar tomur, tomur dal olur
Bu sevda kalplerde sal olur amma
Zehir ver elinden, bal versen yemem

22.11.2004 PAZARTESİ

Bekir Alim
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İstemiyorum

İSTEMİYORUM

Şu eşsiz mabedi bin parça bölen
Ot gibi yaşayıp ot gibi ölen
Bin bir zahmet ile ağlayıp gülen
Ben böyle bir dünya istemiyorum

Benim yok dünyamda el etek öpmek
Acılar içinde kıvranıp gülmek
Onursuz yaşayıp edepsiz ölmek
Ben böyle bir dünya istemiyorum

Dosta bir dost gibi düşmana düşman
Astarı yırtılmış kula yanaşman
Bin kez ezil bozul ol gene pişman
Ben böyle bir dünya istemiyorum

Dostluğun hatırını kıymetini bil
Silersen gözyaşı bir yetimi sil
Beyhude, beyhude gez dolaş il, il
Ben böyle bir dünya istemiyorum

Güle bülbül gerek âşık, a maşuk
Bir kefen bez ile olamazsın şık
Şan şöhret uğruna yık bir yuva yık
Ben böyle bir dünya istemiyorum

Attığın her adım iri olmalı
Gönül hazinende biri olmalı
Alnında asalet kiri olmalı
Ben böyle bir dünya istemiyorum

Dertlinin yanında dertten beterim
Sözü sadık bir dost sevgi isterim
Dünyanı başına yıkar giderim
Ben böyle bir dünya istemiyorum.

31.10.2005 PAZARTESİ

31.10.2005 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Kaç Gece Yolunu Bekledim Yavrum

Mehtapsız gecenin karanlıgında
Kaç gece yolunu bekledim yavrum
Gözümde uyku yok sen yoksun burda
Unuttum gülmeyi terkledim yavrum

Hal bilmez ecelin gelmiş sonunda
Samandıra Aydos Cadde yolunda
Melekler şahittir mutlu olunda
Derdini derdime ekledim yavrum

Karaydı haberin yagmurla geldi
Dediler Rabia kızınız öldü
Yıkıldı şu dünyam zindana döndü
Yapa yalnız koyup terkledin yavrum

Kaderin bahtına yazılmış kara
Bu dert başka yavrum bu başka yara
Hiç olmazsa gelip ruyamda ara
Dert katıp derdime yükledim yavrum

Şimdi gönül kırık yapa yalnızım
Dinecek’mi bilmem yürekte sızım
Helal et hakkını helal et kızım
İsyan edip yine kükredim yavrum

Bu kem talihine kader bu dedim
Sensiz haram oldu bal,zehir yedim
Emir büyük yerden neyleyim ne’dim
Geceyi gündüze denkledim yavrum

Odanda yerin boş soframda yoksun
Rahatmısın yavrum açmısın toksun
Bütün cümle alem şahidim olsun
Gittigin o günü renkledim yavrum

Varıp Hakka yalvar el açıp otur
Görmez o kimseyi zerre kadar hor
Kulun geldi Yarab sor Alim’e sor
Mahşere dek yolun beklerim yavrum.

18 Eylül 2008 Çarşamba  Saat 22.15

Bekir Alim
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Kaçma Sersem Yürekli Ol

Bahar olsa bayram olmaz
Suratsıza hayran olmaz
Senden meze ayran olmaz
Kaçma sersem yürekli ol

Yan gelip yatmak maksadı
Kırılmış fayları hatı
Kim sever böyle avradı
Kaçma sersem yürekli ol

Huyunda var türlü hüner
Tavuk gibi yatar düner
Sin kalkar sinine söver
Kaçma sersem yürekli ol

Yorgun düşüp ayları say
Gez âlemi yayları say
Sataştığın bayları say
Kaçma sersem yürekli ol

Balın yok petek ne gerek
Bir çadır bul birde direk
Derin, derin of çekerek
Kaçma sersem yürekli ol

Zevk adam ol zevk yaratıp
Bak keyfine keyif katıp
Söz söyleyip göl bulatıp
Kaçma sersem yürekli ol

Açma ÂLİM’İN ağzını
Alır eline sazını
Kış eder bahar yazını
Kaçma sersem yürekli ol

11.05.2007 CUMA

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaçmazlar

Zahmet verme Âlim’i ye hocaya
Ari fanlar doğru yoldan şaşmazlar
Ecel gelse bakmaz gence kocaya
Meydanı boş bulup meydan açmazlar

Yıkıl git karşımdan durmadan çek git
İstersen yola gel ister sitem et
Soy olmaz soysuzdan çıkmaz mert yiğit
Onlar Aslan kurt çakaldan korkmazlar

Meydan bulsa züğürt coşar şımarır
El sözüyle perdah atar kubarır
Be hey sersem git pazara kim alır
Hal ehliler çul çapuldan kaçmazlar

Der Âlimim gururlanma yakma yan
Kendini bir böcek hasmın arı san
Analar doğurur koç yiğit Aslan
Cevher olsan seni alıp saçmazlar

06.08.2005 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Kadir Pürlü Bey'e

Hakikat Rah’ın dan hakka yol gider
Bu makam az gelir Kadir Bey sana
Asalet özünde yandıkça tüter
Sarp dağlar düz gelir Kadir Bey sana

Anlatıp yazmaya yetmez söz cümle
Gözümde gözyaşım döndü bir sele
Tutsam ellerinden muhabbet ile
Deryadan buz gelir Kadir Bey sana

Ne şan ne şöhrette yoktur bir gözün
Hoş sohbet Lisanın hoş tatlı sözün
Yanan bir ataştan farkı yok közün
Kış boran yaz gelir Kadir Bey sana

Aşığa mecnuna kula yardım et
Soyludan soy çıkar mert oğlundan mert
Mevla’m görür elbet var biraz sabret
Yaz biter tez gelir Kadir Bey sana

Bazen üzgün oldun bazen mest oldun
Bazen bir gül gibi sararıp soldun
Sen bir kalpten kalbe giden bir yoldun
Söz sitem naz gelir Kadir Bey sana

Der ÂLİM Maddeyi manadan seçtim
Yağmurdan kurtulup doludan kaçtım
Ulaş İlçesinde bir Pazar açtım
Derin bir iz gelir Kadir Bey sana

11.04.2005 Pazartesi

Bekir Alim
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Kahrolurum Ben

Yazsam dertli, dertli derdimi söylen
Bir rağbet görmezsem kahrolurum ben
El âlem umurumda değil bir tek sen
Yar kıymet bilmezsem kahrolurum ben

Açsa yaz ayında bahar çiçeği
Unutmaz zamanlar o son geceyi
Dilinden düşmeyen kutsal heceyi
Duymadan bitersem kahrolurum ben

Hasretle sarıl gel boynuma dolan
Pişman olun bir gün saçların yolan
El bilmez kıymetin gül gibi solan
Dumansız tütersem kahrolurum ben

Der Kul Âlim uğrar yolum yatıra (Evliya)
Duygular dökülür bir, bir satıra
Bu sözlerim sana kalsın hatıra
Başka yar seversen kahrolurum ben

23.08.2002 CUMA

Bekir Alim
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Kalmamış

Anlatsam derdimi dert o kadar çok
Sözleri panzehir sanki birer ok
Bozulmuş nesiller saygı duygu yok
Yürekte merhamet vicdan kalmamış

Yüreği pas tutmuş kalbi taş kaya
Bulunmaz soyunda ar namus hayâ
Niyeti yok senin insan olmaya
Yeryüzünde nesli dengi kalmamış

Dost mudur düşman mı hiç belli değil
Söylesen söz almaz eğme sen eğil
Gör de bak kötüye ver de bir meyil
Dostluktan eser yok sevgi kalmamış

Gamdan saray yapmış köşk kale yapmış
Yalanlar içinde Şeytana tapmış
Kim ne yapar bilmem kim neyi kapmış
Dostluktan eser yok sevgi kalmamış

Der Âlim son sözüm işte son karar
Dön yüzün kıbleye el açıp yalvar
Kim girse koynuna sarmalar sarar
Bozulmuş suratta rengi kalmamış

16.02.2006 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Kalmaz Yanında

Be hey gafil, sakın güvenme mala
Yağmur yağar rüzgâr alır sel olur
Hele bir düşte gör varlıktan dara
Dost bildiğin dostlar bile el olur

Kim kalır yanında nede manzara
Dertlerin içinde bir başka yara
Bir güzel yüzünden düşsen bir zara
Eser poyraz gibi kaçar yel olur

Çalışsan durmadan, yoruldum desen
Bin türlü meyveyi koparıp yesen
Yorgun argın düşüp perişan gelsen
Otursan köşeye kafan kel olur

Der Âlim dertlinin bitmez ki derdi
Bu ilhamı bana Hak Huda verdi
Severim sözünde Mert oğlu merdi
Coşkun nehir gibi akar sel olur.

19.06.2002 HAZİRAN

Bekir Alim
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Kalpten Kalbe Akışından Bellidir

Tel, tel olmuş saçlar altın sarısı
Bellidir yar, yar kaşından bellidir
Güneş gibi doğmuş gece yarısı
Kalpten kalbe akışından bellidir

Hasta, hasta yatak, yatak dolaşır
Derdi olan dertli ona ulaşır
Yürekte merhamet sevgi şan taşır
Volkan gibi yakışından bellidir

Yorgun argın olsa etmez gam tasa
Bırakmaz işini talihe şansa
Bir Ceylan misali tarifi buysa
Ürkek, ürkek bakışından bellidir

Durmaz akar coşkun olmaz her dere
Asalet var onda bulaşmaz şerre
Her ana doğurmaz böyle hemşire
Asil olan üst başından bellidir

Hastam yatar bur da olmaz can pazar
Dertli olan okur derdini yazar
Dilerim Allah'tan değmesin nazar
Ansız gelen kar kışından bellidir

Der Âlim’im dertli benim dert benim
Herkes bilmez kıymetini sevmenin
Doldu yürek soldu renk beniz tenim
Âşık olan kalp taşından bellidir.

26.12.2005 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Kalsın

Bir meşale yaktım bin bir hevesle
Senden bir hatıra bir anın kalsın
Uykudan uyandır ılık bir sesle
Sıcak bir tebessüm bir şanın kalsın

Dört mevsim söyleyip ismim anardın
Bazen yakıp bazen kendin yanardın
İçimdeki sevdan bitmez sanırdın
Yeşerip solmadan bir yanın kalsın

Kimi hasret duyar kimisi nefret
Gün gelip dalların yeşerir sabret
Gün gelir bir seven bulursan bir fert
Söyleyip anmaya bir canın kalsın

Der Âlim yaz bitti kış olacaksın
Gül gibi yeşerip bak solacaksın
Sende benim gibi kaybolacaksın
Toprağa düşecek bir kanın kalsın

30.04.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Kara Sevda

Durma git başımdan git kara sevda
Ben zaten yaralı yanan biriyim
Eridi içimde kalmadı ki yağ
Hasretin bağrıma saran biriyim

Bir tuttun yakamı usandım bezdim
Dolaştım dağ bayır düzünde gezdim
Bilseydim bu kadar böyle sevmezdim
Her gece hep seni soran biriyim

Bazen umut verdin bazen dert keder
Bin parçaya böldün yeter be yeter
Sensizlik ne zormuş ölmekten beter
Put kesilmiş gibi duran biriyim

Gönül dedin verdim can dedin verdim
Ömrümü ben sana yoluna serdim
Günden güne arttı büyüdü derdim
Kadehten şişeyi kıran biriyim

Dokunma git bana git uzakta dur
Ne olur gel birde bir hal hatır sor
Ya öldür kurtula’ m ya da kavuştur
Ferhat gibi dağı yaran biriyim

Tükettin ömrümü naz yaktı beni
Kırıldı gönlümün şevki düzeni
Oysaki ne kadar sevmiştim seni
Kanayan yarayı saran biriyim

Usandım ben benden usandım bıktım
Ne bir gönül kırdım ne yuva yıktım
Düştükçe doğrulup tırmanıp çıktım
Mecnunu Leyla'dan soran biriyim

Bekir Alim
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Karagöz Üstünde Kaş Başka Olur

Her mevsim içinde yorgun gelenin
Yaz baharı başka kış başka olur
Artarken gün güne dert ve kederin
Al yanak benizde kaş başka olur

Dökülmüş beline sırma saçların
Mayasız bal tutmaz o bakraçların
Güler mi hiç yüzü karnı açların
Yüzünde çizgiler yaş başka olur

Solarsın gül gibi bak ömrün biter
Hasretin içimde yandıkça tüter
Doymaz ki gözleri bir daha ister
Geminin dümeni baş başka olur

Sonu yok sandığın o sonsuz yoldan
Kimler gelip geçti kim kaldı burdan
Eriyip gün güne bu ateş kordan
Attığın her adım taş başka olur

Kaybetme benliğin umutla yaşa
İstersen Âlim ol istersen paşa
Adımla dünyayı gez baştanbaşa
Bir dosta verdiğin aş başka olur

12.05.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Kardelen Sesli Şiir
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Kardelen_Video Slayt

KARDELEN

Uçsuz bucaksız dağın engin yamaçlarından
Yol bulup gelsem sana eğlermisin Kardelen
Bir Lahzanın içinde bir enkaz’ın ardından
Kul kölen olam desem gel dermisin Kardelen

Hakikatin sırrına ne akıl ne sır erdi
Ferhat Şirini için dağları deliverdi
Bu yürekte yangını söyle sana kim verdi
Şu firari gönlüme söylermisin Kardelen

Hicranı aşk içinde kör nefsime yenildim
Her olur olmaz kula sarsıntıya eğildim
Söyle nasıl sevdim ben nasıl sevdim sevildim
Bir gün bakıp halime gülermisin Kardelen

Seninde bir canın var et ve kemik deriden
Şu zavallı gönlümü içten içe eriten
Söküp aldığın yeter ruhumu ta derinden
Gel etme yeter artık severmisin Kardelen

Şu çile mektebinde başımda baş tacımsın
Gönlümdeki tek sevda sanki hayat ağacımsın
Sen ilahi kudretim sen bir tek duacımsın
Şu yanan kor bedenim küllermisin Kardelen

05.07.2010 Pazartesi

Not:Bu Şiire ait video Slaytı Aşağıdaki Linklerden dinliyebilirsiniz.

http://vids.myspace.com/index.cfm? fuseaction=vids.individual&videoid=105751880

http://www.youtube.com/watch? v=B5t1gHa7tHg

Bekir Alim
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Kastın Ne

Dertler hicran olup çıkar bahtıma
Yaz bahar gelmeden yoklasan beni
Baykuş yuva yapmış gönül tahtıma
Gül gibi dalımda koklasan beni

Sevdan yüreğimde köz gibi yanar
Dinmez bu fırtına içimde kanar
Görenler bu adam delidir sanır
Haftada aylarda yoklasan beni

Dinmiyor hasretin cefan naz ile
Açar mor menekşe bahar yaz ile
Dillerden dökülür name saz ile
Şu gençlik çağımda yakmasan beni

Yanmayan bacadan duman tütmüyor
Dertler derya olmuş geçip gitmiyor
Uzaktan hal hatır sormak yetmiyor
Ak göğsün üstünde saklasan beni

Sitemkâr Âlim der yanar tüterim
Coşkun bir nehir’e benzer kaderim
Ölürsem bu dertten geçip giderim
Şu gençlik çağımda yıkmasan beni

Bekir Alim
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Kastın Ne?

Dertler hicran olup çıkar bahtıma
Yaz bahar gelmeden yoklasan beni
Baykuş yuva yapmış gönül tahtıma
Gül gibi dalımda koklasan beni

Sevdan yüreğimde köz gibi yanar
Dinmez bu fırtına içimde kanar
Görenler bu adam delidir sanır
Haftada aylarda yoklasan beni

Dinmiyor hasretin cefan naz ile
Açar mor menekşe bahar yaz ile
Dillerden dökülür name saz ile
Şu gençlik çağımda yakmasan beni

Yanmayan bacadan duman tütmüyor
Dertler derya olmuş geçip gitmiyor
Uzaktan hal hatır sormak yetmiyor
Ak göğsün üstünde saklasan beni

Sitemkâr Âlim der yanar tüterim
Coşkun bir nehir’e benzer kaderim
Ölürsem bu dertten geçip giderim
Şu gençlik çağımda yıkmasan beni

Bekir Alim
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Kaybedince Anlarsın

Hasretin gölge gibi yürür gider el pençe
Söylemez bir haber verip söylemez geldiğini
İçimdeki bu korku, bu ayrılık işkence
Hissettirmez kimseye var'ını sevdiğini

Bin bir renge bürünmüş ne adı var ne sesi
Titretir içten içe aldığı her nefesi
Zannettim söküyorlar göğsümden can kafesi
Üstüme sarmaş dolaş dökülür kar tanesi

Bir kuş desem ne kanat çırpar ne bir başı var
Bir gül desem kokusuz, renksiz bir gözyaşı var
Sevmeyen taş kalplinin bu yerde ne işi var
Durmaz gözde gözyaşım ağlar sabaha kadar

Der Âlim’im her yerde hep adın var sen varsın
Gönlümde gönül taşı gözlerimde pınarsın
Varsın senin yüzünden tüm saçlarım ağarsın
Beni bir gün unutup, kaybedince anlarsın

23.11.2004 SALI

Bekir Alim
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Keje

Yaz bahar aylarım biter
Kimi gelip kimi gider
Kuşlar konup bülbül öter
Gelsen ne olur be keje

Adın dilimdeki hece
Ah gelsen bugün bu gece
Bahar mı yoksa bilmece
Gelsen ne olur be keje

Dönderdin bahtımı kara
Dayanmaz yüreğim zara
Ruhumda var türlü yara
Gelsen ne olur be keje

Derman mı kaldı ki bende
Derdimin biri bin yerde
Öksüz kaldım gurbet elde
Gelsen ne olur be keje

04.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Kelami Baba

Her yerde çalınıp söylenir sözün
Sorup sual eyler Kelam i baba
Hakka bağlı hak'tan ayrılmaz özün
Şan şöhreti neyler Kelami baba

Dolaşır köy bucak gezip yorulmaz
Böyle bir aşığa rakip olunmaz
Dünyada bir başka dengi bulunmaz
Hoş değil boş şeyler Kelami baba

Hal ehli olmayan hâldan ne bilir
İlimsiz dolaşıp irfansız gelir
Kul kadrini bilse bilmese de bir
Şahit bucak, köyler, Kelami baba

Titriyor elim bak kırık dizlerden
Saygı var, sevgi var selam bizlerden
Karasar Köyünden Müderrisle er’den
Sorsan selam söyler Kelami baba

Sitemkâr Âlim der; der bende varım
Üstadımsın sana saygı duyarım
Bazen bir tunç kaya bazen bir narım
Yazsın yazan beyler Kelami baba

08.05.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Kıskandı Kaldı

Ne ettin eyledin bak ne haldeyim
Hasretin sineme saplandı kaldı
Sen esen bir rüzgâr ben pervaneyim
Can beden bu cana yaslandı kaldı

Açtı mor menekşe lale ve sümbül
Ötme dertli, dertli ey garip bülbül
Gül dalında açtı bir tomurcuk gül
Sıra dağlar gibi başlandı kaldı

Ay geçti ne fayda yıldan bir umut
Sar beni sarmala koynunda uyut
Çal be kemancı çal, çal dertli bir ut
Her zerrem içinde taşlandı kaldı

Sormadan hal hatır sorma bu günü
Unuttum kendimi yarını dünü
Ya öldür kurtula’ m ya gönder onu
Gözümde perdeler puslandı kaldı

Ne günüm gün oldu ne gecem gece
Sevmesi bir başka nazı işkence
Kul köleyim desem az olur bence
Sıra dağlar bile uslandı kaldı

Yalvardım Allah'a dedim bir daha
Kavuştur bu canı sevdiğim yara
Bu gece son gece çıkmam sabaha
Yar sensiz her yerim paslandı kaldı

Söylemez Âlim’im dertten duraktan
Her nesnenin biri, biri topraktan
Bir çekirdek tohum düşse yapraktan
Son mevsim baharım kıskandı kaldı

18.02.2004 ÇARŞAMBA
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Kıskandım

Giyinmiş kuşanmış Libas üstünde
Açan gerdanında beni kıskandım
Karlı dağlar gibi bozkır üstünde
Mevsimde baharı seni kıskandım

Açılmış göğsünde gül desen, desen
Koparıp dalından meyveler yesem
Dört mevsim içinde kalbimde esen
Tarlanda toprağı teni kıskandım

Bitmez bu hasretin aşar sarp dağı
Solmaz ki güllerin yeşil yaprağı
Suya hasret gölün çorak toprağı
Islak dudaklardan nemi kıskandım

İçimde bu sevdan gün güne büyür
Attığım adımlar seninle yürür
Hal bilmez muhannet hâldan ne bilir
Hem sevdim be Ğülüm hem, i kıskandım

Der Âlim bitmedi sözüm var daha
Aşkın Yüreğimde saklı vallaha
İnanmazsan var git, git söyle şaha
Bilmem ki ben senin neni kıskandım

Bekir Alim
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Kıskanırım Ben

Ey benim al yazmalım kara sevdalı gelin
Ceylan bakışlı kız!
Seni gökyüzünde mat bir buluttan,
Doğan güneşten ay'dan kıskanırım ben.

Kâbus gibi gelip çöken geceden
İsminin baş harfi, cümle heceden
Şirin dudağından seni her şeyden
Her şeyden hep seni kıskanırım ben

Denizdeki martı dalda bülbülden
Açan bir tomurcuk, taze bir gülden
İncinirsin diye seni kendimden
Kendimden bile hep kıskanırım ben.

Gözlerinden akan her damla yaştan
Kıskanırım seni karagöz kaştan
Ruhunu ruhumdan seni sil baştan
En küçük zerre'den kıskanırım ben

Sorsalar bu ne hal derim bu derdim
De bana kul köle ol be efendim
Aldığın son nefes olmak isterdim
Seni senden bile kıskanırım ben

Hem Güneşim oldun, ışığım oldun
Hem gündüzüm, gecem hem yazım oldun
Elimdeki sazım, mızrabım oldun
Ben seni bu yüzden kıskanırım ben

Dinle be al yazmam Ceylan bakışlım
Seni gökyüzünde parlak buluttan
Yağan kar tanesi yağan yağmurdan
Gündüzden, geceden seni her şeyden
Her şeyden hep seni kıskanırım ben

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kıyamıyorum

KIYAMIYORUM

Benliğim benden alıp yerden yerlere vurdun
Tertemiz o duyguma hain tuzaklar kurdun
Aşk denen bu oyunu sanmam ki bilmiyordun
Sel olup akardım ya sana kıyamıyorum

İstemiştim bu aşkı sonsuza dek yaşatsak
Engelleri kaldırıp sevgiye sevgi katsak
Oysa sen beni ettin kendine esir tutsak
Ben seni yakardım ya sana kıyamıyorum

Kendi kendime sordum bu işten nasıl çıksam
Senin yaptığın gibi bende senimi yaksam
Sen gülüp eğlendikçe çıkıp seyrine baksam
Boynunu bükerdim ya sana kıyamıyorum

Yas tuttu şu yüreğim bakarken gözlerine
Bir daha kanmam asla o sahte sözlerine
Kaç defa yalvarıpta kapandım dizlerine
Dalından çökerdim ya sana kıyamıyorum

Birlikte bölüşmedik aşk dediğim lavaşı
En başta kaybetmiştim verdiğim o savaşı
Göz pınarına dolup damla damla son yaşı
Akıtıp dökerdim ya sana kıyamıyorum

Sitemkâr Âlim’im der, tövbe olsun bin kere
Burdaki hesabımız varsın kalsın mahşere
Bilinmez hiç uğruna çalarken yerden yere
Ciğerin sökerdim ya sana kıyamıyorum

Bekir Alim
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Kız bu Saltanatı Sana Kim Verdi

Hele bir düşün bak gözümün nuru
Aşkı, itikat’ı sana kim verdi
Sevmekle bozulmaz aşkın gururu
Şiveyi kırat-ı sana kim verdi

Bitmeden sermayen kist’i kar'ı bil
Dünya'yı bir çiçek kendin arı bil
Bil be güzelim bil itibarı bil
Bu köşkü bu yatı sana kim verdi

Kurarsan bir dostluk baki olmalı
Yürek ya durmalı ya kudurmalı
Kızıl ırmak gibi taşıp dolmalı
Kız bu saltanatı sana kim verdi

Sanma böyle gider böyle yaşarsın
Bir gün bir soysuza kucak açarsın
Hesap var mizan var kimden kaçarsın
Bu şevk bu suratı sana kim verdi

İster al destine doldur şarap iç
İster sür pazara sat bir paha biç
Giden gelmez ÂLİM artık vakit geç
Bu söz bu sanatı sana kim verdi

Bekir Alim
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Kimbilir Aklından Ne Geçer Şimdi

Ne saray istersin ne köşk ne bir yat
Boş yere kendini yormasan be gül
Ne varsa içinde savur kaldır at
Uzaktan hal hatır sormasan be gül

Yağan yağmur gibi kasıp kavurdun
Gündüz hayalimde gecemden vurdun
Her parçamı bir dereye savurdun
Taş atıp sineme vurmasan be gül

Anlatsam cümleyi yetmez ki zaman
Gülüşün bir başka merhaban yaman
Yükselip alevler tüterken duman
Beni benden alıp kurmasan be gül

Yanardağ misali yanıp yakarsın
Dört mevsim içimde çağlar akarsın
Uzaktan el gibi durup bakarsın
Zamanı gönderip durmasan be gül

Ak düştü saçıma bembeyaz oldu
Bu canım can için yolunda yoldu
Bekleme dön gayrı bak zaman doldu
Boş yere avutup sarmasan be gül

Derdine dert oldum sırda sırdaşın
Yakıyor içimi hoş gönül taşın
Ak göğsüm üstüne yaslayıp başın
Ne beklersin daha durmasan be gül

Bu nedir Âlim’im bu nerde saklı
Ağaçlar yas tutar dallı budaklı
Bazen yorgun argın bazen de haklı
Yeter daldan dala vurmasan be gül

Bekir Alim
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Kimbilir Ne Gelir Garip Başına

Gurbet elde bir hal gelse başına
Kimi bakar kimi yakar kim kalır
Altın derler toprağına taşına
Kimi arar kimi sorar kim kalır

Söylenir bir zaman şöhretin şanın
Canlanır gözünde tüm anıların
Hiç bitmez sandığın o sevdaların
Kimi sarar kimi sorar kim kalır

Kalırsın köşede olmaz bir soran
Sızlatır içini esen kış boran
Değmez ki zahmetin boş yere yoran
Kimi arar kimi yanar kim kalır

Her yerde hasretin bir başka boyu
Verdikçe istiyor bilmiyor doy u
Diskolardan almış zevk sefa soyu
Kimi sorar kimi yorar kim kalır

Der Âlim gönlünde oldun yabancı
İnceden inceye yakar bu sancı
Kalmaz ki bir şeyin güvenme hancı
Kimi yaşar kimi şaşar kim kalır

08.07.2003 SALI

Bekir Alim
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Kime Ne

Kalbimde bir hüzün kin tutmaz elim
Gönlümde açılmış gülden kime ne
Ulaş beldesinden Sivas'tır ilim
Söz cümle satırdan dilden kime ne

Sarp kayalık dağı düzler aşarım
Sensiz bu Dünyada nasıl yaşarım
Kalbimde sevdanı yazar coşarım
Mızraptan dökülen telden kime ne

Kaldır kaşlarını bir bak semaya
Şavkınız benziyor güneşe ay'a
O kutsal cümleyi söylesen var' ya
Dökülüp çağlayan selden kime ne

Sitemkâr Âlim’im söyler durursun
Düşen yaprak gibi sende solursun
Böyle bir sevdayı çok zor bulursun
Kalpten kalbe esen yelden kime ne

24.04.2002

Bekir Alim
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Koca Seyit Destanı

Bu vatan uğrunda dökülen kanlar,
Sözde bir muktedir olanlar anlar.
Vurulup alnından şehit yatanlar,
Dilde destan olur, mısrada beyit
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

İsmi dilde gezer, şöhreti şanla,
Çizilen bu hudut, küçülmez kanla.
Elinde al bayrak, al sancağıyla,
Ya Allah, bismillah deyip, gürleyip
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Savaş meydanında canla ve başla,
Helallik isteyip kavım gardaşla.
O mahşer gününde yanan ataşla,
İçinden gelen ses, durma vur deyip
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Kimi Anadolu kimi Kafkas’tan,
Kimi Balıkesir kimi Sivas’tan.
Her ana doğurmaz böyle bir aslan,
Düşmanı ölmeden kendi ölmeyip
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Havran’lı ilçesi Çamlık köyünde,
Bugünün umudu, izleri dünde.
Savaş meydanında mermi elinde,
Ya İstiklal deyip ya ölüm, deyip
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Çanakkale bur da geçilmez dendi,
Siperdi et gövden üstü kefendi.
Kahraman Millet'in nişanı, bendi,
Vurmadan gemiyi yüzü gülmeyip
Tarihe ismini yazdıran seyit.

O günler bir tufan, mahşer anı o,
Tarihe yön veren, gözde tanı o.
Kahraman milletin canı, kanı o,
Savaş meydanında şahlanan yiğit
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Bir ömür sefalet yoklukta geçse,
Vakar’ı yerinde, kul bilecekse,
Ölüm döşeğinde dert, çile çekse,
Ruhu bir bütün o sözleri teyit
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Düşmanım çok olsa, olsun o kadar,
Vatanı uğrunda şana şan katar.
Bizde bu İman var, bizde yürek var,
Yüz binleri bulsa can veren meyyit
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Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Bu neslin gözünde göztaşı gibi,
Kudreti kelam'ın ataşı gibi.
Yüzbinlerce Türk var er başı gibi,
Sözleri bir bütün, el âlem şahit
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Sevgi var, dostluk var, birlik burası,
Bizde ihanet yok, oldum olası.
Burası Türk Yurdu, Türk’ün yuvası,
İzinsiz Vatana giremez, her it
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Yer şehitlik yeri, kalplerde gazi,
Ecel şerbetini içmeye razı.
Söktüm der; ÂLİM’İM kalpten garazı,
Ölmeden yiğitçe, mertçe söyleyip
Tarihe ismini yazdıran Seyit.

Bekir Alim
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Korkarım

İçten içe yansan da dost kıymeti bilmezler
Sevmeyi bilmeyenler sevilip sevilmezler
Hele bir yokluğa düş Allah kulu demezler
Allah affetsin amma ben affetmez yakarım

Hiçbir şeyin hesabı kitabını sormadan
Çalışıp çabala sen gece gündüz durmadan
Bir Lokma bulamazsın has bedenin yormadan
Allah affetsin amma ben affetmez yakarım

Kimi içten yaralı kimisi dıştan dışa
Yakarım bu cihanı yakarım baştanbaşa
Sesimi duyurmazsam dağlara kurda kuşa
Allah affetsin amma ben affetmez yakarım

Derinden gelir sesim çağlayıp ta akarsa
Yar sevmekten usanıp can bedenden bıkarsa
Umuduma bahtıma bir şanssızlık çıkarsa
Allah affetsin amma ben affetmez yakarım

Özümden gelen sözüm özüm ile bağdaşır
Kötüler kâbusunda kötülere yağ taşır
Bilemezsin Âlim’im kim kiminle oynaşır
Allah affetsin amma ben affetmez yakarım

24.09.2006 Pazar

Bekir Alim
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Koronaymış

KORONAYMIŞ

Virüs sardı her bir yanı
Adı konulmamış tanı
Tıp nerede bilim hanı
Kaçmaya mecalim yoktur

Yeni adı “Korona”ymış
İnsanlığı yoka saymış
Çin’den dünyaya yayılmış
Kaçmaya mecalim yoktur

Panikletti memleketi
Sızlattı kemiği eti
Yıkılaydın be  Çin Seddi
Kaçmaya mecalim yoktur

Günden güne artar oldu
Hastaneler taşıp doldu
Gönlümde güllerim soldu
Kaçmaya mecalim yoktur

Korku sardı her bir yanı
Dolaştı arş-i alayı
Ne emmi kaldı ne dayı
Kaçmaya mecalim yoktur

Öksürük ateşle başlar
Görmez oldu gözü şaşlar
Yerinden oynadı taşlar
Kaçmaya mecalim yoktur

Kanser, veremi arattı
Nice canları sararttı
Işık dünyamı kararttı
Kaçmaya mecalim yoktur

ALİM’im düşünür durur
Yaratan bizleri korur
Gün gelir gör bak ne olur
Kaçmaya mecalim yoktur

25 Mart 2020/Sivas

Bekir Alim
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Koştumda Geldim

Yaz Bahar ay'ında çağlarken dere
Sarp dağlık yamaçtan aştım da geldim
Selam olsun selam tüm sevenlere
Bir demet gül ile koşutumda geldim

Dinmez şu fırtına eserken rüzgâr
Kalmasın içimde bir zerre efkâr
Orda babam yurdu orda bir köy var
İşte o nehirden taştım da geldim

Dağları ormanlık çam ve meşeden
Saklambaç oynardık her bir köşeden
Açan türlü, türlü bir menekşeden
Kol kanat çırparak uçtum da geldim

Kim bilir aklından ne geçer şimdi
Bir akşamüstüydü zaman ilkindi
Bilmem ki bu sona nasıl gelindi
Coşkun nehir gibi coştum da geldim

Sitemkâr Âlim’im yaz bahar koştum
Elimde kırık saz söyleyip coştum
Darılmış yas tutar şu gönül dostum
Kaybettim yolumu şaştım da geldim

12.05.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Köylü Zeyno

KÖYLÜ ZEYNO

Dillerinden şeker şerbet bal akar
Sana bir kem sözüm yok Köylü Zeyno
Dostun ihaneti yürek can yakar
Fitnenin sözleri ok Köylü Zeyno

Her gelen gönlümde bir yara açtı
Kimi hüzün verdi kimisi kaçtı
Oysa benim sevdam başımda taçtı
Dinlermisin? Derdim çok Köylü Zeyno

Ezelden ezele bir dost aradım
Almadım dünyadan bir gün muradım
Bu yüzden mutsuzum bundan karardım
Boş Lafa aç karnım tok Köylü Zeyno

Beyaz bir sayfa aç yaz beni işle
Çıldırırım belki ben bu gidişle
Hiç oyun olur mu yanan ateşle
Utan utanmazdan kork Köylü Zeyno

Hangi bir derdimi yazıp anlatsam
Şu yalan dünyayı bir pula satsam
Boğazımdan aşmaz bal,zehir yutsam
Senden vefalısı yok Köylü Zeyno

Bekir ÂLİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Köylümüzdür O Bizim

Nasır tutmuş elleri alnı açık yüzü ak
Kış demez boran demez çalışır yalınayak
Cemalindeki şavkı biri birinden parlak
Köylümüzdür o bizim o bizim milletimiz

Gün gelir bahçe bağlar dökülür birer, birer
Kimi zarar ziyanda kimi yaslı bu sefer
Dostluğu dost gibidir kardeşliğine değer
Köylümüzdür o bizim o bizim milletimiz

Yaz bahar aylarında elinde tırpan orak
Avuç açmış göklere bulut yok hava kurak
Bu gelen son güz ayı der biz nasıl durak
Köylümüzdür o bizim o bizim milletimiz

Savurup hâsılatın ortaya dökülünce
Umutları tükenmiş kaybolmuş gibi bence
Bir bak hele şuraya bak gülüyor sadece
Köylümüzdür o bizim o bizim milletimiz

Biri bin yerde kalmış her parça kış ayazdan
Bir sonraki bahara bir umut var en azdan
Yeşerir elbet bir gün bahçe bağları yazdan
Köylümüzdür o bizim o bizim milletimiz

Şu mazotun parası şu kooperatifin der
Ağzı yanmış bu sefer suyu üfleyip içer
Param parça bölünmüş damar, damar ve yer, yer
Köylümüzdür o bizim o bizim efendimiz

28.11.2003 CUMA

Bekir Alim
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Közü Varmıdır?

KÖZÜ VAR MIDIR?

Yiğitlik ve mertlik Türkün soyunda
Halaylarda varız türlü oyunda
Dağda ovasında sahil koyunda
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Söylenen her sözde bir mana gizli
İnsan doğuşundan olmalı özlü
Gönlümde bu sevda güllü nergisli
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Olmazsa olmazım özde asalet
Fitne fesatlara okurum Lanet
Can dediğim dostum Hakka emanet
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Serseri cürm-i ile çamur atarken
Haram lokma yeyip atıp yutarken
Çıkar menfaat için adam satarken
 ….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Sözde dost görünüp sahteyse sözü
Sinsi sinsi bakıp gülerse yüzü
Söyle Şevki dostum, söyle can özü
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Eyyup Mert gardaşım mertçe gel diyor
Özü, sözü sadık insan seviyor
Bura er meydanı dostluk dönüyor
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Sen sor ben söyleyim cevabı benden
Kalp gözümü açtım gönül evinden
Sildim kötüleri cep defterimden
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Taş değil bu kalbim bu beden etten
Dost olmaz kapıya koyma namertten
Doğru ok çıkar mı eğri söğütten
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Baba belli değil kendisi melez
Pisliğe bulaşmış doğruyu sevmez
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Taş atıp üstüne sıçratma değmez
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Son darbem duruyor son sözüm saklı
Kıvırma boş yere olaman haklı
Dinle bak sözümü kirli, pasaklı
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Kimi tarih yazar kimisi yazı
Bizden öğrenmişti sevgiyi hazı
Ağustosta çıkar kışın ayazı
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
 … Kültür ocağında közü var mıdır?

Nice zorluklara göğüs gerdik biz
Muhabbet bağında gülü derdik biz
Kör nefsi yok edip yere serdik biz
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Toplanmış dostlarım muhabbet eder
Böyle dostluklara cümlemi yeter
Beklenen gün gelsin gözümde tüter
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
….Bu gönül köşkümde yeri var mıdır?

Şevki’yi bilirim sözünün eri
Eyyup can gardaşım dönmez o geri
MİHRİCANI dersen sanki bir peri
….Dik durmayı bilmez zevzek insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Nadir’le, Nevini unutmak olmaz
Bahir KARA gibi bir dost bulunmaz
Gönlümde gül açtı bir daha solmaz
… İlimsiz dolaşıp gezen insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

Fikirsiz insana dost deme sakın
Görmeden kötülük tavrını takın
Demezsen dogruyu ne kalır farkın
… İlimsiz dolaşıp gezen insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

İşte bir gardaşım daha geldi bak
Şiir deryasında çağladıkça ak
ALİ ERDİN ismi olamaz korkak
… İlimsiz dolaşıp gezen insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?
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Dumansız bacadan ateş tüter mi?
Varıp git babana danış ister mi?
Der ALİM son sözüm bilmem yeter mi?
… İlimsiz dolaşıp gezen insanın
… Kültür ocağında közü var mıdır?

01.06.2011
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bu şiir “Sivas Yazarlar ve Şairler” Grubumuzda Şevki KAYATURAN Beyin başlatmış
olduğu ATIŞMADA şahsıma ait dörtlüklerden oluşmaktadır.

Bekir Alim
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Kül Eylesen Severim

Bu nasıl eziyet hiç böyle yara
Yaksan beni kül eylesen severim
Çiğneyip bedenim çekseler dara
Param parça yol eylesen severim

İnsanı insandan taşı bir taştan
Yaratan var seni, beni sil baştan
Gözümdeki damla düşen her yaştan
Damla, damla sel eylesen severim

Suçlu budur deyip dara çektirsen
Kalbimi yerinden alıp söktürsen
Vücudum şehrine kurşun döktürsen
Elif kadim tel eylesen severim

Sendeki bu aşkın sebebi kendim
De bana kul köle ol be efendim
Sevip sevilmeyi senden öğrendim
Sev de dostum kul eylesen severim

Sen bana der Âlim sevgi gönderdin
İçimde nefrete kine son verdin
Ne haldeydim beni neye dön derdin
Kır kolumu dal eylesen severim

02.05.2006 SALI

Olur, mu eziyet böyle bir yara
Yaksan beni kül eylesen severim
Çiğneyip bedenim çekseler dara
Param parça yol eylesen severim

İnsanı insandan taşı bir taştan
Yaratan var yeri göğü sil baştan
Gözümdeki damla düşen her yaştan
Boz bulanık sel eylesen severim

Suçlu budur deyip dara çektirsen
Kalbimi yerinden alıp söktürsen
Vucudum şehrine kurşun döktürsen
Elif kaddim tel eylesen severim

Sendeki bu aşkın suçlusu kendim
De bana kul köle ol be efendim
Sevip sevilmeyi senden öğrendim
Gelde dostum kul eylesen severim

Der Alim sen bana sevgi gönderdin
İçimde nefrete kine son verdin
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Ne haldeydim beni neye dönderdin
Bil kadrimi dal eylesen severim

'Seven sevdiğinin sefasına katlandığı gibi cefasınada severek katlanmalıdır.'

Bekir Alim
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Külhana Benzer

Bir güzeli gördüm çeşme başında
Boyu servi boylu fidana benzer
Gönül dağlarımda aşk ataşında
Sarılıp koynumda yatana benzer

Ne Leyla ne Şirin ne Aslı gibi
Salınıp gezmesi Sivaslı gibi
Bir bak şu gönlüme bak yaslı gibi
Kalbimi kandırıp utana benzer

Bakışı bir başka duruşu başka
Yorgun bedenimde ruhumu okşa
Gözlerin içinde davet var aşka
Derdime bu derdi katana benzer

Bir volkan misali yaktıkça yakan
Hasreti içimde çağlayıp akan
Ben gelip geçende korkarak bakan
Dumanı tütmeyen külhana benzer

Artar günden güne büyür sancısı
Kapanmaz söz ile aşkın acısı
Gönlümün sevdası emir hancısı
Hoş sohbetli sözü bayana benzer

Deme ki bu nedir bu sevda nedir
Yerin altıda bir üstüde hep bir
Seven bir yürekte olmaz kin kibir
Bu aşkı kalbime satana benzer

Ne dersen de Âlim ne yazarsan yaz
Kaşları yay gibi dudak bal kiraz
Anlatıp yazmaya söz cümleler az
Şu gönül tahtımda sultana benzer

31.10.2005 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Kültürel Mirasçı Olmaya Geldim

Araştırma Genel Müdürlüğü’ne
Kültürel mirasçı, olmaya geldim.
Destan türkü yazıp yer bulmak için,
Gönülden gönüle, dolmaya geldim.

Yıl, on dokuz ocak iki bin altı,
İcracı Birim’de olmaz karartı
Töreme bağlıyım sözümde katı,
Gönüller fethedip kalmaya geldim.

“UNESCO” içinde birim bir tek’im
Osmanlı torunu sözümde bek’im.
İki bin üç yılı on yedi ekim
Verilen kararı almaya geldim.

Somut olmayan bu kültürel miras
Kimi destan yazar kimi çalar saz
Başkentim Ankara memleket Sivas
Dostlarımı sorup bulmaya geldim.

Yayılmış dünyaya şöhreti ünü
Ruhsati’y le coşup Veysel’le yürü
Şair’dir, ozan’dır topalı, körü
Türküler söyleyip çalmaya geldim.

Dedim bu sanatın içinde varım
Şairlik sıfatım bu benim kâr’ım.
Sitemkâr aşığım ben sitemkârım
Dost için sararıp solmaya geldim.

Bekir ÂLİM (Sitemkâr Âşık)

Bekir Alim
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Kürdün Kızı

KÜRDÜN KIZI

Yüzü pak güneşten yüzü
Kıskandırır gül nergisi
Baldan tatlı her bir sözü
Kürdün kızı kürdün kızı

Yürek yangın sevgi arar
Muhabbette vermiş karar
Dert çekmeye ne hacet var
Kürdün kızı kürdün kızı

İki kapıdan han olmaz
Seven yürek arar bulmaz
Üç beş satır yaz yazı yaz
Kürdün kızı kürdün kızı

Candan seven şah damardım
Yokluğunda dost aradım
Sordun mu neden karardım
Kürdün kızı kürdün kızı

Derdin mi yok tasan mı yok
Kerametli asan mı yok
Vicdan mı yok yasan mı yok
Kürdün kızı kürdün kızı

Dert etme derdin çekerim
Sen Aslı ol ben Keremim
Ben ÂLİM’İM ben beklerim
Kürdün kızı kürdün kızı

Bekir Alim 17.08.2007 Cuma

Bekir Alim
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Lanet Olsun Sana Lanet Sigara

Bir özenti idi tanışmam senle
Girdin bedenime yaşadın benle
Sanki gardaş oldun canla bu tenle
Lanet olsun sana lanet sigara

Gün güne içimi yakıp kavurdun
Bilmem ki ne buldun burda ne durdun
Ömrümü tüketip boşa savurdun
Lanet olsun sana lanet sigara

 
 İçinde bin türlü bin bir zehir var

Ne huzur bıraktın ne kazanç ne kâr
Sende var mı bilmem sende namus ar
Lanet olsun sana lanet sigara

Kapandı kapım bak ocağım kitli
Savruldu dumanın yandıkça tüttü
Verdiğin dert bana yetti be yetti
Lanet olsun sana lanet sigara

Sende bir zamanlar bir ince köktün
Döktün gözyaşımı akıtın döktün
Zannettim ciğerim yerinden söktün
Lanet olsun sana lanet sigara

Dağıttın mı hüzün aldın mı efkâr
Ne bir mutlu oldum nede bahtiyar

 Bırak git yakamı benden bu kadar
 Lanet olsun sana lanet sigara

 
 Dizde dermanım yok kalkacağım yok
 Yüzüne dönüp de bakacağım yok
 Ne hallere düştüm yakacağım yok
 Lanet olsun sana lanet sigara
 
 Der ÂLİM dert benim dinmez bu yara
 Sitemim sözüm var düşsem de dara
 Vitrindeki duran son bir sigara
 Lanet olsun sana lanet sigara

Bekir Alim
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Lanet Olsun Sana Lanet Siğara

Bir özenti idi tanışmam senle
Girdin bedenime yaşadın benle
Sanki gardaş oldun canla bu tenle
Lanet olsun sana lanet sigara

Gün güne içimi yakıp kavurdun
Bilmem ki ne buldun burda ne durdun
Ömrümü tüketip boşa savurdun
Lanet olsun sana lanet sigara

İçinde bin türlü bin bir zehir var
Ne huzur bıraktın ne kazanç ne kâr
Sende var mı bilmem sende namus ar
Lanet olsun sana lanet sigara

Kapandı kapım bak ocağım kitli
Savruldu dumanın yandıkça tüttü
Verdiğin dert bana yetti be yetti
Lanet olsun sana lanet sigara

Sende bir zamanlar bir ince köktün
Döktün gözyaşımı akıtın döktün
Zannettim ciğerim yerinden söktün
Lanet olsun sana lanet sigara

Dağıttın mı hüzün aldın mı efkâr
Ne bir mutlu oldum nede bahtiyar
Bırak git yakamı benden bu kadar
Lanet olsun sana lanet sigara

Dizde dermanım yok kalkacağım yok
Yüzüne dönüp de bakacağım yok
Ne hallere düştüm yakacağım yok
Lanet olsun sana lanet sigara

Sitemkar ALİM Der; dinsin bu yara
Kesilip umudum düşmeden dara
Vitrindeki duran son bir sigara
Lanet olsun sana lanet sigara

Bekir Alim

Bekir Alim
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Leyla

Ne Mecnun ne Kerem ne Şirin,Aslı
Sorarsan aslını o bir Sivaslı
Senin yokluğunda şu gönlüm yaslı
Hasretin bir başka dert Leyla Leyla

Renga renk bir çiçek gülden daha gül
Yanakları al al dökülmüş kâkül
Canım gülüm derken şimdi oldun el
Hasretin bir başka dert Leyla Leyla

Gecenin fecrinden almış rengini
Arasan cihanda yoktur dengini
Başımda baş tacım sevda zenğini
Hasretin bir başka dert Leyla Leyla

Sen olmadan dinmez gözde gözyaşı
Aşk iksiri sende bende ataşı
Çölde serap gibi dolaştım şaşı
Hasretin bir başka dert Leyla Leyla

Sitemkar Âlim der ya git ya kal de
İsmin dudağımda dolaşır dilde
Dayanma gücüm yok ne olur gel de
Hasretin bir başka dert Leyla Leyla

8 Mayıs 2016 Pazar
Bekir ÂLİM/Sitemkâr Âşık SİVAS

Bekir Alim
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Madalyalı'da

Nezih bir mekânda huzurlu ortam
Yöresel yemekler Madalyalı’da
Gördüğüm o yeri nasıl unutam
Yöresel yemekler Madalyalı’da

Pezik dal turşusu madımak aşı
Tarhana çorbası derdin ilacı
Sac kavurmasıyla, mantı baş tacı
Yöresel yemekler Madalyalı’da

Sivas köftesini unutma gardaş
Düğürcek çorbası dostluğa sırdaş
Doldur kaşığını ye yavaş yavaş
Yöresel yemekler Madalyalı’da

Çoban salatası yanında katık
Böylesi bir lezzet başka yok artık
Bulgur pilavına kaşığı çaldık
Yöresel yemekler Madalyalı’da

Baklava, böreği çayı bir başka
Yiyenler can bulur can katar aşka
Güllerle bezenmiş benziyor köşke
Yöresel yemekler Madalyalı’da

Sadettin Yılmaz’la Sebahattin bey
Burası ne saray ne kasaba köy
Damak lezzetine uygundur her şey
Yöresel yemekler Madalyalı’da

ÂLİM’İN sözünde söz oldu gitti
Koskoca bir ömür tükendi bitti
O güzelim mekân burnumda tüttü
Yöresel yemekler Madalyalı’da

Bekir Alim
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Manolya

Gün geçip zamanım gider yaslıdan
Yorgun bedenimde hansın Manolya
Mecnun Leyla'sından Kerem Aslıdan
Damarımdan akan Kansın Manolya

Kış boran estirdin alın yazımdan
Geçti gitti ömrüm candan, bazımdan
Elimde çaldığım kırık sazımdan
Yel vurup yürekler yansın Manolya

Rastlanmaz dengine şark ile garpta
Ayrıldı yolumuz sayende sarpta
Geçti gitti ömrüm savaşta harp da
Varsın zaman böyle ansın Manolya

Kul Âlim’im yanar yakar sözlerim
Ölsem ki ne çıkar bakar gözlerim
Yangın bedenimde yakar közlerim
Sultanlar şehrinde cansın Manolya

Bekir Alim
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Mehmedim

Güneş senle doğup batar bu nemden
Değmesin tenine nazar Mehmedim
Yıldırmaz it çakal çeksen her demden
Gökteki Kartala benzer Mehmetdim

Bu yol Hakkın yolu bin rahmet dolu
Tek yürek bedende ne sağ ne solu
Uğruna can koyduk kutsaldır yolu
Tarihte destanlar yazar Mehmetdim

Kar etmez her yandan kursalar tuzak
İbret al Atanı destanlar yaz ak
Güneş doğar bir gün çok değil uzak
Tarihler adını kazar Mehmetdim

Can verip sır vermez bekler toprağı
Şehitler sulamış kanla yaprağı
Bu Cennet vatanda çakal yatağı
Bulunmaz, bulunsa bozar Mehmetim

Sitemkâr Âlim’im yazıp söylersin
Can bende değil ki feda eylersin
Kul beden Rah ında şah-ı neylersin
Tarihe destanlar yazdır Mehmetim

10.10.2002 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Melahat

Hiç yabancı gelmiyor bu gülüş eda bu naz
Gönüllerde yeşerip çiçek açtı Melahat
Bekle ki güneş doğsun gelecek elbet bu yaz
Gökyüzü ışığını yere saçtı Melahat

Güneşin şavkı doğar bir baştan bir başına
Şu zavallı yüreğim gözlerine aşina
Bunca yıl Yetmedi mi yaşarsın tek başına
Bu sevdan beni benden alıp kaçtı Melahat

Nasılda tutsak kaldım  sır dolu sözlerine
Bakmaya kıymaz özüm o mahmur gözlerine
Ne kadar da yakışmış gamzeler yüzlerine
Eğilmez dik başımda sanki taçtı Melahat

Her derdinin ardından açılır bin bir yara
Bağla umutlarını gelecek yarınlara
Hiç olmazsa haftada ayda yılda bir ara
Bin güzele eş değer sanki baç'tı Melahat

Gönüller filizlenip çiçek açtığı o an
Alim'in yüreğine ışık saçtığı o an
Duygularım deryada dolup taştığı o an
Derdime derman olan bir ilaç'ti Melahat

Baç : Osmanlı döneminde alınan bir tür vergi

Bekir Alim
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Mevlana

Belh şehrinde doğup bir güneş açtı
Akâid ilmiyle nur ile taştı
Yayıldı Cihana cevherin saçtı
Kalbe muhabbetle dolan Mevlana

Sildirten o kalpten nefreti kini
Nur içinde yatsın ecdadı sini
Hoşgörü kardeşlik kutsal bu dini
Yaşarken bahtiyar olan Mevlana

Hazreti Muhammet yolundadır o
Pir ile derviş’in kolundadır o
Arı’nın peteği oğlundadır o
Türlü çiçek açıp solan Mevlana

Kalpte iman dolu pas tutmaz daha
Bir olan Allaha bağlı otağa
Günde kırk bin kere zikir dudağa
Okuyup hak için salan Mevlana

Horasan ilinden çıktı bu yola
Dedesi Hüseyin Hatibi molla
Hak kudretin vermiş bu meczup kula
Kadehi kudrete dalan Mevlana

Bahaeddin Veled’dir onun babası
O Mümine hatun soylu anası
Kerbela çölünde hak fırtınası
Döner Allah diye dolan Mevlana

Yol güzergâh yeri Sivas Kayseri
Lârende’ye(Karaman)    gelir o gönül eri
Emir Müsa yanı Medrese yeri
Dergâhı Konya’da kalan Mevlana

Hamdım, piştim ile hayat tarifi
Gönül zikretmez mi böyle arifi
Hakka yönelen kul hakkın zarifi
Hak için kul aşkı alan Mevlana

Gönülde o yatar kabristan evi
O öğretti bize sevmeyi sevi
Divan-ı kebir’le birde Mesnevi
Eşsiz bir şaheser sunan Mevlana

Umudu ümide bağlar bu dergâh
Gönlümdeki sevda hakka güzergâh
Der ÂLİM kalp gözün açta iyi bak
Sevdayı Aşk ile bulan Mevlana

Bekir ÂLİM

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

              Şiirde geçen kelimelerin anlamları:

Akaid:  Dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan iman esaslarından bahseden ilim
dalı
Belh :  Afkanistan Sınırları içerisinde Horasana bağlı bir şehir
Meczup:  Tanrı Aşkıyla yanıp tutuşan kişi
Zarif :  Davranışlarıyla hoşa giden,beğenilen
Pir :  Tarikat kurucusu Ermiş kişi
Derviş:  Tarikat ehli kimse
Horasan:  Afganistan sınırları içerisinde yer alan bölge
Larendeye:  Karaman’ın eski adı
Dergâh:  Tekke İlim Öğretilen yer
Güzergâh:  Yol üstü uğranılan yer.

Bekir Alim
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Mihribanın Derdi Mihriban Olmuş

MİHRİBANIN DERDİ MİHRİBAN OLMUŞ

Sorarsan aslını Sivas’tır ili
Ozanlar yurdunun goncası gülü
Bülbül gibi şakır azgında dili
Mihriban’ım derdi, Mihriban olmuş.

Anlatıp yazmaya cümle söz yetmez
İçindeki Sivas özlemi bitmez
Yıkık viranede Baykuş’da ötmez
Mihriban’ım derdi, Mihriban olmuş

Kesilmez selamı dostlar yanında
İnsan sevgisi var sıcak kanında
Elinde mızrabı saz kucağında
Mihriban’ım derdi, Mihriban olmuş.

Cümleyi seçerek eler sık dokur
Gönül hazinesi değişmeyen kur
Yazdığı türküyü kendisi okur
Mihriban’ım derdi, Mihriban olmuş

Bunca sitem edip üzülmek niye
Mevla’m güzelliği vermiş hediye
Her derdi cefayı kul görsün diye
Mihriban’ım derdi, Mihriban olmuş

Sitemkâr ÂLİM’İM söylenir sözüm
Ruhsati yolunda yanan bir közüm
Dayanma gücüm yok tutmuyor özüm
Mihriban’ım derdi, Mihriban olmuş

26.10.2011 Çarşamba
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Saygıdeğer Dostlar iki değerli hemşerimin şiirlerini görünce birkaç mısrada ben
karalamak istedim.Her iki hemşerime bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum

Bekir Alim
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Muhannet İse

Varıp git mert oğlu mert ile konuş
Oturup bal yeme muhannet ise
Yağmur ol bulut ol bulandıkça coş
Altına çul serme muhannet ise

Başlangıç dayıdan soydan olmalı
Mertebe, mertebe yerin bulmalı
Ata'dan dede'den destur almalı
Söyletme söz deme muhannet ise

Hal bilmez muhannet eder cilve naz
Düşse ellerinden tutanın olmaz
Ne söylersen söyle ne yazarsan yaz
Ser verip sır verme muhannet ise

İçi boş dışı boş zehirdir sözü
Kalmamış ar namus utanmaz yüzü
Dünyası paradır puldadır gözü
O görse sen görme muhannet ise

Der Âlim dostuna düşmana bir bak
Yakarsan bir ateş sönmez ocak yak
Sonra pişman olup ah çekersin ah
Gez dolaş ta küsme muhannet ise

24.12.2004 CUMA

Bekir Alim
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Muhlis Artut'a

MUHLİS ARTUT’A
        Sivaslı Şair Sitemkar Aşık Bekir ALİM'in Kaleminde Muhlis ARTUT

Sivas Vilayeti Tutmaç köyünden
Uzanıp geliyor izi Artut’un
Köroğlu Zal Rüstem Bolu beyinden
Destur almış gibi sözü Artut’un

Bin bir zahmet ile geçer günleri
Asaletli soyu sözünün eri
Gönül köşkü saray muhabbet yeri
Bir olana bağlı özü Artut’un

Tükenmez umutlar yığılsa derdi
Özünden seviyor mert oğlu merdi
Gönül sofrasına koymaz namerdi
Kışkırdıkça coşar közü Artut’un

Her cevri cefaya eğmez o  boyun
Öz Vatana bağlı Türkoğlu soyun
Kalleşliği bilmez oynamaz oyun
Dostlar meclisinde yüzü Artut’un

Gönül köşkü açık bir sultan yatar
Aşkı dilde destan avcunda tutar
Her söylenen sözü düşünüp tartar
Şairin dilinde tezi Artut’un

Çekmediği çile dert mi kaldı ki
Kırılmamış dallar sert mi kaldı ki
Onun gibi bir dost mert mi kaldı ki
Âlim’de kulağı gözü Artut’un

6 Mart 2011
Saat:20.30

Destur: İzin almak

Bekir Alim
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Muhsin Yazıcıoglu'na

MUHSİN YAZICIOĞLU’NA

Gözlerime yaş doldu kan akar oluk oluk
Yürekler yangın yeri kesildi nefes, soluk
Alperenim dönmedi hüzünlü gözler doluk
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Gittiğin kutsal yolda umut oldun aş oldun
Canımızdan can bildik başımızda baş oldun
“ÜŞÜYORUM” diyerek, gözümüzde yaş oldun
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Keş dağının ardında kim der ki duracaksın
O naçiz vücudunu karlara saracaksın
Merteben yüksek senin,cennete varacaksın
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Elmalı’dan Maraş’a uzanan bir yol çizdin
Alperen’in gönlünde huzura giden izdin
Ter temiz kimliğinle seven gönülde gezdin
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Kim bilir bu gidişle aralandı kaç perde
Milyonlarca insanın çektiği acı derde
Zamansız bir ecelin canın aldığı yerde
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Rahat uyu kabrinde rahat ol mert civanım
Seninle yandı yürek sağım solum her yanım
Yokluğun öyle zor ki söyle nasıl dayanım
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Hüzün dolu kalp ile kin, nefret siliyordun
Sonsuzluğun sahibi al yanına diyordun
Sanki ayan olmuştu sanki de biliyordun
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Bir gün önce birlikte bir anı paylaşmıştık
Aynı çatı altında oturup kaynaşmıştık
“GÜLDESTE” günü için söz verip anlaşmıştık**
-Sevenlerin kalpleri gümbür gümbür atmaz mı?
-Bir Sivas senin için söyle yasın tutmaz mı?

Bekir ÂLİM                                  31.03.2009 Salı
<EMBED
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Güldeste Günü: 57 Sivaslı şairin katılımı ile gerçekleşen Geliri İşitme engelliler
derneğine bağışlanmak için hazırladığımız Sivaslı Şairler Antolojisi Güldeste 2009  kitabı
için 10 Mayıs 2009 tarihinde yapmayı planladığımız şiir dinletisi

Bekir Alim
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Mustafa Altınay'a

MUSTAFA ALTINAY’A

Duydum ki yüreğin dert yükü sarmış
Rabbim derde şifa bulsun ALTINAY
Dostların el açıp Hakka yalvarmış
Bahşet bu dert benim olsun ALTINAY

Bismillah diyerek başlarsın söze
Sevilmek yakışır o zarif öze
Her zaman doğruyu söylersin yüze
Hak katında yüce kulsun ALTINAY

Ağır başlı asil engin yapın var
Mangal gibi yürek gönül kapın var
Cennet-ül alada saklı tapun var
Kalbine pür neşe dolsun ALTINAY

Mevla’m şifa verir sen sabret yeter
Bu asalet sende yandıkça tüter
Sağlam itikatlı kul olmaz beter
Gönül erbabında yolsun ALTINAY

Ben seni kendime edindim rehber
Aç bak şu kalbimi neler var neler
Doğmasın şu güneş yarılsın şu yer
İsterse hazanım solsun ALTINAY

Bahar geldi geçti yaprağım soldu
Kalbime bir ışık muhabbet doldu
“Yüce Hak”  şiirin rehberim oldu
ALİM’e yol, yordam kolsun ALTINAY

20.01.2012  Saat:11.45
Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nadide Çiçek

Nasıl met edeyim nasıl söylesem
Dilimde cümleler dolaşıp durdu
Zannettim deryada susuz çöldeyim
Bir garibin derdi yaktı kavurdu

Ezelden iptida dostluk bağı var
Göğsünde gül açmış gönül dağı var
Onda bir yol onda sevgi çağı var
Kim bilir kimleri kasıp kavurdu

Arasan bulunmaz bir zerre kusur
Dedim ki dur gitme bir yurt yuva kur
Dedi al bahtımı çal yerlere vur
Ne gün gördüm dedi ne huzur buldu

Derdi çok garibin yok beş parası
İçin, için kanar dinmez yarası
Aşktan uzak kalmış yoktur arası
Bir of çekti artık gelsin buyurdu

Yemyeşil umutlar bir gün bitecek
Koklanmaz bu çiçek nadide çiçek
Kim bilir garibi kimler seçecek
Gel görsün gözlerin vatanın yurdu

Düşün bir bak hele var mı bahane
Dudakların şeker şerbet daha ne
Sende şu boy, sendeki soy şahane
Dilimde cümleler dolaşıp durdu

Ne körsün der Âlim ne topal sağır
Yaklaştın menzile var ağır, ağır
Unutma can dostum düğününde çağır
Bin bir destan yazdı yurda duyurdu

04.09.2004 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Nar Çiçeğim

Son mevsim baharda eserken yeli
Kimi mecnun dedi kimisi deli
Kaybettim kendimi gittin gideli
Sorma narçiçeğim sormada kalsın
Sönmesin bu alev yanarsa yansın

Kurumuş dallarım dökülmüş gibi
Kalbimden bir nesne sökülmüş gibi
Koç yiğidin boynu bükülmüş gibi
Sorma narçiçeğim sormada kalsın
Sönmesin bu alev yanarsa yansın

Sitemkâr Âlim’im çağlayıp coşar
Sarp dağlık yamaçtan yol bulup aşar
Sevdalı bir yürek ne kadar yaşar
Sorma narçiçeğim sormada kalsın
Sönmesin bu alev yanarsa yansın

28.08.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Nara Dönderdi

Bir ilkbahar günü bir akşamüstü
Yaktı yüreğimi nara dönderdi
Ne ettin be felek, yar bana küstü
Yıktı hayallerim zara dönderdi

Neydi benim bilmem suçum günahım
Olur, mu bu aşka intizar ahım
Var mı merhametin açta bir bakım
Gönülümü kış boran kara dönderdi

Oysaki ne kadar nasıl sevmiştim
Hiç ayrılık yoktur, bizde demiştin
Ömrümü harcayıp ona vermiştim
Şans beni taş kaya yara dönderdi

Dedim nasıl düştüm amansız derde
İsmin dudağımda tüm senelerde
Korkarım bu yüzden ben hep bu yerde
Kar yağdı başıma kıra dönderdi

Âlim'im derdini git anlat şaha
Sevmem der kimseyi sevmem bir daha
Tükendi umudum vallah billâh’a
Beni o vicdansız yara dönderdi

03.06.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Nasıl Anlatacağım

Sevip koklamadan yar mı doyulur
Sorsalar ben nasıl anlatacağım
Ak gerdan üstünde nar mı soyulur
Eşimi dostumu darıltacağım

Güneşin kavurup yaktığı gibi
Vuslatın kalbime aktığı gibi
Bülbülün gülüne baktığı gibi
Gönlümü köz yapıp sarılacağım

Toprak suya hasret ben sana hasret
Öyle bir savdaki taştan katı sert
Düşte gör bak hele ne amansız dert
Sanma sen avutup ayıltacağım

Başımdan bu duman çekip gitmeden
Aşkın yüreğimde yanıp tütmeden
Dostlarım toplanıp bayram etmeden
Destan türkü yazıp şan satacağım

Der Âlim gün gelip ansızın gitsem
İçten içe yanıp yandıkça tütsem
Ölmeden bir kere bir bayram etsem
Taze can üstüne can katacağım

Bekir Alim
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Nasılsın Söyle

Ne bir selam gelir nede bir haber
Mutlumu mutsuz mu nasılsın söyle
Hayaller kurardık senle beraber
Sevdamız kalplere kazılsın söyle

Hayallerim vardı cümlede telde
Kul kölen olurum yeter ki gel de
Bıkmadın mı daha şu gurbet elde
Adına destanlar yazılsın söyle

Umut pınarıydı gözde gözyaşım
Gülmedi ki yüzüm şu garip başım
Sensiz zehir oldu ekmeğim aşım
Kırılsın kalemim bozulsun söyle

Ne hayaller kurup ne mutlu olduk
Hiç ayrılık olmaz bizde diyorduk
Hazan vurmuş gibi sararıp solduk
Umutlar yeşerip kasılsın söyle

Akarsular gibi çağlar akardım
Şu yalan dünyayı yak de yakardım
Ne sildim adını nede çıkardım
Sensiz geçen ömrüm tozolsun söyle

Söyle be ÂLİM’İM söyle ne yaptık
Mutluluk isterken derde dert kattık
Bir tek yüreğim var al oda satlık
Gönlüne pür neşe asılsın söyle

24.09.2007 Pazartesi

Bekir Alim
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Naz etme Sakın

Sen gönül mirasım sen kalbimde as
Gel yetiş derdime naz etme sakın
Eksilmez başımdan gam keder ve yas
Beni benden alıp uzatma sakın

Bir gün yağmur oldun bir gün dolu kar
Kimseye yok sana olan itibar
Düşersen engine kıyamet kopar
Gel gönül dağımdan dur gitme sakın

Pervaneler gibi döner durursun
Bazen güler oynar mesut olursun
Her daldan bir çiçek arar bulursun
Dertliyim bu dertten ahzetme sakın

Bittim ben tükendim bu ne kasavet
Gülmeliyim artık biraz müsa d et
Yetmez mi bu zulüm insafa davet
Gönlümü gözünden gözetme sakın

Bu ne isyan Âlim bu ne intizar
Ne bana yar oldun ne kendine yar
Gel sarıl boynuma gez diyar, diyar
Gizli sırlarımdan söz etme sakın.

24.12.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Naz Etmesinler

Sarmış dört yanımı yangın duvarı
Kış boran esiyor yaz etmesinler
Bir başka diyara giden bulvarı
Dönülmez yollarda naz etmesinler

Bin bir sitem ile geçti çağlarım
Nerde mor sümbüllü bahçe bağlarım
Ah çekip derdime yanar ağlarım
Kuruyan dallarım saz etmesinler

Kalbimde hasretin yakar derinden
On iki fırkayı gel gör yerinden
Savruldu rüzgârım bahar selinden
Dayanmaz bedenim köz etmesinler

Nasıl ki bir kaya koparsa yardan
Bir kuzgun çınarı kurutur daldan
Bin türlü lezzeti bir petek baldan
Bulacak var elbet çöz etmesinler

Sitemkâr Âlim’im coşkun selinde
Sürükler bedenin her seferinde
Savruldum toz duman esen yelinde
Kaldım bir köşede söz etmesinler

20.11.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Nazım Baba

Bir sabah gün doğmadan ayrılıp yola çıktın
Sen yoksun buralarda kim bakar Nazım Baba
Buruk bir tebessümle çatık kaşların yıktın
Haşmetli sohbetinden bal akar Nazım Baba

Sivas'tan İstanbul'a sonsuza bilet aldın
Bir dal gibi eğilip, ansızın düşüp kaldın
Yıllarca dinmeyecek kara haberin saldın
Issız yurdun yuvanı kim yakar Nazım Baba

Zamanla yarışırdın yılmadan hep atakta
Bir çınar ölür mü hiç döşeğinde yatakta
Ebedi mekândasın şimdi kara toprakta
Şad olsun Ruh bedenin mis kokar Nazım Baba

Yaz bahar çiçek açıp dal verdin ötelere
Dostluğa sur gibiydin düşmandın kötülere
Ne çıkar nedametten aldanma het hütlere
Zamansız gelen ecel can yakar Nazım Baba

Der Âlim’im tütmüyor ne ev kaldı ne höyük
Bir çınarı kaybetti yas tutar Başı büyük
Ardından destan yazdık yıllar yılı söyledik
Kim unutur hiç seni kim çıkar Nazım Baba

01.02.2003 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Nazlı Yar (Çaprazlama)

NAZLI YAR

Güneş doğmadan evvel bir sabah seher vakti
Hasretin cana düştü, cana düştü nazlı yar
Yaktı tüm bedenimi küllerine katarak
Var gitme bu bedenden yetmez mi bu ahu zar

Yel vurup savururdu ılgıt ılgıt eserken
Gözlerim iki çeşme sanki yağan yağmur sel
Rüyalarda yaşayıp her an seni özlerim
Bezerken bu canımdan senden kalan sevgi var

Gün doğmayan gecemde ateş saçar nefesin
Rüyalarım süsleyip, şu dünyamı donatır
Kadere isyan edip ah çekerek ağlarım
Sesin bittiği yerde dağılır mı bu efkâr

Der Âlim yüreğimden silinmez haslar hası
Her cefaya razıyım yeter ki sevgini ver
Eller bile kıskansın gülleri toplayıp der
Pası silinmez yasın, sensiz dünya bana dar
….Nerdesin nerde hani gel artık be nazlı yar…

Yazılışı Nazım Türü: Çaprazlama

Bekir Alim
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Ne Bahtı Karalısın

Ne Bahtı Karalısın

Her günü gam keder ızdırap dolu
Susamış sevgiye kanadı kolu
Başına kar yağmış yâda bir dolu
Ne bahtı karalı nazlı yarsın sen

Derdi var dağları aşıyor gibi
Sevdası yürekten taşıyor gibi
Vay benim garibim yaşıyor gibi
Ne bahtı karalı nazlı yarsın sen

İsmini kalbinde zikredip durur
Aşk’ta olmaz kanun olmaz’ki gurur
Bekletme gel artık gel etme nolur
Ne bahtı karalı nazlı yarsın sen

Sevda bahçesinde kilim dokuyor
Dostlar meclisinde yazıp okuyor
Bu büyük sevdadan aştan korkuyor
Ne bahtı karalı nazlı yarsın sen

Bekir Alim
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Ne Deyim

Değişti dünyanın düzeni çarkı
Kime ne söylerim kime ne deyim
Kalmadı maddenin manadan farkı
Kime ne söylerim kime ne deyim

Ayrılmış özünden yol nerde meyil
Kırıldı kollarım eğil ha eğil
Adam mı odun mu hiç belli değil
Kime ne söylerim kime ne deyim

Unutmuş neslini tapmış paraya
Menfaat girmiş sevgilere araya
Gökte uçar değmez izi karaya
Kime ne söylerim kime ne deyim

Ne umutlar vardı ne hayal vardı
Yazmakla gelmiyor arkası ardı
Düzenbaz sahtekâr dört yanı sardı
Kime ne söylerim kime ne deyim

Sitemkâr Âlim der dervişi piri
Mecnunlar misali Hacı Bekir'i
Toprağa gömdüler hep diri, diri
Kime ne söylerim kime ne deyim

30.10.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Fayda

Ağlasam derdime olmaz bir çare
Yürek yangın yeri yer pare, pare
Sitemim sözüm var vefasız yâre
Ay geçse yılları bilmez ne fayda

Gözlerimden akar kan ile yaşlar
Söylesem derdimi el beni taşlar
Eğilmiş bedenler dik durmaz başlar
Silmez gözyaşımı silmez ne fayda

Yanan yakar böyle gün gelip geçer
Her canlı zikrol up şerbetin içer
Dermanım yok amma yol beni seçer
Gönül dağlarıma gelmez ne fayda

Sitemkâr Âlim der eser gam yeli
Kor ateş kavurur hasretin seli
Mecnun gibi yansam Ferhat misali
Aşkım yüreğimden gitmez ne fayda

06.08.2002 AĞUSTOS

Bekir Alim
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Ne Faydaki

Bir güzel yüzünden düştüm bu derde
Nehirler çağlayıp dolsa ne fayda
İlk göz göze gelip, gördüğüm yerde
Son mevsim yazım kış olsa ne fayda

Hal bilmez elinde kalmış giderim
Dertliyim ben deme senden beterim
Her zaman hep böyle yanar tüterim
Gönül sevdiğini bulsa ne fayda

Artıyor gün be gün bu dert bu sızı
Kim bilir zalim yar kul kadrimizi
Unut gayrı unut, artık sen bizi
Gonca güller açıp solsa ne fayda

Her güle gül deyip alma karşına
Meyil verme esmere sarışına
Hasret çıkar her bir yerde karşına
Kalpte sevgi duygu yoksa ne fayda

Söylersin Âlim’im yel gene esti
Ünümüz yayıldı dünyayı geçti
Uslanmaz bu gönül bir Gül'ü seçti
Derde Hekim çare bulsa ne fayda

16.08.2002 AĞUSTOS

Bekir Alim
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Ne Gelir Elden

Feleğin çarkından cürümünden geçtim
Bir vefasız yarı aradım seçtim
O bir tomurcuk gül, ben çekirdektim
Yansam ne közünde ne gelir elden
Gönül vazgeçer mi gonca gülünden

Başıma kar yağdı dağlara duman
Yetiş imdadıma yar halım yaman
Sen yoksan içinde boş döner zaman
Dönse ne dönmese ne gelir elden
Gönül vazgeçer mi gonca gülünden

Ne karaymış oysa şu bahtım yüzüm
İnsaf et bağışla gel iki gözüm
Taşa geçer sana geçmiyor sözüm
Zehir ver istersen doldur elinden
Gönül vazgeçer mi gonca gülünden

Der Âlim söylerim sözüm bire bir
Sevgisiz bir kulda olur kin kibir
Yerin altıda bir üstüde hep bir
Olsa ne olmasa ne gelir elden
Gönül vazgeçer mi gonca gülünden

18.11.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Ne Gerek Varki

NE GEREK VARKİ

Gurbete gitmene ne gerek var ki
Sen benim içimde hep gurbetsin ya
El açıp Allaha öyle yalvar ki
Bitsin bu ayrılık çekip gitsin ya

Bırak tüm dertleri kendini yaşa
İnsan şaşar beşer olsa da paşa
Kul olan kullara kul olma haşa
Bir dilek tut Hak’tan kula yetsin ya

Gönül hücrelerin çözülür bir bir
İnsanı yaşatan bunca sevgidir
Ne haldesin şimdi nasılın bak gör
Dumansız alevin yanıp tütsün ya

Bir selam sal artık bir güneş doğsun
Kalbine pür neşe mutluluk dolsun
Hüzün bahçelerin sararıp solsun
Bunca yıl hasretin artık bitsin ya

Kul ALİM derdine dert kattı yine
Ecel yaşa bakmaz nede sevgine
Bir gün geçip giden düşen dengine
Söyle dostlarına dua etsin ya

20.12.2013 Cuma
Bekir ALİM /Sivas

Bekir Alim
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Ne Güzel-Sesli Şiir Video Slayt Gösteri

NE GÜZEL

Yine hasret çıktı şansıma bugün
Bülbül gibi öten diller ne güzel
Hayalde yaşayıp o son gördüğüm
Göğsünde açılan güller ne güzel

İncinir mi ya dost koynuna giren
Toplayıp gülleri koklayıp deren
Muhabbet bağında bir ömür süren
Türlü çiçek açan dallar ne güzel

Kimi sarhoş olur kimi divane
Kimi etrafında döner pervane
Ya ceylan bakışlım, bu ne şahane
Benek, benek açan allar ne güzel

O ne hoş duruşun o ne hoş eda
Sende güzellik var bende bu sevda
Canım kurban olsun yoluna feda
Petekte arılar ballar ne güzel

Ne güzel bu aşkı yaşayıp tatmak
Ne güzel be gülüm sarılıp yatmak
Dünya dertlerini biran unutmak
Hasretle sarılan kollar ne güzel

Der ÂLİM aşk ile derdi çekme sen
Çoraklı toprağa tohum ekme sen
Ah be ah sevdiğim ahh bekletmesen
Sevdana yol olan, yollar ne güzel

01.01.2008 Çarşamba

Hazırlıyan ve Sunan:Bekir ALİM

<object width='400' height='334'><param name='movie'
value='http://video.mynet.com/e/83373'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed src='http://video.mynet.com/e/83373'
type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='400'
height='334'></embed></object>
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Ne Yaptın?

Bilmezdim vefasız olduğunu
Bilmezdim kas katı taş olduğunu
Çek git artık, çek git
Görmesin gözlerim kör olduğunu

Oysaki ne kadar nasıl sevmiştim
İncinirsin diye,
Yollarına halı, kilim sermiştim.
Bir sana,
Bir tek sana böyle boyun eğmiştim.

Bilir misin?
Bilir misin gülüm dert çekmek nedir?
Aşkına sur gibi göğüs germektir.
Hiç merhamet, vicdan hiç insaf yok mu?
Saklardım kalbimde bunca senedir.

Şimdi bak ne halde ahu zardayım
Gönül vurgun yedi bense dardayım
Umutlarım aldın,
Hayallerim aldın ne yaptın, ciğersiz
Sevgisiz, şefkatsiz bir kula taptın

Ne kaldı elinde bende neyin var
Bir dilenci gibi el açıp yalvar
Kalbimde bir hüzün kara bir yas var
Sevmek kolay değil oysa bu kadar.

Bekir Alim
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Neler Var

Arz etme halini hal bilmiyorsa
Her biri bir yerde nede çok şey var
Özünü neslini geçmişin sorsa
Her biri bir yerde nede çok şey var

Bir bak şu zamana bak ki neler var
Ne kalmış elinde bir tek namus ar
Simsiyah saçların olmuş beyaz kar
Her biri bir yerde nede çok şey var

Nerde o mevsimler o bahçe bağlar
Nerde o tozpembe o güzel çağlar
Bakma güldüğüme içim kan ağlar
Her biri bir yerde nede çok şey var

Artıyor içimde dinmiyor sızım
Kırıldı kollarım tutmuyor dizim
Der Âlim ben böyle hep çaresizim
Her biri bir yerde nede çok şey var

15.04.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Nerde Kaldın Sevdiğim

Nerde Kaldın Sevdiğim

Gönlüme bir mıh gibi gelip saplandıgın gün
Sardın tüm benliğimi esir aldın sevgilim
Mehtapsız gecelerim,umutlarım kördüğüm
Geleceksen gel haydi nerde kaldın sevgilim

Dayanma gücüm yoktur halım yoktur gülecek
Gizli gizli aglarken gözyaşım kim silecek
Söyle benim Birtanem söyle varmı bilecek
Beni bu sevdalara neden saldın sevgilim

Bir kalbim var veririm bir daha olsa senin
Yüregimde sevgin var hasret kokulum benim
Sanma sensiz yaşarım,sararıp soldu tenim
Geleceksen gel haydi nerde kaldın sevgilim

Umutların içinde aşk acısı çekerim
Gizli gizli aglayıp gözyaşımı dökerim
Bazen bir aslan gibi kükredikce kükrerim
Gelaceksen gel haydi nerde kaldın sevğilim.

Bekir Alim
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Nerdesin Şimdi

Yar bana darılmış dönüp de bakmaz
Hasreti içimde köz olur şimdi
Hiç bir şey bu kadar, hiç böyle yakmaz
Dolaşsam dünyayı az olur şimdi

Seher yelleriyle selam göndersen
Nasıl bir haldeyim nasıl bir bilsen
Ben sana bir kulum, zulüm etmesen
Aşkın yüreğimde iz olur şimdi

Gözlerim sema'da ellerim açık
Veremim derdinden kurtulmam artık
Beni bu sevdaya salan o kaçık
Yanar param parça köz olur şimdi

Sitemkâr Âlim der; yeter çok çektim
Ben senin derdini derdime ektim
Usandım bu candan usandım bıktım
Anlatıp söylesem söz olur şimdi

08.05.2002

Bekir Alim
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Nevin Kılıç'a

NEVİN KILIÇ’A

              Nevin Kılıç’a İthaf’en 30 Ocak 2009 Doğum günü hediyesi

Sözlerinden şeker,şerbet bal akar
Bu ayrılık yürek yakar can yakar
Hak arayan haksız kuldan mı korkar
Dostlarına açmış gönül ev’ini
Kim tanımaz sultan bacı Nevin’i

Asaletin özü onda söz onda
Sevdaların gözü onda yüz onda
Hakikat’in izi onda köz onda
Dost meclisi sağlam temel zemin’i
Kim tanımaz sultan bacı Nevin’i

Her sözünde bir ibret var bir ar var
Bir söylerse bin düşünüp bir tartar
İşte budur dost gibi dost olan yar
Gönüllerin baş tacı o emin’i
Kim tanımaz sultan bacı Nevin’i

Gül dalında gonca gül o köken o
Duyguları mısralara döken o
Sevdasıza sevgi tohum eken o
Ğördünüz’mü böyle dostluk cem’ini
Kim tanımaz sultan bacı Nevin’i

Nevince’yle yazmış yayılmış ünü
Mazisi ter temiz aydınlık dünü
Bu günkü bu bayram bu doğum günü
Hep birlikte ettik kardeş yemin’i
Kim tanımaz sultan bacı Nevin’i

Sözü baldır sohbetine doyulmaz
O bilmez’ki kin kibir’i cilve naz
Yaz Âlim’im üç beş satır söyle yaz
Hoş sohbetli sever çayın dem’ini
Kim tanımaz sultan bacı Nevin’i

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Neye Yarar

Bilmez kul kadrimi eylesem nispet
Gönül dergâhında el neye yarar
Dört mevsim içinde giyerdim kispet
Sensiz esen rüzgâr yel neye yarar

Gündüzde gecede sen rüyam olsan
Hem servetim varım hem şanım olsan
Yıkılsa duvarım sen yanım olsan
Koparsan dalından gül neye yarar.

Dolaşsam ummanı deryayı baştan
Olmaz bir faydası ne çıkar taştan
Kıskandılar beni karagöz kaştan
Akan gözlerimden sel neye yarar

Der Âlim dertlerin bitmez söylersin
İlimsiz irfanı yarı neylersin
Merhametsiz kuldan medet eylesin
Essen poyrazlarda yel neye yarar.

Bekir Alim
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Neyleyim

Şaşırdım yolumu ne yanda yönüm
Dost yanımda yoktur bağı neylerim
Mahşere dönderdin en mutlu günüm
Verdiğin bal olsa yağı neylerim

Şu koca cihan'ın serdarı olsam
Lokman hekim gibi devalar bulsam
Hazreti Mevla'dan bin ömür alsam
Göğsündeki gülü dağı neylerim

Saraylar yaptırıp hükümler sürsem
Sırma saçlarını tarayıp örsem
Her iki cihanda bir yüzün görsem
Sensiz geçen günü çağı neylerim

Aşkın yüreğimde çok derindedir
Söyleyemem dostlar belki gücenir
Bendeki bu sevda çok yücedendir
Ölüp gitsem gayrı sağı neylerim.

                                                  16.04.2002

Bekir Alim
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Nice Yıllar Sana (Şevki Kayaturan)

NİCE YILLAR SANA

Duydum bugün senin doğum gününmüş
Derler senin için ustad biriymiş
Karahisar Âlim’lerin piriymiş
Nice yıllar sana, Bekir gardaşım.

Sağlık, sıhhat, mutluluklar seninle
Çok insanda yerin vardır dilinle
Çocuklarla, torunlarla, gülünle
Nice yıllar sana, Bekir gardaşım.

Tanımaktan seni hep şeref duydum
Güzide insanlar içine koydum
Vatana, bayrağa sevdalı buldum
Nice yıllar sana, Bekir gardaşım.

Kayaturan kalsam her dem gurbette
Özü sözü birdir hemide mertte
Nasip oldu bu yıl dostu görmekte
Nice yıllar sana, Bekir gardaşım.

(11.09.2009 Saat: 09.17)

Şevki KAYATURAN

Saygıdeğer dostum kardeşim Bekir Âlim Bey;

Size; eşinizle, çocuklarınızla sağlıklı (sigaradan uzak)  mutlu, hayırlı nice uzun yıllar
diliyorum.

Ne şanslı birisin doğum günün hem Ramazan’a, hem de müminlerin bayramı olan Cuma
gününe denk gelmiş.

Bekir Alim
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Nur/ay

Mehtapsız gecelerin süslerken düşlerimi
Bu sevdanın içinde közüm olsaydın nur/ay
Gözyaşımla sulardım solgun gülüşlerini
Bitmeyen şu derdime çözüm olsaydın nur/ay

Sabahın seherinde akardım ılık ılık
Güneş vuslata doğar kaybolurdu yalnızlık
Huzurla uyanırdım olmazdı hiç ayrılık
Gönlümdeki tek sevda sözüm olsaydın nur/ay

Itır kokan nefesin geceme damga vurur
Yokluğunda hasretin içten içe kavurur
Bir bakışın ömrüme can verir gel ne olur
Bu sevda ateşinde özüm olsaydın nur/ay

Uyku girmez gözüme sen olmazsan yanımda
Alev alev köz olup yansam bile narında
Beklerdim sabaha dek sokak lambalarında
Geceye şavkın vurup yüzüm olsaydın nur/ay

Nice cevri cefaya boyun eğdi bu beden
Gülmeyi unuttum ben inan sen istemeden
ÂLİM’İN yüreğinde aşk ile yanıp tüten
Doğduğun gün alnıma yazım olsaydın nur/ay

Bekir Alim
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O  An

O AN

Hasretin narında kavrulup piştim
Gözlerin ucundan baktığın o an
Kaybettim kendimi kendimden geçtim
Çağlayıp kalbime aktığın o an

Zannetme bir heves sorma ne işti
Senin varlığınla her şey değişti
Bir bilsen aklımdan bak neler geçti
Off deyip derinden çektiğin o an

Kim bilir sen yokken kaç kapı çaldım
Tutuldu dillerim maziye daldım
Karşımda görünce şaşırıp kaldım
Kalbimde kıvılcım yaktığın o an

Nice nevbaharla geçti çağlarım
İçten içe erir durur yağlarım
Bu kem talihime kara bağlarım
Giderken son defa baktığın o an

Saadeti bulmaktı tek derdim güya
Ermedim matluba şans talih buya
Zannettim başıma yıkıldı dünya
Doğrulup yerinden kalktığın o an

Her güle gül deyip eğilmez başım
Senden başkasına gözleri şaşım
Sitemkâr ÂLİM der; yandı ataşım
Aşkını kalbime ektiğin o an

Bekir Alim
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O Bağları İsterim

Bir yanardağ misali yakıp yandırdın her dem
Yemyeşil vadilere varmaya can atarım
Bir damla yaş kalmasa gözlerimdeki bu nem
Kalp denilen o yere dolmaya can atarım

Bazen sert bir kayayım bazen kırılmaz taşım
Bu ne talih bu ne şans bu ne sevdalı başım
Gün görmedim ki daha bak geldi kırka yaşım
Baldan tatlı dilini sormaya can atarım

Gel otur yanıma bak gez dolaş karış, karış
Sanma ki son bulacak bu sevda bu yakarış
İçimdeki kardeşlik sevgi, umut ve barış
Ferhat gibi dağları yarmaya can atarım

Her yazdığım şiir'de bir mezesin cümleden
Güz gülleri gibisin solmayacaksın ki sen
Aç kalbini sar hele kucak aç bekletmeden
Ak göğsünü bire bir karmaya can atarım

İçimden damla, damla akan gözyaşıma bak
Saçlar darmadağınık kar yağmış bembeyaz ak
Bir zerre'nin içinde tütmeyen bir ateş yak
Ürkek utangaç halde yormaya can atarım

Sitemkâr Âlim’im der; yeşerdi bahçe bağım
Bir vadinin içinde yanan bir yanardağım
Taş toprak sarmış beni gün güne erir yağım
Son mevsim güz gülüne dolmaya can atarım.

21.05.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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O Dostlar Hani

O DOSTLAR HANİ

İyi günde dört yanda dört dönerdin
Partalı bol atıp birden sönerdin
Sen insanı değil menfaat severdin
Sende o insanlık o dostluk var mı?

Kime pusu kurdun kimden kaçarsın
Kimi etrafında ataş saçarsın
Öyle vurdumduymaz öyle naçarsın
Sende o insanlık o dostluk var mı?

Seçtiğin kim idi dost mu düşman mı?
Ölüm döşeğinde laf taşıman mı?
Rahatmı vicdanın yoksa pişman mı?
Sende o insanlık o dostluk var mı?

Var mı senin gibi dert çile çeken
Sen değilsin sanki gözyaşı döken
Sordun mu kendine hep boyun büken
Sende o insanlık o dostluk var mı?

Sana bu meziyet bunca çile az
Seni gidi tilki seni düzenbaz
Sahte sözlerinde yalan, dolan, haz
Sende o insanlık o dostluk var mı?

Ne derdin yatarken dinle ve sabret
Götür cenazemi elinle defnet
Hak için davacı olacak bu fert
Sende o insanlık o dostluk var mı?

Dilsiz misin yoksa sağır mı düşün
Bunca meziyetle karanlık işin
Kestim selamımı zorda görüşün
Sende o insanlık o dostluk var mı?

ÂLİM’İM söyleyip yazdı yazıyı
Dilindeki cümle kalpde sızıyı
Bunda insanlık vallah billaha
Sende o insanlık o dostluk var mı?

26.10.2004 SALI

Bekir Alim
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O Hayırsıza

Benden selam söylen o hayırsıza
Bir daha arayıp sormasın beni
Gönlümde bu sevda döndüm denize
Boş yere uğraşıp yormasın beni

Kanatsız kuş gibi çırpınıp durdum
İşte gönül evim vatanım yurdum
Ben kendi Dünyamda bir yuva kurdum
Zehirli söz ile vurmasın beni

Güneşi avucumla saklayıp tuttum
Ne bir gönül yıkıp ne haram yuttum
Kestim umudumu kestim unuttum
Oynatıp bir daha kurmasın beni

Özümde özün var gözümde tenin
Aşkın yüreğimde derin mi derin
Sanma ki taş kaya bende ettenim
Çalıp yerden yere savurmasın beni

Der Âlim dert ile dert çeken ne çok
Düşmanın mert olsun kaypağından kork
Öyle insan var ki saygı duygu yok
Düşüp kalsam bile sarmasın beni

22.Temmuz 2006 Cumartesi

Bekir Alim
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O Kadın

O KADIN

Alnında raks ederken kâkülünün telleri,
Yudum yudum sevgiyi, kalbinde süzer Kadın.
Yanakları gül gibi, mis kokuyor tenleri,
Sevdiğinin yanında, serpilip gezer Kadın.

Bir dağ kadar onurlu, bir Ceylan kadar ürkek,
Kim bilir; hangi rüzgâr, kokusun getirecek.
Mehtapsız gecelerde gün doğmadan bitecek,
O an çaresiz kalır, canından bezer Kadın.

O mahzun gözlerine, gör bak neler anlatır,
Çocuklarına sevgi, o öğretir hal hatır.
Ne zaman sönse yıldız, gök kubbeyi karartır,
Bir sevda denizinde, umutla yüzer Kadın.

Gün görmemiş al yanak, allanıp pullanır ya,
Dalgaların üstünde, gemiler sallanır ya,
Bin bir çiçekten arı, bal yapıp ballanır ya,
Öyle tatlı diliyle, buzları çözer Kadın.

Kalmasın gam gasavet, dert kederin üstüne,
Ruhu tende gizlenir, su doldurur destine.
Sım sıkı bağlı kalır, töresine, nefsine,
Demet demet gül yapar, desteye dizer Kadın.

Taş basar o bağrına, yar gelmeden yatamaz,
Hüzün dolu kalbini, boş yere avutamaz.
Derdi kendinde tutar, başkasına satamaz,
Dostuna bir dost gibi, düşmanı üzer Kadın.

Bilinmez muamması, kim bilir neler olmuş,
Ne zaman mutlu olmuş, neden sararıp solmuş.
Ağlamaktan mahvolmuş gözlerine kan dolmuş
Mutluluğun resmini, ruhunda çizer Kadın.

Bekir ALİM/ Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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O Kadınsın Sen

Seni sordum,
Gündüzden geceye sordum her yerden
Dilimdeki cümle,heceye sordum.
Sordum yıldızlardan ay ve güneşe
Sen benim meleğim bebeğimsin sen

Seni sordum,
Dört bir yandan her köşeye her başa
Kainat'a,Gökkubbe'ye tüm arşa
Gel benim bir tanem gel koşa koşa
Ğülümsün sen benim güldestemsin sen

Gönlünde gül açmış bahçende gazel
Gözleri bir başka,
Kendisi bam başka özelmi özel.
Gelmemiş Cihana böyle bir güzel
Sen benim kısrağım kadınımsın sen

Sevmezdim yeşili al kırmızıyı
Sevmezdim güzeli gelinlik,kızı
Oysa sen başkasın
Söylesinler bizi bu sevğimizi
Sen benim taptığım o kadınsın sen…

Bekir Alim
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Obayı Bilmem

Sözümde yok hile gafil değilim
Namerde kul köle olmayı bilmem
Biçare bir kulum Arif değilim
Yalan dolan ile yolmayı bilmem

Olsan ki cihana sen bir hükümdar
Dünyayı dar eder dar ederim dar
Böyle bir sevdadan can nasıl bıkar
Gül gibi açılıp solmayı bilmem

Okunur bu acı dertli yüzümden
Sevmiştim ben seni candan özümden
Dönersem namerdim ben bu sözümden
Kula kulluk edip vurmayı bilmem

Sitemkâr Âlim der; gelip geçende
Adam kim odun kim, kim var içende
Kuşlar yuvasından konup göçende
Kalmadı yurt yuva obayı bilmem

05.06.2002

Bekir Alim
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Okuyup Okutmak Gerek Kuranı

Gönülden silerek kini nefreti
Okuyup okutmak gerek Kuranı
Uykudan uyanıp bırak gafleti
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Saymakla biter mi hakkın kudreti
Bu bedene verdi kemiği eti
Sevgili kuluna oku ya dedi
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Benlik duygusunu kalbinden silip
İlahi bu yolu hak yolu bilip
Dağ ile taşlardan aşarak gelip
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Kim bilir içinde ne sırlar saklı
Hak için yol alıp düşünen aklı
Her biri bir yerden hep farklı,farklı
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Ayet-el kürsi’yi okudum baştan
Her insan inançlı bil’ki doğuştan
Yerdeki karınca gökteki kuştan
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Özünü bilmeyen hakkı bilemez
Kalbindeki nasrı silse silemez
Huzuru mahşerde vallah gülemez
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Akâid ilminin mimarı odur
Kurtuluş ararsan bu yol Hak yoldur
Kevser ırmağından bir su ver doldur
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Bu sevdayı aşkı duyup çektikçe
İsmini anarım ömrüm yettikçe
Bu can bu bedende bu aşk tüttükçe
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Gözüme mil çekip etseler zulüm
Özüne sözüne sadık bir kulum
Körşeytan çevirip kesmeden yolum
Okuyup okutmak gerek Kuranı

Sorarsan sonumu haraptır halim
Eskikarasar’lı soyadım ÂLİM
Baş düşmanım benim her kimse zalim
Okuyup okutmak gerek Kuranı

SİVAS
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Olmadı Sesli Şiir Video

Dudağımdan düşmeyen cümlelerde hecemsin
Şiirler yazdım sana sitem ettim olmadı
Aldığım her nefeste gündüzümde gecemsin
Yanmadan alev, alev tüttüm amma olmadı

Dalga, dalga her demin sararken bedenimi
Avuç açtım göklere heder ettim kendimi
Hasretin yüreğimde çekerken acı demi
Garip bir baykuş gibi öttüm amma olmadı

Sararıp soldu benzim dal budağım kuruyor
Gittiğimiz o yerde herkes seni soruyor
Sanma ki yaşıyorum can kafeste duruyor
Ardından bakıp, bakıp güttüm amma olmadı

Ağardı tüm saçlarım sis çöktü gözlerime
Cemalinde'ki şavkın yansıyor yüzlerime
Darılma sen bir tanem aldanma sözlerime
Günden güne eriyip bittim amma olmadı

Sarsın tüm benliğimi bu cilve nazın büyün
Bütün arzum emelim hasret bağı gördüğün
Yıldızlardan taç yapsam şan şöhretli bir düğün
Gülmedi bahtım yine gittim amma olmadı

Sitemkâr Âlim’im der; dolup da taşa bilsem
Sarp dağlık yamaçlardan yol bulup aşabilsem
Ne kadar sevinirdim bir kez yaklaşabilsem
Kuzu oldun ben çoban güttüm amma olmadı

Bekir Alim /Sitemkar Aşık

embed src='http://video.eksenim.mynet.com/sitemkari/olmadi/421569.swf'
type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent'
allowfullscreen='true'width='400' height='334'/embed
Şiir ve Yorum: Bekir ALİM

Bekir Alim
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Olmasa

Hiç bir şey bu kadar yanıp yakmazdı
İçimde hasretin yeli olmasa
Taş bağlasa kalbim dönüp bakmazdı
Akan gözyaşların seli olmasa

Bir volkan misali yaktıkça yaktın
Akarsular gibi saf ve berraktın
Dört mevsim içimde çağlayıp aktın
Sevmezdim bu gönül deli olmasa

Dolaştım dağ bayır kırda derede
Hep seni aradım o mescere, de
Bir sevgimiz vardı bak şimdi nerde
Göz üstünde ah sürmeli olmasa

Değmez bir intizar hiç etme boşa
Gider mi söylenen kem sözler hoşa
Gel desen gelirdim ben koşa, koşa
Yakamda muhannet eli olmasa

Sitemkâr Âlim’im doldukça doldum
Yanında bir yolcu yolunda yoldum
Kaybettim kendimi ben seni buldum
Bu kalbim kas katı deli olmasa

Bekir Alim
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Olmaz mı Yar

Gözlerine baktıkça bir tomurcuk gül açar
Bırakıp gitmeseydin olmazdım böyle naçar
Altın sarı saçların ıtır kokusu saçar
Gözyaşlarım sel olup çağlayıp akmaz mı yar

Kalp gözüme mil çektim aşka gönlüm yasaktı
Kaderin bir oyunu yeniden ışık yaktı
Dünyanın gam yükünü sanki boynuma taktı
Bu aşkın kor ateşi içimi yakmaz mı yar

Aldığım her nefeste seni yaşadım her dem
Öyle bir hale düştüm kurumaz gözümde nem
Yeter artık güzelim gelmezmisin gel desem
Ellerimden tutupta yüzüme bakmaz mı yar.

Her cümlede satırda her mısrada sen varsın
Sen beni Mecnun eden sen Leyla'sın sen yarsın
Varsın tüm benliğimi senin hasretin sarsın
Sesimi duyduğu an ayaga kalkmaz mı yar

Der; ÂLİM deli gönlüm doldu yine taşacak
Senin hasretin varken söyle ne yaşayacak
Bu dünyada olmazsa ahrette kavuşacak
Bahtını taşa çalıp bendini yıkmaz mı yar.

12.07.2014

Bekir Alim
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Olmaz mı?

Her mevsim baharda yazda
Güller açılıp solmaz mı?
Ağustosta kış ayazda
Damladan nehir dolmaz mı?

Gündüzümde gece gibi
Dilimdeki hece gibi
Bilinmez bilmece gibi
Eğlenecek yer olmaz mı?

Bu sevdan söyletip akar
İnsanı kin gurur yıkar
Gündüz yakar gece yakar
Tutup saçını yolmaz mı?

İşte bu sermayem varım
Kalmadı dermanım ferim
Sevdim amma sitemkârım
Nehirler taşıp dolmaz mı?

14.08.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Olmazmı Niye

Yaktın viran ettin gönül hanemi
Al desen bu gönül almaz mı niye
Sevdan yüreğimde aşk pervanemi
Döndükçe dönderip dolmaz mı niye

Gün gelir bir günde çürür bedenin
Hakkın divanında bulur edenin
Bakmaya kıymazken hasret çekenin
Gün gelip açılıp solmaz mı niye

Düşün bak bir hele geçmeden düşün
Ağustos ay’ında titreyip üşün
Belki pişman olun bu son görüşün
İnsan sevdiğini bulmaz mı niye

Sitem kar Âlim der geldin yel gibi
Çağlayıp akarsın coşkun sel gibi
Uzaktan uzağa bakma el gibi
Gönül bir coşarda dolmaz mı niye.

11.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Olmazsa Olmasın

Sende`ki aşk o meşk varya
Halım olmazsa olmasın
Can bedenimde köşk varya
Dalım olmazsa olmasın

İkrarına boyun egdim
Kimine ağ,paşa beydim
Seni gördüm seni sevdim
Malım olmazsa olmasın

Bu aşkın narında yandım
Her yerde hep seni andım
Ekmegimi suya bandım
Balım olmazsa olmasın

Gam kederi at kenara
Dönderdin gözüm pınara
Yaslanıp gelsen çınara
Salım olmazsa olmasın

Yaktın kavurdun kül ettin
Ansızın bırakıp gittin
Güzelligin vardı nettin
Çalım olmazsa olmasın

Mevsim yaz başım kış ayaz
Bu sitem bu dert sana az
Yaz Sitemkar Alim`im yaz
Şalım olmazsa olmasın...

NOT: Bu Şiir 28.04.2008 Tarihinde Degerli Bestekarımız Sn.Yılmaz TATLISES
Tarafından bestelenmiştir.

Söz  :Bekir ALİM
Beste:Yılmaz Tatlıses

<EMBED
SRC='http://www.antoloji.com/siir/media/91/www_antoloji_com_492391_69.MP3'
autostart=true loop=1 hidden=true,false width=300 heaight=8>

Bekir Alim
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Olsa Ne

Züğürdün partalı pulu olsa ne
Anlatıp yazmaya söz bulamaz ki
Sırtında semeri çulu olsa ne
Toplumda yer bulmaz yüz bulamaz ki

Teraziye koyup tartsalar bizi
Sahtekâr düzenbaz birde kerizi
Yalancının görmez doğruyu gözü
Tapanlı tarlada düz bulamaz ki

Kim haklı kim haksız son karar sizden
Biri sizden olsun biride bizden
Sırat köprüsünden ince bir izden
Yürüyüp geçmeye iz bulamaz ki

Der Âlim dert benim dertsiz ne yapa
Öyle insan var ki kabadan kaba
Hal bilmez zalim’e düşer bir çaba
Mangalı yakmaya köz bulamaz ki

27.04.2006 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Olsun

OLSUN

Ne kadar da güzel yakışmış sana
Onurlu yaşamak şandır babana
Savrulup küllerin tozsa bir yana
Unutma ha sakın unutma bizi

Dertliyim bu gece dert o kadar çok
Oturup kalkmaya hiç takatım yok
Çaresiz bu derde ne yapsın dokdur
Öldürür ayrılık bu hasret sızı

Gözündeki damla düşen varlığa
Dayanmaz bu yürek bu ayrılığa
Sakın meyil verme sahtekarlıga
Emir büyük yerden kutsal bu yazı

Hakkını helal et öyle git kızım
Dolaşıp içimde dinmese sızım
Kış olsa mevsimim baharım yazım
Gururu yurt edin takdire razı

26/5/2002

Bekir Alim
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Olurmu?

OLUR MU?

Sevilmek güzel şey sevmemek acı
Yar gelip kapımı çalma olur mu?
Sen bir durak olsan ben santralci
Söküp yüreğimden alma olur mu?

Hiçbir şeyin tadı anlamı yoktur
Gözlerin can yakar kirpiğin oktur
Gönül mahkûmuna ne yapar doktur
Ele muhtaç edip salma olur mu?

Kimsenin derdine dert arz edemem
Acıyıp halime sevme istemem
Senden başkasına yüzüm göstermem
Gidip yâd ellerde kalma olur mu?

Göğsünde gül açıp güneş doğarken
Her saat başında hatır sorarken
Sevdamız yeşerip güller solarken
Maziyi yaşayıp dalma olur mu?

Yarından umut yok yarılandı bak
Defterim yazılıp karalandı bak
Günahım üst üste sıralandı bak
Ansızın kapımı çalma olur mu?

Dalgalan yürekte dalgalan dursun
İstersen ecelim elinden olsun
Der Âlim bu cefa artık son bulsun
Okursan sözlerim dolma olur mu?

05.09.2006 Salı

05.09.2006 Salı

Bekir Alim
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On Kasımda Vefat Etti Atatürk

ON KASIM’DA VEDA ETTİ ATATÜRK

Gün doğup ufukta bir gün göründü
Ya istiklal diye Hakka yüründü
O gün öz milletim yasa büründü
On Kasım’da veda etti Atatürk

Kalbimizde saklı gizlidir yerin
Dilde destan olur bunca zaferin
Bendeki bu yara derin mi derin
On Kasım’da veda etti Atatürk

Cadde ve sokakta asılı ismin
Silinmez kalplerden hayalin cismin
Şehir meydanında büst ile resmin
On Kasım’da veda etti Atatürk

Bugün yüreklerde kara bir yas var
Ruhunu yaşatan bur da Sivas var
Gönüllerde hüzün kalplerde pas var
On Kasım’da veda etti Atatürk

Her on kasım günü anarım seni
Masmavi gözlerle mis gibi teni
Can beden ruhumda Atamın gen’i
On Kasım’da veda etti Atatürk

Cadde ve sokakta asılı ismin
Silinmez kalplerden hayalin cismin
Şehir meydanında büst ile resmin
On Kasım’da veda etti Atatürk

Sivas güzergâhı Havza, Erzurum
El ele tutuştu milletle kurum
Her yerde hüzün var hep aynı durum
On Kasım’da veda etti Atatürk

Dilimde cümleler tükendi bitti
Büyük önder Atam sır olup gitti
Bu hasretlik artık canıma yetti
On Kasım’da veda etti Atatürk

Gönül dağlarımda kar var hazan var
Ah çekip derinden destan yazan var
Sivas Kültür kenti burada ozan var
On Kasım’da veda etti Atatürk

Dilinde bismillah elinde Kur’an
Bu işin Mimarı dost Kayaturan
Geç kalmadan gafil gafletten uyan
On Kasım’da veda etti Atatürk
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Der ÂLİM dillerde yaşar bu destan
Edirne Ardahan, Kars’la, Sivas’tan
Tüm dünya ağlarken ta Habeşistan
On Kasım’da veda etti Atatürk

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ondan Banane

Söz etmen o yardan ondan bana ne
Aşkı yüreğinden sökülmüş onun
Sürmeli gözleri sanki virane
Kırılmış dişleri dökülmüş onun

Kalbimde sevdayı aşkı bilmedi
Soranı olmadı yüzü gülmedi
Böyle bir hayırsız daha gelmedi
Genç yaşında beli bükülmüş onun

Kimine kul olmuş kimine melek
Bu yalan dünyada biz nasıl gülek
Gücüm kudretim yok ne yapım felek
Tarlaya tohumu ekilmiş onun

Dost bağına girmiş gül dermek için
Kalbinde ataşı söndürmek için
Yazmış iki satır göndermek için
Oysa can bedenden çekilmiş onun

Der Âlim dert benim derdim arattı
Yeşil yaprağımı döktü sararttı
Koşturdum peşinden az mı yalvarttı
Kim bilir ardından kim gülmüş onun

11.08.2006 Cuma

Bekir Alim
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Oy Yar

OY YAR

Şu garip gönlümde bülbül ötmüyor
Bağlasın kara yas bağlasın oy yar
Yansam alev alev duman tütmüyor
Coşkun sular gibi çağlasın oy yar

Sarardı yaprağım kurudu dalım
Nerdeyim ne halde perişan halım
Yıkılsam bir daha atarsın çalım
Vursun param parça dağlasın oy yar

Çekildi damardan kalmadı kanım
Böyle bir zalıma ben nasıl yanım
Vursan hançerini yanmazki canım
Yaz bahar ayında çağlasın oy yar

Sitemkar Alim'im kul var efendi
Tunç'dan demir olsa yıkardı bendi
Ya bir selam gönder ya gelsin kendi
Dem vurup dertlere dalasın oy yar

18.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Oysa Sevmek İsterim

Gönül bahçemde hüzün ne gezer çiçek, böcek
Mevsim artık geç değil zaman gelip bitecek
Nerdesin ey sevgili ne hâldasın kim bilir
Oysa sevmek isterim bin bir ömre yetecek.

Hicranı ateş yakıp dar etsen şu dünyamı
Kalbime kement vurup yasaklasan rüyamı
Sökseler bedenimden tüm umudu hülyamı
Seninle güldüm yine senle gelip gidecek

Ne bir menfaat beklerim ne aşk ne meşk ne şevki
Benim senden isteğim sadece kuru sevgi
Gönlümdeki bu köşkü söküp atarım belki
Senin hasretin böyle yıllar yılı tütecek

Yalan söz bulamazsın gecemde mehtabımda
Sert ve asıktır yüzüm soysuza hitabımda
Sahte sevgiye yer yok yazmıyor kitabımda
Gönül darılır amma sanma ki vaz geçecek

Söyle Âlim’im söyle dertten dolup taşarsın
El, âlem yaşıyor bak belki sende yaşarsın
Bu vuslata bu hüzün bu talihe şaşarsın
Sır tutan yüreğimden bu aşkı kim silecek

16.11.2007 Cuma

Bekir Alim
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Ozan Tevhidi-bekir Alim

OZAN TEVHİDİ-KENAN BİLĞAÇ’A

Düşündüm taşındım çaresi yoktur
İşimiz Allah’a kaldı Tevhidi
Garibim çaresiz ne yapsın Doktor
Bu Virüs kaç canı aldı Tevhidi

Üç beş kelimeyle anlatması zor
Giydiğim elbise sanki ateş kor
Hasmın karıncaysa sakın görme hor
Okuyup derine daldı Tevhidi

Kesme umudunu yaradan Hak’tan
Ayırma gözünü güneşten pak’tan
Bu belayı bize veren var yoktan
Bu cevri cefayı saldı Tevhidi

Çaresiz derdime derman aradım
Saçları boyayıp tel tel taradım
Öyle bir sevda ki yandım karardım
Ecel gelip kapım çaldı Tevhidi

Dedi şiir yazdım oku cevap yaz
Teli düzen tutmaz elde kırık saz
Daha ne söyleyim ne söylersem az
Sözler boğazımda kaldı Tevhidi

Dert ortağım oldun derdime sırdaş
Her köşe başında çin kaya sert taş
Sitemkâr Âlim’e olmuşsun gardaş
Sözlerin hoş sohbet bal’dı Tevhidi

Bekir Alim-Sitemkar Âşık/Sivas
Sivas/2021 Saat 21.30

Not: Bu şiir Ozan Tevhidi Kenan Bilgaç'in Sitemkar Aşık Bekir Alim isimli Şirine Nazire
olarak yazılmıştır.

SİTEMKAR ÂŞIK BEKİR ALİM'E(560)

Bir ilin içinde ayrı gezeriz
Bu sene halimiz n'olur sitemkâr
Koronayla tatlı candan bezeriz
Bu sene halimiz n'olur sitemkâr

Düşün hele gardaş varmı bir çare
Bir ufacık zerre düşürdü hare
Top yekün bizleri etti avare
Bu sene halimiz n'olur sitemkâr

Vakitsiz tutulduk biz kara kışa
Göz yaşım karıştı ekmeğe aşa
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Ne melem bir derttir getirdi tuşa
Bu sene halimiz n'olur sitemkâr

Eşlere dostlara ermez elimiz
Bülbül gibi şakımıyor dilimiz
Gayrı bağımızda açmaz gülümüz
Bu sene halimiz n'olur stemkâr

Çekildim köşeme döküldü kaşım
Düşüne düşüne ağrıdı başım
Benim de kemale erişti yaşım
Bu sene halimiz n'olur sitemkâr

Özümde beslerim muhabbet dosta
TEVHİDİ kapıyı çalmıyor posta
Gönül arzu eder yüreğim yasta
Bu sene halimiz n'olur sitemkâr
                                           10.02.2021
                     OZAN TEVHİDİ KENAN BİLGAÇ

Bekir Alim
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Öğüt ve Nasihat

Dinle bak sözümü al bin bir öğüt
Dibi görünmeyen göle yanaşma
Hiç dalsız budaksız olur mu söğüt
Boş yere kendini yorup uğraşma

Gün gelir umutlar tükenir zaman
Ne kalır elinde hepsi toz duman
Gün gelip geçiyor bak zaman, zaman
Mecnunlar misali durup dolaşma

Al karanlık rengin sim siyah teni
Bu kadar naz edip öldürme beni
Unut tüm dertleri eskisi yeni
Söküp at kalbinden toza bulaşma

Uyuyup kalmamak için bu günde
Âlim’im sözlerin biri bin ünde
Ararsın geçmişin yarının dünde
Sorup sual eyle toza bulaşma

Bekir Alim
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Öldür Beni

Yol vermez dumanlı dağlar
İçim yanar dışım ağlar
Sevdiğim karalar bağlar
Öldür beni öldür beni
Yak ateşin söndür beni

Başın bağlamış geziyor
Usanmış candan beziyor
Aşkın yüreğim eziyor
Öldür beni öldür beni
Yak ateşin söndür beni

Sanma son sözüm olacak
Nehirler taşıp dolacak
Selam olsun kucak, kucak
Öldür beni öldür beni
Yak ateşin söndür beni

Yaylalar yeşerdi şimdi
Hasretin bağrıma indi
Mevsim bahar gün ilkindi
Öldür beni öldür beni
Yak ateşin söndür beni

Yağan yağmur esen yeldin
Çağlayıp akan bir seldin
İlham kaynağım hoş geldin
Öldür beni öldür beni
Yak ateşin söndür beni

Dağlarda çiçek renge renk
Göğsünde gül açmış benek
Hepsi yalan ölüm gerçek
Öldür beni öldür beni
Yak ateşin söndür beni

Âlim’im söyleyip yazar
Kar etmez dertliye nazar
Dilim, dilim azar, azar
Öldür beni öldür beni
Yak ateşin söndür beni

04.07.2003 CUMA

Bekir Alim
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Öldürmeyesin

Dünya sana sözüm sen dinle beni
Yolcuyum yolumdan döndürmeyesin
Başıma taç yaptım şu gök kubbeni
Yakmadan boş yere söndürmeyesin

Başımdan sel gibi yağdırdın suyu
Bulutlar üstüne attın uykuyu
Ben bir kepçe oldum sende bir kuyu
Çalıp daldan dala göndermeyesin

Mevsimler değişip döndükçe durdun
Aşılmaz bir kale sanki bir surdun
Bilmem ki neresi vatanın yurdun
Bu kutsal toprağım böldürmeyesin

Saklanır içinde gam ve kasavet
Sanki her saniyen mahşere davet
Bu nedir bu telaş bu ne alamet
Sende benim gibi gün görmeyesin

Yamaçtan çevirdin tüm enginleri
Bıraktın Âlimi et kemik deri
Ben bende değilim o günden beri
Yalansam yüzümü güldürmeyesin

23.10.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Öldürür Beni

Her nereye baksam bir hatıran var
Düştükçe aklıma öldürür beni
Hasretin kör düğüm içim kan ağlar
Düştükçe aklıma öldürür beni

Gönül pare, pare dert katar, katar
İçimde bu güneş dogmadan batar
Hal bilmez muhannet laf alıp satar
Düştükçe aklıma öldürür beni

Bir bak şu maziye bir bak şu yerden
Eskiyen şal gibi atıldım birden
Var mı şu dünyada dertlisi benden
Düştükçe aklıma öldürür beni

Dağları yol yaptım üstünden aşıp
Derinden derine gezip dolaşıp
Sevdan nehir gibi doldukça taşıp
Düştükçe aklıma öldürür beni

Bilmez der Âlim’im varı bilmezsin
Yanmadan ateşte narı bilmezsin
Yokluğa düşmeden kar’ ı bilmezsin
Düştükçe aklıma öldürür beni

16.12.2003 SALI

Bekir Alim
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Ölmeden Ecele Gönderdi Beni

ÖLMEDEN ECELE GÖNDERDİ BENİ

Yıkık bir enkazdım baykuş öterdi
Geldi viraneye dönderdi beni
İçimdeki ateş yanıp tüterdi
Ölmeden ecele gönderdi beni

Toplanıp katlime verseler ferman
Adını dilimde saklardım her an
Tabipler derdime bulamaz derman
Ölmeden ecele gönderdi beni

Yürekten bağlıydım şaşkınım şaşkın
Dilde mahzar oldu vay benim aşkım
Kalbimde yer tutan sarayım köşküm
Ölmeden ecele gönderdi beni

Düştüğüm girdaptan çıkamaz oldum
Nerde benim dalım ne çabuk soldum
İflah olmam gayrı yaşarken öldüm
Ölmeden ecele gönderdi beni

Der ÂLİM bu çile nedendir Ya-rab
Bu günden umut yok yarınım harap
Yıktı viran etti bir dönme dolap
Ölmeden ecele gönderdi beni

30.07.2011

Bekir Alim
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Ömer  Tural'a İthafen_Bekir Alim

ÖMER TURAL’A

Can Gardaşım Tural yazıp anlatmış
Dosta ithaf deyip beni de katmış
Cahilin cürümüne söz vurup çatmış
Pür neşeyle dolup susmak olur mu?

Hiç öksüz kalır mı öz miras diyor
Birlikten güç doğar kendi biliyor
Gönül defterinden yazıp söylüyor
Bir açıp bir solup susmak olur mu?

Karagöl, Gemerek aslı buralı
Oda benim gibi bahtı karalı
Anlatsam yazamam Ömer TURAL’I
Söz nasihat alıp susmak olur mu?

Cümle cümle yazıp işlesem azdır
Şairdeki sevda sevgidir hazdır
Ruhsati’den deyiş Veysel’de sazdır
Dost canları anıp susmak olur mu?

Özümüzde olmaz kin fesat yalan
Babamdır düşmanım yaparsa talan
Uzaktan uzağa bir selam salan
Deryalara dalıp susmak olur mu?

Burda açar çiçek bin türlü rengi
Sanat aşığının bur da ahengi
Dolaşsan ÂLİM’İM bulaman dengi
Bu Dergâhta olup susmak olur mu?

14.10.2010 Çarşamba /Sivas Saat:11.24

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Not. 13.10.2010 Tarihinde Degerli Hemşerim Vefakar Gardaşım Sn.Ömer Tural bey'in
'BEKİR ALİM'E ithafen' İsimli Şiirine Nazire olarak Yazmaya çalıştım.

Bekir Alim
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Öncelik Yayanın Hakkıdır Beyim

ÖNCELİK YAYANIN HAKKIDIR BEYİM

Hayatın anlamı sağlıktan geçer
Hatalı sürücü kurbanın seçer
Bu dünya fanidir kim kalır göçer
Öncelik yayanın hakkıdır Beyim

Bakan Soylu Bey’in verdiği söze
Yollarda öncelik tanındı bize
Eylem yapacağız bugün yüz yüze
Öncelik yayanın hakkıdır Beyim

Kazasız belasız bu hayat bizim
Bastığım topraktan silinmez izim
Gark olup toprağa bakmasın gözüm
Öncelik yayanın hakkıdır Beyim

Dikkat et yoluna çıkınca yaya
Kurallara uy ki çıkasın aya
Tükenmeden ömrün gün saya saya
Öncelik yayanın hakkıdır Beyim

Bekir Alim
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Önder Atam

Sonsuza dek yaşamak yaşatmaktır görevim
Ufkunda ilerlemek budur kutsal ödevim
Ey gönlümün aslanı ey büyük önder Atam
Hür doğup hür yaşadım hür kalacağım Atam

Çevirse me, zalimler dört yandan bu vatanı
Bozamaz birliğimi bu fırtına tufanı
Her karış her toprakta bin şehit var yatanı
Hür doğup hür yaşadım hür kalacağım Atam

Her kelime satırda ilkenle özündeyim
Ufkunda ilerleyip yürürüm izindeyim
Cennet gibi bir yurdun ben orta gözündeyim
Hür doğup hür yaşadım hür kalacağım Atam

Sel kayayı devirip sarp dağlardan sökerken
Ermeni’yi Yunan'ını Türk denize dökerken
Bir dal gibi eğilip Moskoflar diz çökerken
Hür doğup hür yaşadım hür kalacağım Atam

Sitemkâr Âlim’im ben düşmanlarla görüşmem
Geleceğin keyfine geçmişime sövüşmem
Bir karış toprağımı Bin namerde değişmem
Hür doğup hür yaşadım hür kalacağım Atam

24.02.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Örenlice Köyü / Ulaş (O Köy Burası)

Tecer dağı kuzey yamaçlarında
Cenneti andıran o köy burası
Bülbüller ötüşen kıraçlarında
Cenneti andıran o köy burası

Sivas Vilayeti Ulaş ilçesi
Hoş sohbet insanın gür çıkar sesi
Tecer vadisinin gönül kafesi
Cenneti andıran o köy burası

Buz gibi suları çağlayıp akar
Ezanla uyuyup ezanla kalkar
Hal ehli olanlar haramdan korkar
Cenneti andıran o köy burası

Sorarsan aslını bilinmez yaşı
Asil Türkmen soylu eğilmez başı
Bir efsane gibi toprağı taşı
Cenneti andıran o köy burası

Ne zaman kuruldu tarih bilinmez
Öz vatana tutkun aşkı silinmez
Gökte dalgalanan bu bayrak inmez
Cenneti andıran o köy burası

Sert Mahmut, viranlı ilk göbek adı
Ehli beyitte gider aşk itikadı
Karaoz’le kuşburnu damağın tadı
Cenneti andıran o köy burası

Dağlarında çiçek pür neşe saçar
Öz Vatana tutkun olur mu naçar
Her güneş doğanda bir ufuk açar
Cenneti andıran o köy burası

İsmi dudağımda dilimde hece
Nice Şehit verdi toprağa nice
Şu Karasar köyü şu Örenlice
Cenneti andıran o köy burası

Köyüne sevdalı yürek var bunca
Kenan Aslan ile Ramazan hoca
Selam olsun size selam koskoca
Cenneti andıran o köy burası

Gördüm güzelliği anlatım durda
Dostluklar kaynaşıp yayıldı yurda
Sevği, dostluk barış kardeşlik burda
Cenneti andıran o köy burası

Bir yanda Karasar bir yanı Kertme
Yaz Sitemkâr ÂLİM Yaz sitem etme
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Bu bayram gününü sakın terk etme
Cenneti andıran o köy burası

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Öyle Nazlısın-Sesli Şiir Video Slayt

Zaman doldu gayrı git yavaş yavaş
Süzülen bir fidan gibi nazlısın
Yüregin ter temiz gözlerinde yaş
Gelinlik kız gibi öyle yaslısın

Sözlerinde güven ihtişam vardı
Şiirlerde adın mevsim bahardı
Doymadan ayrıldık bir hüzün sardı
Haftada ay'da bir aramazmısın

Salınıp yürüsen yer gök imrenir
Bilmemki bu işe nasıl ne denir
Asillik sendedir sende demlenir
Girsen şu kalbime yaramazmısın

Son bahar gelmiştin gittin yaz ile
Türküler söylerdik binbir haz ile
Gel otur yanıma cilve naz ile
Verdigin sözünde duramazmısın

Derindir der; Alim deryanın dibi
İçimde fırtına esiyor tipi
Daldan dala konan kelebek gibi
İstesen yurt yuva kuramazmısın

Şiir ve Yorum:Bekir ALİM

iframe
src='http://depo.mynet.com/dosya/e5ce4166f9335279bb968e91fc0c1265-73167/Oyle
-Nazlisin-Bekir-Alim/1' frameborder='no' scrolling='no' width='194px'
height='77px'/iframe

Bekir Alim
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Öylemi

ÖYLEMİ

Ter temiz duygumu bir heves ile
Yüzüme bakarken sattın öylemi
Son vurduğun darp’la işkence çile
Dert ekip derdime kattın öylemi

Sevdalı gönlümde yalnız ve tektin
Mutluluk yerine bak neler ektin
Söktün ciğerimden ne varsa çektin
Şimdi bir köşeye attın öylemi

Gün bu gün diyordun saat bu saat
Mutlumusun bari oldun mu rahat
İstersen haykırıp bir kahkaha at
Her zevki sefayı tattın öylemi

Gözden ıraksın ya kar etmez özür
Amansız duyguya olmuşsun esir
Verdiğim nasihat etmezken tesir
Derin deryalarda battın öylemi

Fikrin darmadağın yüreğin buruk
Çıktığın zirve bu işte son doruk
İmansız insanda olmaz’ki kulluk
Feleğe cerh ile çattın öylemi

Der; ÂLİM yüzünü çevirme derdin
Ben sevdim be zalim sen yere serdin
Dert babası oldum söyle ne verdin
Hali harap yorgun yattın öylemi

12.10.2010
Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Özlü Kenan'ım

ÖZLÜ KENAN’IM

Gönül defterime yazı yazan var
Şairler diyarı burda ozan var
Suskun dillerimde sanma hazan var
Özü bir sohbetli sözlü Kenan’ım

Dört mevsim baharda yaşıyor gibi
Dilinde nameler taşıyor gibi
Derdi karlı dağlar aşıyor gibi
Yüzü bir yüreği közlü Kenan’ım

Dostlar meclisinde yer ve yurdu var
Siyah saçlarına kar düşmesin kar
Seven gönüllerde hiç olmaz mı yar
Gözü bir gönülde özlü Kenan’ım

Gönül dostum deyip yazmışsın beni
Âlim’in gönlüne od düştü yeni
Yazsam kelimeler anlatmaz seni
Sözü bir sohbetli izli Kenan’ım

10.03.2009

Kenan BİLGAÇ Bey'in  'Var Bekir ALİM İsimli Şiirine İtafen Yazıldı

Var Bekir Âlim

Gönüllere tahtı sarayı kurdun,
Şairler diyarı Sivas’tır yurdun,
Birliktir şuurun hep dimdik durdun,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Sevecendir kalbin beyit dilisin,
Kalmasın kötülük kökten silinsin,
Yazıyor kalemin böyle bilinsin,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Bellidir cevherin yüreğin yanık,
Kim bilir nelere oldun ki tanık,
Kurarlar mahkeme olursun sanık,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Severim dostumu can ile candan,
Kimseler bakmasın kem ile yandan,
Kenan’ım der asil soyludur kandan,
Gönlümüzde yerin var Bekir Âlim.

Kenan BİLGAÇ 09.03.2009

NOT: Bu şiirim, derli arkadaşın gönül insanı şair Bekir Âlim beyefendiye yazdım.
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Biliyorum ki bu can arkadaşım daha fazlasını hak ediyor ama benim elimden gelende bu
kadar. Umarım beğenirsiniz değerli şair arkadaşlarım. Kardeşime bu şiirim
armağanımdır..

Bekir Alim
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Palanı Vardır

Sevdasız yaşayan solgun yürekte
İçinde dert sızı kalanı vardır
Söz sohbet bilmeyen sevdasız renkte
Her gittiği yerde yalanı vardır

Dertsize dert katıp derde salanın
Yetimin malını çekip alanın
Meydanı boş bulup perdahlananın
Sırtında semeri palanı vardır

Dünyayı dolaşıp gelse yüz yüze
İtibar edilmez bir kötü söze
Sığmazken geceye nede gündüze
Dert üstüne derdi salanı vardır

Haksıza hak verip kul hakkı yeyip
Sevgiyi şefkati aşkı bilmeyip
Issız bir ovada bir çay demleyip
Gizli sırlarını bulanı vardır

Dertlinin derdini döktüm satıra
Söz sohbete sığmaz yükte katıra
Din yıkan bir dinsiz sözde hatıra
Elbet onu benden alanı vardır

Der Âlim dert benim dert çeken benim
Bumuydu bedeli böyle sevmenin
Dilerim Allahtan bulsun sebebim
Her naftanın bin bir talanı vardır

15.08.2005 Pazartesi

Bekir Alim
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Pendikte Geçer Zaman

PENDİK’TE GEÇER ZAMAN

Ol Yüce Peygamber’in, müjdesi var serinde,
Dünyanın gözde yeri, cennetsin gözlerimde.
Fatih Sultan Mehmed’in, takvası üzerinde,
Çağlayıp geçer zaman, söz örülür Pendik’te.

Nice şahlar sultanlar, gelip geçti taht kurdu,
Dört kıtaya hükmeden, Atamın ana yurdu.
Bir zaman Makedonya, Roma ve Bizans durdu,
Beşbin’ler den başlayan, iz görünür Pendik’te.

İstanbul boğazından Sakarya’nın arası,
Surlar ile çevrilmiş, Pantecio’n ovası,
“Beş burun” diğer adı, kültür kenti burası,
Bakmaya kıyamazsın, göz yorulur Pendik’te.

Doğusunda Tuzla var, güney yanı Marmara,
Anlatsam anlatamam, sığmaz arş-ı alaya
Bir yanı Sultanbeyli, öbür yanı Kartal’a,
Uzanır boydan boya, tez yürünür Pendik’te.

Kayapınar, Kaynarca, Kurtköy’ü unutmadım,
Her karış toprağını bilirim adım adım.
Ne zaman uzak kalsam, arşa çıkar feryadım,
Çamçeşme’yle, Sanayi, öz görünür Pendik’te.

Tarihine bir batkım Beşbinleri aşıyor,
Çamlık, Çınardere’si kültür için yaşıyor,
Aydos dağını görsen, gören aklı şaşıyor,
Mevsim yaz kışa dönse, yaz barınır Pendik’te.

Yeditepe’den bak gör, koylarını, gezini,
Eyyüb El Ensari’nin bilirim hevesini,
Gökkubbeyi süsleyen kutlu ezan sesini,
Derinden dinledikçe, haz bürünür Pendik’te

Ruhumda derin yerin, kalbime çizdim tuval,
Binbir renkle bezenmiş kimi mor kimisi al.
Der; ÂLİM mecalim yok, artık sormayın sual,
Bilirim aziz dostum, düz yürünür Pendik’te.

Bekir ÂLİM /Sitemkar Aşık-Sivas

Bekir Alim
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Pendik'te Geçer Zaman

PENDİK’TE GEÇER ZAMAN
Ol Yüce Peygamber’in, müjdesi var serinde,
Dünyanın gözde yeri, cennetsin gözlerimde.
Fatih Sultan Mehmed’in, takvası üzerinde,
Çağlayıp geçer zaman, söz örülür Pendik’te.

Nice şahlar sultanlar, gelip geçti taht kurdu,
Dört kıtaya hükmeden, Atamın ana yurdu.
Bir zaman Makedonya, Roma ve Bizans durdu,
Beşbin’ler den başlayan, iz görünür Pendik’te.

İstanbul boğazından Sakarya’nın arası,
Surlar ile çevrilmiş, Pantecio’n ovası,
“Beş burun” diğer adı, kültür kenti burası,
Bakmaya kıyamazsın, göz yorulur Pendik’te.

Doğusunda Tuzla var, güney yanı Marmara,
Anlatsam anlatamam, sığmaz arş-ı alaya
Bir yanı Sultanbeyli, öbür yanı Kartal’a,
Uzanır boydan boya, tez yürünür Pendik’te.

Kayapınar, Kaynarca, Kurtköy’ü unutmadım,
Her karış toprağını bilirim adım adım.
Ne zaman uzak kalsam, arşa çıkar feryadım,
Çamçeşme’yle, Sanayi, öz görünür Pendik’te.

Tarihine bir batkım Beşbinleri aşıyor,
Çamlık, Çınardere’si kültür için yaşıyor,
Aydos dağını görsen, gören aklı şaşıyor,
Mevsim yaz kışa dönse, yaz barınır Pendik’te.

Yeditepe’den bak gör, koylarını, gezini,
Eyyüb El Ensari’nin bilirim hevesini,
Gökkubbeyi süsleyen kutlu ezan sesini,
Derinden dinledikçe, haz bürünür Pendik’te

Ruhumda derin yerin, kalbime çizdim tuval,
Binbir renkle bezenmiş kimi mor kimisi al.
Der; ÂLİM mecalim yok, artık sormayın sual,
Bilirim aziz dostum, düz yürünür Pendik’te.

Bekir ÂLİM /Sitemkar Aşık-Sivas

Bekir Alim
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Refik Kutlu Bekir ALİM Atışması

Bekir Alim Beye

Hiç durmadan yorulursun
Derdin nedir Bekir gardaş
Rüzgâr gibi savrulursun
Derdin nedir Bekir gardaş

Şairlikte üst baştasın
Geldin kırkaltı yaştasın
Baharın yok hep kıştasın
Derdin nedir Bekir gardaş

Kaleminden ferman akar
Duruşun bağrımı yakar
Dumanın ta arşa çıkar
Derdin nedir Bekir gardaş

Herkese yardım edersin
Bazen bilmeze gidersin
Bak bunu bir gün ödersin
Derdin nedir Bekir gardaş

Müderris bey torunusun
Kara sarın gururusun
Çok çalışma yorulursun
Derdin nedir Bekir gardaş

Bekir âlim senin adın
Herkes dost baldan tadın
Ne katın var nede yatın
Derdin nedir Bekir gardaş

Bağlarda açılan gülsün
Nameleri süzen dilsin
Çağlayıp ta coşan selsin
Derdin nedir Bekir gardaş

Refikiyim budur sözüm
Aynı hamurdandır özüm
Bekir âlim iki gözüm
Derdin nedirBekir gardaş -Refik Kutlu

REFİK KUTLU’YA İTHAF’EN

Sorduğun suale cevap aradım
Yazdıgın sözlerin izi bu gardaş
Dostlarım görmeden olmaz muradım
Mevsimin baharı güzü bu gardaş

Anlatım derdimi dinle bak hele
Konuşsun şu yerler gelsinler dile
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Gönül bahçemdeki kırmızı güle
Yürekteki yangın közü bu gardaş

Yaşlanmış bedene acı kar etmez
Kadere talihe gücümüz yetmez
Öyle bir sevdaki terkedip gitmez
Bir melek sureti özü bu gardaş

Gönül defterime yazdım bir zaman
Sorarsan ömrümü geçti toz duman
Kaf dağına varıp durduğum o an
Gönlümün yokuşu düzü bu gardaş

Saldıgın şiiri aldım ağladım
Okurken maziye daldım ağladım
Kem talihi yere çaldım ağladım
Çektiğim çilenin yüzü bu gardaş

Bu ne bir düşmanlık nede bir kindi
Dertlerim üst üste bindikce bindi
Refik’i Alim’den söz bekler şimdi
Alim’in Arife sözü bu gardaş....Bekir ALİM

19.02.2009 Perşembe  Saat 23.11

Pişman ettin Bekir Bey

Dostluklar güzelmiş yeni anladım
Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey
Okuyunca her satırda ağladım
Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey

Cevabı alınca doldu gözlerim
Yüreğinden akan dostluk sözlerin
Kalkamadım tutmaz oldu dizlerim
Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey

Dertlerini mısralara dizmişsin
Sende benim gibi garip gezmişsin
Bu dünyanın boş olduğunu sezmişsin
Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey

Sözlerin anımsattı geçen yılımı
Bir yıl oldu kayıp ettim dalımı
Dostlarla paylaştı arzu halımı
Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey

Aldım ben dersim yeter bu kadar
Yüreğimde sız bağrım dert yatar
Yüklettin göçümü bak katar katar
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Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey

Parmak bastım bilemedim yaraya
Taş koymuşlar hekimlerle araya
Sen layıksın konaklara saraya
Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey

Refik derim âlim beyin şahsına
Cevabını aldım yandım bahtına
Şairlerin oturdun gönül tahtına
Yazdığıma pişman ettin Bekir Bey-Refik KUTLU

20.02.2009

Bekir Bey

Dost şairim diye bir beyit saldım
 Derdin sana, az mı? Dedim Bekir Bey
 Her satırda sitemine ağladım
 Cevap ver de, üz mü? Dedim Bekir Bey

Mektubun alınca doldu gözlerim
 Ne dedim ki ağır gelmiş sözlerim
 Belim tutmaz oldu kaldı dizlerim
 Dert bağrında köz mü? dedim Bekir Bey

Hüzün dolmuş hece hece dökünce
 Anlaşıldı satırlara bakınca
 Gam keder çağlayıp arşa çıkınca
 Her derdini, diz mi? dedim Bekir Bey

Hatırlattın bana geçen yılımı
 Aklıma düşürdün solan gülümü
 Paylaşmıştım senle arzu halımı
 Üzüntümü, yaz mı? dedim Bekir Bey

Aldım ben dersim yeter bu kadar
 Yüreğimde sızı bağrım dert yatar
 Çile yüklenmiş, sin bak katar katar
 Diyar diyar, gez mi? dedim Bekir Bey

Parmak bastım bilemedim yaraya
 Taş koyan var bazen böyle araya
 Sen layıksın konaklara saraya
 Sinirlenip, kız mı? dedim Bekir Bey

Kul Refikim Bekir Âlim şahsına
 Cevabını aldım yandım bahtına
 Buyur ettim gönüllerin tahtına
 Bu hayattan, bez mi? dedim Bekir Bey

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Refik KUTLU/SİVAS

Degerli Kardeşim Refik KUTLU Beye bu güzel ve benim için çook büyük degeri olan bu
şiirinden dolayı teşekkür ediyorum.
Yolunuz açık olsun kardeşim.

Bekir Alim
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Reşit Bahtiyar'a

REŞİT BAHTİYAR’A

Eskikarasar’ın dernek başkanı
Duyuldu cihana yayıldı şanı
Sadakatli bir dost döşte imanı
Dostuna dost gibi bakıyor Reşit

Kültür sanat için ugraşıp durur
Düşenin elinden tutupta korur
Festivaller yapar çok mutlu olur
Sevdası yüreğin yakıyor Reşit

Saygıda kusur yok sevgide üste
Gönül gözü açık durur kafeste
Dost yolunu bekler kulağı seste
Soysuza yumruğu çakıyor Reşit

Kimine ağam der kimine paşa
Ulaş’lıyım dersen gel koşa koşa
Söylesen ne çıkar kâr etmez taşa
Sel gibi çağlayıp akıyor Reşit

Sitemkâr Âlim der sorulmaz soru
Şiir kitabın bol olsun okuru
Mürşidi kâmilden almış desturu
Sözler burcu burcu kokuyor Reşit

Bekir ALİM     30.11.2016

Bekir Alim
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Sabiha Serin

Yüzü pak güneşten saçları sarı
Bilmem ki bu güzel bu kimin yarı
Ozanlar Şehrinin Şah’ı, Sultanı
Dert alır dert vermez Sabiha Serin

Gözleri mas mavi göz taşı gibi
Sevdalı yüreğin ataşı gibi
Sanki güzellerin baş tacı gibi
Dem vurup dem sürmez Sabiha Serin

Ufkunda gün açmış sanat güneşi
Ararsan dengini bulunmaz eşi
Sımsıcak bir kalpten kızgın ateşi
Gül toplayıp dermez Sabiha Serin

Gönül bahçesinden doğmuş belli o
Âşıklara serdar olmuş belli o
Dertlinin derdinden açıp solmuş o
Sen gülmeden gülmez Sabiha Serin

Hem şair o zat-ı hem de bir yazar
Gösterme Allah’ım değmesin nazar
Bir yerel kanalda gördüm bir pazar
Kin gıybeti bilmez Sabiha Serin

Ne yazsan ne Âlim tarif edemen
Sevgisiz bir dünya olsun istemen
Sen âşıksın amma sen dert çekemen
Sen yaz sanat ölmez Sabiha Serin

BEKİR ALİM BEY (Akrostiş

Bugün doğum günün iyi ki doğdun
En büyük üstatsın eserler sundun
Kara hisar’lının onuru oldun
... İyi, büyük şair gardaşım benim

Rahmetli gardaşım, çıkmaz içimden
Ağladım yıllarca hep kederimden
Lakin kardeş bildim, seni yürekten
İşte tam Sivas’lı gardaşım benim

Melek huylu asil, böyle kardeşi
Bir tek canım kurban, bulunmaz eşi
En nice yıllarca olsun neşesi
Yüce bir değerdir gardaşım benim

SABİHA SERİN
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11.9.2008

Bekir Alim gardaşımın 2008 yılındaki
doğum gününde yazmıştım.

Bekir Alim
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Sabret Sevdiğim

Hasretin bağrımda yakmaz kor beni
Can kurban yoluna yoldur sevdiğim
Haftada ayda bir ara sor beni
Zehir ver elinden doldur sevdiğim

Dargınım bu yüzden kırmızı güle
Dargınım geceye gündüze bile
İsmin dudağımda bir ahenk ile
Verse Hak kudretin boldur sevdiğim

Hasretin içimde yanan tunç narım
İşte bu sermayem servetim karım
Yıkılsam doğrulup derim ben varım
Sar beni sarmala soldur sevdiğim

Şimdi bak ne hâlda perişan halın
Açılsın gül gibi yeşersin dalın
Sen peteksen, arın benim ver balın
Aç göğsünü açta doldur sevdiğim

Sitemkâr Âlim der bulunmaz nazım
Söylenir dillerde çalınır sazım
Dert yüküne döndüm kap kara yazım
Ya gel ya durma git öldür sevdiğim

19.08.2002 AĞUSTOS

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sadakat

Seni sensiz yaşasam baharda bülbül gibi
Yine aşkın hasretin ayrılmaz bedenimden
Yorsun tutan bir ırmak bir derede kum gibi
Sürüklenir dururum ayrılmam sevgilimden

Bekir Alim
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Sakın Unutma

Ufkunda gün açıp doğar erkenden
Kor bedende hasret yakar unutma
Kar etmez kış boran içsen her demden
Coşkun sel nehirde akar unutma

Yol gider yukarı döner tersine
Geçmez bu fırtına yaz gelmez yine
Söylediğim sözler gitse hersi ne
Bitmez kış boran’da yıkar unutma

Hal bilmez muhannet hal hatır öyle
Son olsun sözlerim son defa söyle
Bitmeyen öfkeyle naz yapma böyle
Bu Can, can bedenden çıkar unutma

Yaz baharda kıymet bilmezsen eğer
Fayda etmez nanköre versen ne değer
Taş olmuş yüreğin katıymış meğer
Yakmaz kor bedende bıkar unutma

Yaz söyle Âlim’im dost ibret alsın
Sen gidersen geç git bir eser kalsın
Vursun davul zurna dümbelek çalsın
Fazla naz insanı sıkar unutma

25.09.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Salih Aydogdu Bey'e İtafen

Ne güzel anlatıp yazmışsın beni
Bu senin pak özün Salih Aydogdu
Gönül sarayında bülbül misali
Baldan tatlı sözün Salih Aydogdu

Kem sözdür kötüyü pahlılaştıran
Sevdadır uzağı yakınlaştıran
Sıra dağlar gibi dağlar aştıran
Güleçtir ak yüzün Salih Aydogdu

Hak bilip hak için hakka yanan var
Meydanda söz alıp, satan ozan var
Sevdasız yürekte kış ve hazan var
Kış görmesin güzün Salih Aydogdu

Takdirin Hak ile tefekkür ile
İsmini anarım bil ki şevk ile
Baldan tatlı dilin bir ahenk ile
Yanıp yakar közün Salih Aydoğdu

Yol bizim yolumuz elbet birik biz
Barış ve kardeşlik biz özgürük biz
Dost yoluna kurban ne gün gördük biz
Kalplerde bu sızın Salih Aydogdu

Dilde sermaye çok elde sazıyok
Sevdasız yüreğe mezar kazıyok
Bir sevda uğruna destan yazıyok
Gözün aydın gözün Salih Aydogdu

Der ÂLİM dert bizim et ve deriyiz
Gönül sarayının son neferiyiz
Hem Ali Muhammet hem bir veliyiz
Kış olmasın yazın Salih Aydogdu

Bekir Alim
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Sarp Dağlık Yamaçtan Aşıpta Gelsin

Döndükçe dönerdik bin bir hevesle
Bırak duyguların koşup da gelsin
Uyandır uykudan ılık nefesle
Sarp dağlık yamaçtan aşıp da gelsin

Boz bulanık selden çağlarken dere
Sonu meçhul yolun akışı nere
Kükremiş volkana döndüm bir kere
Her damla nehirden koşup da gelsin

Ah çekip ağlama ne derse densin
İçimden fırtına kopacak kesin
Ben tabip ararım Lokman'ım sensin
Kol kanat çırparak uçup da gelsin

Aç göğsün üstünden yaz defterine
Gel sarıl bu aşkın son neferine
Dört mevsim bahardan güz güllerine
Kızıl ırmak gibi coşup da gelsin

O sonsuz ufuktan o sonsuz gece
Girmiştin ok gibi gelip sessizce
İstersen vur öldür al sev sadece
Bir damla nehirden taşıp da gelsin

Kalbimdeki umut ay ve güneşsin
Yanardağ misali yakan bir eşsin
Ben param parçayım sen bir kalleşsin
Savcılar fermanım yazıp da gelsin

Eridim gün güne dert yığın, yığın
Bir kalır elinde verip aldığın
Bir han zar gibiyim aç bak da sığın
Sitemkâr Âlim’im koşup da gelsin

12.05.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Sarsın Yar Beni

Her günüm bir azap her gün beterim
Eriyen kar gibi yakar kor beni
Her zaman hep böyle yanar tüterim
Sor bir sual eyle dur da sor beni

Vursalar hançeri can bende değil
Desinler ki diz çök secdeye eğil
Vermem ha namerde nanköre meyil
Merhemi ilacı alıp sar beni

Gök deniz mavisi aşk bir suyu sa
Sel gibi akarım sevda buyu sa
Haykırsam cihana dünyalar duysa
Alsın beni benden sarsın yar beni

Sitemkâr Âlim der; artsa dert keder
Bu sevda insanı isyankâr eder
Şah olsam cihana yâda derbeder
Yansam hasretimle sarsan yar beni

14.08.2002 AĞUSTOS

Bekir Alim
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Sebahattin Erbıyık Hocaya

SEBAHATTİN ERBIYIK HOCAYA

Dokuzyüzelli dörtte ay gibi doğup açtı
Anlatsam saza söze sığmaz Erbıyık hoca
Eğitime gönül verip yüzlerce ışık saçtı
Bilgiyi benliğinde yığmaz Erbıyık hoca

Nice cevri cefaya göğüs gerdi bu beden
Öz vatana sevdalı aşk ile yanıp tüten
Yıldızeli, Sivas’ı dolaştı Hakkâri’den
Ayrım yapıp insana kıymaz Erbıyık hoca

Kaç bahar geldi geçti kaç mevsim değişti bak
Asaletli tavrınla çağlayıp su gibi ak
Kimse kara diyemez öyle saf öyle berrak
Gönlüne ihaneti koymaz Erbıyık hoca

Ektiği bunca fidan yeşerip filizlendi
Vatan millet sevgisi yüreklerde közlendi
Çektiği çile acı kuytu yere gizlendi
Haksızla yandaş olup uymaz Erbıyık hoca

Sitemkâr Âlim’im der; sözleri sanki zem zem
Bir cümleye sığar mı otuz yedi yıl birden
Asil dik duruşuyla örnek oluyor her dem
Şairlerin sözüne doymaz Erbıyık hoca

16.01.2014

Bekir Alim
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Seda Sayan'a

Ufkumdan bir güneş doğar uzaktan
Kimine kin kibir ün verdin Seda
Kurtulmaz bedenim darptan tuzaktan
Her sabah sabah'ta gün verdin Seda

Yolda yoldaş oldun yolsuz kalana
Sözünde yer yoktur yalan dolana
Yor yoksula düşkün yurtsuz olana
Zor günde sırtına yün verdin Seda

Umutsun gönlümde kıştan buyana
Bırakmaz kaderim salmaz oyana
Selamlar söyleyin Seda SAYAN’A
Sitemkâr aşığa yön verdin Seda

Dayanmaz yüreğim şansı yok yardan
Kapandı yollarım kışla borandan
Yoksulu düşkünü kurtardın dardan
Dinmeyen dertlere son verdin Seda

Umut yaz bahar’da sende asalet
Kanal 'D' Sabah'la verin cesaret
Gözün aydın olsun yolun selamet
Kaybolan yıllara şan verdin Seda

Sitemkâr Âlim der daralıp doldum
Yargısız biçare bir memur oldum
Varmadan menzile sararıp soldum
Tunç kaya Âlim’e kanverdin Seda

13.12.2002 CUMA

Bekir Alim
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Seher Yeli

Esme deli rüzgâr esme dur bugün
Bir yıldız akıyor seher yelinde
Yol almış kervan’ın gider gün be gün
Bir güne bakıyor seher yelinde

Cümleler bir nakış hecelerden dağ
Söylensin yıllarca efsane bu çağ
Muhabbet bağında Bekir Güzel dağ
Söyleyip yakıyor seher yelinde

Ufkundan bu güneş açılıp doğsun
Türküler deryada çağlayıp dursun
Körelen kalplerde pas tutan yorsun
Yeşerip kalkıyor seher yelinde

Toprağı cevher'den sert saya taşın
Bulunmaz emsali Murat Boydaş'ın
Selam tüm dostlara selam gard aşım
Dünya'yı sallıyor seher yelinde

Söylesen bir Âlim söylemesen bir
Tükenmez umutlar yeşerir bir, bir
Şu derya denizde olmaz kin kibir
Bak neler yazıyor seher yelinde

25.06.2003 CUMA

Bekir Alim
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Sel Olur Buğün

Bulunmaz cihanda bir tek mizacın
Olmaz mı bir kula hiç ihtiyacın
Bir tabip arayıp bulsan ilacın
Dilimden dökülüp sel olur bugün

Kırılmış dökülmüş bomboş bir kovan
Kim bilir ne halde o ıssız ovan
Katıksız soframda bir kuru soğan
Üflesem rüzgârım yel olur bugün

Savurdun harmanda dön derip durdun
Ne kadar güzeldi o mevsim yurdun
Yaz bahar gelmeden kasıp kavurdun
Dost bildiğim dostlar el olur bugün

Ne zaman durdurdu ne durak bizi
Ne kadar sevmiştik bir birimizi
Yanardağ misali bahar denizi
Kalbimde çağlayıp sel olur bugün

Söylersin Âlim’im bitmez kederim
Hasretin içimde çeker giderim
Ben bende değilim senden beterim
Ak düştü saçlarım kel olur bugün

03.04.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Selam Olsun _Atışma

SELAM OLSUN

Yokluğunda çok ararsın onsuz asla duramazsın
Yerini doldurmak için başka bir şey koyamazsın
Dar gününde sıkıntıda başkasını bulamazsın
Derlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Çok aradım bulamadım sadık dostu buralarda
Sızlanıyor deli gönül kaldı derin yaralarda
Gözyaşımın yanağımdan döküldüğü sıralarda
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Gün gelip zaman geçmeden dost kıymeti bilenlere
Vatan için göz kırpmadan can veripte ölenlere
Karlı dağı yol ederek dost bulupta gelenlere
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Zeki olup yol gösteren ziyasıyla aydınlatan
Sızlayan şu yaralara merhem olup şifa katan
Ondan her dem razı olur önce Rahman sonra vatan
Şehit düşen bu toprağa şühedaya SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Dilleriyle yüreğimi sabah akşam haşlamayan
Şeytan gibi gördüğünde beni hemen taşlamayan
İyilikler yaptım diye hemen söze başlamayan
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Feryat edip içten içe ah çekerek ağladım ben
Arınıp günahtan kirden yüreğimi dağladım ben
Dostlar için yağmur olup bir sel gibi çağladım ben
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Kardeşim Şevki şiir yazıp asmış hemde zor ayak
Yazmış sekizde sekizi sade tek kendine kıyak
Yazıyor bol kesede bence hiç yememiş dayak
Sıladan tüm dostlara saygı ve SELAMLAR OLSUN...Nadir ÇİTİL

Gurbet elde vatanının hasretini çekenlere
Umutsuza umut olup sevinçten yaş dökenlere
Zalimlere karşı koyup bileğini bükenlere
Kalkan gibi karşı koyan yüreklere SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Dereler çay, çaylar ırmak çoğaldıkça sular durmaz
Büyüdükçe küçülenler cahil gibi gönül kırmaz
Adam olan dostu arar olmayanlar hatır sormaz
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Yine hüzün yine gam var nedir bu başta nüsubet
Sen kurtar bizi yaratan el açtım sana yardım et
Sinsi,sinsi dolaşıyor çaresiz amansız bu dert
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM
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Yürüyorken yanımda eş dağdan aşarken yoldaşım
Can verse de bu uğruda olmalı benim sırdaşım
Aynı kandan gelmesek de diyebilmeli gardaşım
Gurbet elde bizi anan o dostlara SELAM OLSUN …..Şevki KAYATURAN

Kol koladır Bekir Alim şevki beyle Nadir beyle
Kervanları dağ aşıyor gönül koşta derdin söyle
Ayrı kaldım nice dosttan yaşanmıyor gardaş böyle
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Deli poyraz gibi estim bazen aç bazense suzuz
Kaç gece bekledim seni kaç gece kaldım uykusuz
Bu kalpte atan bu sevgi öyle yüce öyle sonsuz
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Vatan için canla başla yürüyorsa adım adım
Böyle dostlar edinmektir yaşar iken tek muradım
Hayattayken her yaş günü düşündüğüm yer sıratım
Her tarafta bizle birlik olanlara SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Dost çadırı önündeyim içeriye girebilsem
Dostlar gibi hakikati kalp gözüyle görebilsem
Azrail’le tanışmadan muradıma erebilsem
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Yüklenince gam yükünü tutmaz olur elim dizim
Yaş kemale erer bir gün dinlenmezse bir çift sözüm
Ten buruşur takat kalmaz görmez olur iki gözüm
Yol gösterip yardım eden nesillere SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Nerde kaldın Nadir Çitil neden hiç çıkmıyor sesin
Kayaturan Zeki burada giden geldi sen nerdesin
Korktun desem yalan olur beklerim belki dönersin
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Baş yarmadım hiç kimsenin gönüldeki taşlarımla
Dost gönlünü viran etmem karlı buzlu kışlarımla
Yağmurları aratmadım şu dökülen yaşlarımla
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Kayaturan özü sözü bir olana dost denilir
Bir ekmeği pay ederek birlikte dostla yenilir
Gerekirse esirgenmez beraber dostla ölünür
Dar günümde bizle birlik olan dosta SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Ayrılırım aranızdan beni bekler yaralılar
İzin var mı söyleyiniz şansı bahtı karalılar
Acıları yüreğinde benim gibi sıralılar
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Yetişemedim hızına Zeki Tombul çok suratlı
Beni koydu burda yaya zannedersin kendi atlı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben bisiklet bulamazken bazıları gezer yatlı
Denizlerde deryalarda yüzenlere SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Yarın belki görüşürüz canlarımız sağ olursa
Gönül dostu terkeder mi gönülleri bağ olursa
Nasıl biter onca derler biri koca dağ olursa
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Kapıları kapatmayın açın gardaş düşkünlere
Düşürmeyin yaşım geçkin ne olur beni dillere
Alın bağrınıza basın muhtaç etmeyin ellere
Kolun açıp sarılanlar dostlar size SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Kapatmazlar kapıları ancak merde yoldaşlarım
Bekliyorum gelen yoktur hani nerde yoldaşlarım
Çare olur belki dedim benim derde yoldaşlarım
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Nadir abim ne istersen iste ben öyle yazarım
Bir kıtayla kaybolmuşsun noldu kaçtı mı ayarın
Toprak dedim büyük bildim bilirsin seni sayarım
İzmir’den Sivas’a gardaş bütün yurda SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Yine bugün gam doluyum derdim dağlardan aşıyor
Kara yasa büründüm ben halimi gören şaşıyor
Açıp baksan şu kalbimi gör baki neler taşıyor
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Duyarsınız sizde bir gün Zeki Tombul ölmüş diye
Arkasından sevdikleri ağlamamış gülmüş diye
Pişman olup konuşurlar diken değil gülmüş diye
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Af eyleyin siz dostlarım olamadım bu gün sizle
Açma diyorlar sayfanı bu günüde böyle gizle
Olur olmaz kelimeyle çıkılmaz ki basit sözle
İzmir’den Sivas’a gardaş bütün yurda SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Alamadım alamadım hevesimi alamadım
Eller gibi şu dünyada hiç bahtiyar olamadım
Çok kapılar çaldım inan faydalı dost bulamadım
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Ne yaparsın devlet işi önce onu yapmak lazım
Çalacağım Veysel gibi veren yok ki divan sazım
Değiştirmek çok istedim silinmiyor anıl yazım
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Gurbet elden selam aldım biraz olsun yüzüm güldü
Uzaktaki can dostlarım anlaşılan derdim bildi
Beklediğim muhabbettir O'da az önce geldi
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul
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Zeki Tombul üstat coşmuş meydan yalnız ona kalmış
Kara toprak asil dosttur deyip derinlere dalmış
Bekir nerde kaldın diye şiir ile haber salmış
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Kapatmazlar kapıları ancak merde yoldaşlarım
Bekliyorum gelen yoktur hani nerde yoldaşlarım
Çare olur belki dedim benim derde yoldaşlarım
Dertlerime dermen olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Bir gün olur duyarsınız bu garipte ölmüş diye
Üç İhlas’la bir Fatiha gönderin dostlar hediye
Yaşar iken hasret kaldı görmediği o sevgiye
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Bozulmadık bağımda servetimdi gözyaşım
Döktüm yaban ellere değmeyecek yad aldı
Kırılacak dökülecek nem kaldı ki gönlümde
Yar sanıp da yaş döktüğüm yiğide selam olsun. (Dönay Kurt)

Baktım dostlar, dost arıyor dedim gardaş yorulmayın
Göstereyim size dostu benden önce sarılmayın
Kara Toprak ak dostumuz böyle dosta darılmayın
Dertlerime derman olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Düzen bozuk Dönay Hanım ne bağ kaldı bağ başım
Siz burada şair bacım diğer dostlarda gardaşım
Buyrun birlikte yiyelim bulunur sofrada aşım
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Nerde dostlar niye sustu neden ses çıkmaz kimseden
Dert içinde yaşayıp da var mı gününü gün eden
Gel Şevki Gardaşım anlat gam dolu geçen seneden
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Çok çaresiz kaldım diye çıra gibi yanmayınız
Benim gibi gariplerin dostu yoktur sanmayınız
Kerim Allah dostumuzdan başkasını anmayınız
Dertlerime derman olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Kayaturan koşar adım geliyorum peşinizden
Atışmaya sürdün bizi demen sakın yüzünüzden
Zeki Tombul, Bekir Alim geliyorum izinizden
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Damlaların derelerin deryalarda suyu vardır
Kalem ehli dostlarımın melek gibi huyu vardır
Sırlarımı saklayanlar hakikaten bana yârdır
Dertlerime derman olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Yaram derin aştırmayın bakmaya yürek dayanmaz
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Ameliyat çare değil narkoz vermeyin uyanmaz
Yanar yürek ver buzlu su başka türlü içim kanmaz
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Anlat hele anlat gardaş Ruhsati,Aşık Veysel ’den
Yüzün gibi paktır özün bilirim seni ezelden
Dost selamı gönder bari yer uzak der gelmez isen
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Gücüm yetmez yükseklere merdivenler kuramam ki
Gönül yıldızı dostlarım sizsiz asla duramam ki
Gönlüm zindan olduğunda ışığını göremem ki
Dertlerime derman olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Bir bakmışsın ağlaşırla suyun altın yakıyorlar
Üç beş dostun birde imam toplanmışlar yıkıyorlar
Götürürken cenazeni konu komşu bakıyorlar
Sağlığımda sual eden tüm dostlara SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Münafığın bal-ı zehir, dot lokması bal diyerek,
Bir canım var feda olsun, gerekirse al diyerek,
Dar günümde dostum diye kucak açıp gel diyerek,
Dertlerime derman olup paylaşana selam olsun.......(Aşık)  Binali KILIÇ

Arkanızdan koşuyorum adımlarım uymaz size
Bekir Alim atlımıdır mesafeyi açtı bize
İnşallah tüm dardakiler yokuşlardan çıkar düze
Dertlerime derman olup paylaşana selam olsun…….Zeki Tombul

Der ALİM’İM selam aldık baş üstünde kabul ettik
Dostlar ile vedalaşıp dost olmayanı terk ettik
Aylar, günler geçti derken söyle kaç ömür tükettik
Dertlerime derman olup paylaşana SELAM OLSUN…Bekir ALİM

Kayaturan Allah bilir Kâbe’yi görer mi? Gözüm
Hacer-ül Esved’e bir kez sürebilsem bende yüzüm
Ravza-ı Mutahara’da el açıp Resul’e özüm
Allah diyen müminlere siz dostlara SELAM OLSUN….Şevki KAYATURAN

Bekir Alim
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Seller Gibiyim

Yağmurlar yağarken coştu dereler
Boz bulanık akan seller gibiyim
Senden kaldı bu dert bu harabeler
Kendi öz hanemde eller gibiyim

Yine bahar geldi bulandı havam
Kimi sarhoş dedi kimisi avam
Al bu canı yarab,al sıram savam
Savrulup durmayan yeller gibiyim

Ağlayıp sızlamak yazmak hiç oldu
Bir çaldı telefon bin bir suç oldu
Bekletme bırak git gayrı geç oldu
Mızraptan titreyen teller gibiyim

Suç sende değil ki belki kaderden
Hal kalmadı bende dertten kederden
Dilimden dökülen bu namelerden
Kökünden sökülmüş dallar gibiyim

Param parça belki kırık döküğüm
Bir zavallı gibi boynu büküğüm
Hasretin kapatmaz yırtık söküğüm
Asfaltı bozulmuş yollar gibiyim

28.04.2003 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Sen Değilmisin

Beni bu sevdaya derde düşüren
Hal bilmez muhannet sen değil misin?
Bir dilenci gibi aşkı döşüren
Hal bilmez muhannet sen değil misin?

Değmezmiş sevgine zahmet boşuna
Düşen yaprak gibi kal bir başına
Bin bir sitem eden bir gözyaşına
Hal bilmez muhannet sen değil misin?

Sana aşkım verdim sevgimi verdim
Oysa seni senden fazla severdim
Beni derde salıp bin yapan derdim
Hal bilmez muhannet sen değil misin?

Gördün mü sevmeden bir murat almış
Saraylar yaptırıp içinde kalmış
Göğsümden kalbimi sökmeden almış
Hal bilmez muhannet sen değil misin?

Sitemim sözüm var zamana birden
Bana ne bu günden böyle devirden
Kurtulmak isteyen Hacı Bakirden
Hal bilmez muhannet sen değil misin?

Bekir Alim
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Sen Hiç Sevdin mi?

Sevda ektim sevdasız yüreğine
Bir arayıp soramadın öldün mü?
Bazen bir yol oldum bazen merdane
Sevdim amma kıymetimi bildin mi?

Gözümde gözyaşım selim olmadın
Bir açtın yeşerdin birde solmadın
Yağmur oldum yağdıkça sen doymadın
Ayrılmakta bir çıkar yol buldun mu?

Vefalıyım deme vefa yok sende
Unuttum sevmeyi şükür sayende
Her bir ihanetin biri bir tende
Ben yanarken sende yangın söndü mü?

Kalmadı anlamı cümle satırın
Bu gidişle çok ocaklar batırın
Ben ölmeden bilmediğin hatırın
Bir kez olsun bir yüzüme güldün mü?

Duysun cümle âlem yazanlar yazsın
Varsın yüreğimde aşkın sızlasın
Sen bir nankör kedi sen hayırsızsın
Kalbini taş yapıp taşa gömdün mü?

Der ÂLİM dertlerim dertle yarıştı
Dost bildiğim dost düşmanla barıştı
Gözümde gözyaşı sele karıştı
Sende yürek yok ki sen hiç sevdin mi?

Şiir :Bekir ALİM
Video Klıp:Bekir ALİM
<object width='400' height='334'><param name='movie'
value='http://video.eksenim.mynet.com/e/106061'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed
src='http://video.eksenim.mynet.com/e/106061' type='application/x-shockwave-flash'
wmode='transparent' width='400' height='334'></embed></object>

Bekir Alim
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Sen Nerdesin Sen

Senin yokluğunda dünyam karardı
Döküldü yaprağım düştü sarardı
Sen gittin gideli saçlar ağardı
Seni arıyorum sen nerdesin sen

Güneşin kuytuya vardığı gibi
Arının peteği sardığı gibi
Ferhat’ın dağları yardığı gibi
Seni arıyorum sen nerdesin sen

Sevdanı kalbime kazdım kazalı
Adına destanlar yazdım yazalı
Ey Sultan şehirli dünya güzeli
Seni arıyorum sen nerdesin sen

Sordum sual ettim nerde o nerde
Seni ilk gördüğüm o mescerede
İçime kor ateş düştüğü yerde
Seni arıyorum sen nerdesin sen

Hangi yara hicran olmaz gecede
Elimdeki kalem dilde hecede
Ben beni unuttum bir sen sadece
Seni arıyorum sen nerdesin sen

ÂLİM’İN derdine dert katardın sen
Bir doğup gün gibi bir batardın sen
Hayalde düşümde sen yatardın sen
Seni arıyorum sen nerdesin sen

28.Eylül 2007 Cuma

Bekir Alim
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Sen Olamazsın

Çaydan geçip, boz dağlara bakarsın
O benim sevdiğim sen olamazsın
Yağan yağmur gibi çağlar akarsın
O benim sevdiğim sen olamazsın

Dertlerim üst üste düzdüm düzeli
İçimde bu sevda ezel ezeli
Gelmezsen be Gülüm köylü güzeli
O benim sevdiğim sen olamazsın

Yanardağ misali yandıkça durdum
Gelenden geçenden hep seni sordum
Kalbimin içinde yurt yuva kurdum
O benim sevdiğim sen olamazsın

Bahar geçti gitti sözde sevmedin
Düşmanla dost olup gülüp eyledin
Nerde o dostların nettin neyle din
O benim sevdiğim sen olamazsın

Gün geçti Âlim’im umut var derken
Yerden yere vurup alay ederken
Ak düştü saçıma hasret çekerken
O benim sevdiğim sen olamazsın

01.05.2002

Bekir Alim
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Sen Olmayınca

Bir gece yarısı titreyip durdum
Uyku yok gözümde sen olmayınca
Sana gelmek için hayaller kurdum
Uyku yok gözümde sen olmayınca

Ne yediğim belli nede içtiğim
Bir rüzgâr misali geçti gençliğim
Her cümlede adın yazıp geçtiğim
Uyku yok gözümde sen olmayınca

Değişti Dünyamın çarkı düzeni
Sevmedim bir tanem seni üzeni
Açtın yüreğimde pınar gözemi
Uyku yok gözümde sen olmayınca

Sevdanı kalbime attım bir kere
Bir et kemik kalsam birde cendere
İstersen giderim senle mahşere
Uyku yok gözümde sen olmayınca

Anlamsız hayatın tadı yok sensiz
Gül bülbülsüz olmaz tarla tiken siz
Uyandım uykudan solgun renk beniz
Uyku yok gözümde sen olmayınca

Bomboş kaldı yürek virane şimdi
Ne Baharım geldi ne de kış dindi
Beklerken gözüme kanlı yaş indi
Uyku yok gözümde sen olmayınca

Yalan yok sözümde gülme'y unuttum
Âlim’i aşk ile yaktın kavurttun
Boş hayaller kurup kendim avuttum
Uyku yok gözümde sen olmayınca

26 Mayıs 2006 Cuma

Bekir Alim
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Sen Yoksun Yanımda

Her sabah uykudan uyandığımda
Hasretin içimi kavurur yakar
Ah keşke deyip de düş sandığımda
Gözyaşım çağlayıp sel gibi akar
Son değil bu sevdan sonsuza kadar

Bu gece gözüme uyku girmedi
Hep seni düşündüm sabaha kadar
Saplandı göğsüme el değdirmedi
Coşkun seller gibi çağlayıp akar
Bu sevdan son değil sonsuza kadar

Umutlar tükendi hasretin zorda
Uzayan yollara daldıkça bakar
Kim bilir nerdesin nasıl ne hâlda
İçimden hasretin sel gibi akar
Bu sevdan son değil sonsuza kadar

Bekir Alim
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Sendemi Yok Oldun

Kader’e dir bunca bu sitem nazım
Sermayem elimde bir kırık sazım
Gönlüme şevk veren ey alın yazım
Sendemi yok olup yok olup gittin

Dost sözünde durur seçilmez derdin
Ekmediğin tohum biçilmez derdin
Sevdan bâki bende geçilmez derdin
Sendemi yok olup yok olup gittin

Darılma sen işte bahtım bu benim
Belki meziyetin belki çilendim
Hani bir zamanlar can bedenindim
Sendemi yok olup yok olup gittin

Kalemim elimde titriyor şimdi
Yürekte yangın var tütmüyor şimdi
Benim bana gücüm yetmiyor şimdi
Sendemi yok olup yok olup gittin

Hayallerle yaşar, yakıp yanardım
Yokluğunda içten içe kanardım
Bir sesini duysam bayram sanırdım
Sendemi yok olup yok olup gittin

Kardelen misali yüksek mi yerin
Çok mu uzak yolun yok mu diz ferin
Bir gün görmeseydin söyle ne derdin
Sendemi yok olup yok olup gittin

Der Âlim istersen ismim anma ha
Belki kavuşmayız belki bir daha
Duyarsan öldüğüm sakın yanma ha
Sendemi yok olup yok olup gittin

07.05.2008 Salı

:::::TUT ELLERİMDEN:::::

Ne kadere sitem ne de naz ettim,
Sermayesiz; ben bir ömür tükettim,
Çektikçe çileyi sanki ürettim;
Yok olup gitmeden tut ellerimden...

Vefasız değilim sözümde durdum,
Candostum kalbimde tahtını kurdum,
Edebiyat bağı benim de yurdum,
Yok olup gitmeden tut ellerimden...

Hatırlattın bana dertli maziyi,
Nakış öğretecek buldum terziyi,
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Akranlarım çoktan aldı mevziyi,
Yok olup gitmeden tut ellerimden...

Dargınım hayata sarardım soldum,
Kanadım kırıldı uçamaz oldum,
İyiyi kötüyü seçemez oldum,
Yok olup gitmeden tut ellerimden...

Hayalde sevenler,gerçeği tatmaz,
Bağrına basmasa yabana atmaz,
Sevdası tertemiz,hileler katmaz,
Yok olup gitmeden tut ellerimden...

Kardelen misali yalnızdı yerim,
Kalbimde umudum dizimde ferim,
Tükendi anlayın işte eserim;
Yok olup gitmeden tut ellerimden...

Kardelen talihin yazılmış kara,
Toprağın çorakmış düşmüşün nara,
Şiir mahsülümü sundum pazara;
Yok olup gitmeden tut ellerimden...

08/05/2008

Not: Bu Şiir 07.05.2008 Tarihinde  Yazmış Oldugum 'Sendemi Yok Oldun' İsimli Şiirime
08.05.2008 tarihinde 'Tut Ellerimden' isimli bu güzel şiir Y.Kardelen tarafından cevap
niteliğinde yazılarak Hediye edilmiştir.
Kendisini Kutluyor Saygılarımı iletiyorum.

Bekir Alim
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Senden Başkasını Gördüğüm mü Var

Dargınmısın Gülüm boynun eğersin
Senden başkasını sevdiğim mi var
Sen benim gözümde dünyay değersin
Senden başkasını gördüğüm mü var

Od düşüp bacayı sardı bir kere
Beklerim yolunu mahşerde bile
Darılmak olur mu kırmızı güle
Senden başkasını gördüğüm mü var

Sevdanız kalbimde bir servet gibi
Gönlünüz gönlüme bir davet gibi
Mevsimler şahidim der sabret gibi
Senden başkasını gördüğüm mü var

Yurt yuva mekânım oymağım sensin
Dilimdeki şeker kaymağım sensin
Şiirlerde ilham kaynağım sensin
Senden başkasını gördüğüm mü var

Kaderim bu deyip boynunu bükme
Ah çekip derinden ciğerim sökme
Sabret biraz daha yaşlanıp çökme
Senden başkasını gördüğüm mü var

Der Âlim dertliye derdin söylersin
Kalbinde bu servet malı neylersin
Dayan be bir tanem birgün gülersin
Senden başkasını gördüğüm mü var

Bekir Alim
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Senden Başkasını Gördüğümmü Var

Dargın mısın Gülüm boynun eğersin
Senden başkasını sevdiğim mi var
Sen benim gözümde dünyay değersin
Senden başkasını gördüğüm mü var

Od düşüp bacayı sardı bir kere
Beklerim yolunu mahşerde bile
Darılmak olur mu kırmızı güle
Senden başkasını gördüğüm mü var

Sevdanız kalbimde bir servet gibi
Gönlünüz gönlüme bir davet gibi
Mevsimler şahidim der sabret gibi
Senden başkasını gördüğüm mü var

Yurt yuva mekânım oymağım sensin
Dilimdeki şeker kaymağım sensin
Şiirlerde ilham kaynağım sensin
Senden başkasını gördüğüm mü var

Kaderim bu deyip boynunu bükme
Ah çekip derinden ciğerim sökme
Sabret biraz daha yaşlanıp çökme
Senden başkasını gördüğüm mü var

Der Âlim dertliye derdin söylersin
Kalbinde bu servet malı neylersin
Dayan be bir tanem bir gün gülersin
Senden başkasını gördüğüm mü var

13 Temmuz 2006 Perşembe

Bekir Alim
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Sendenmidir?

İçimde hasretin yeli
Bu sevdanın aşkın seli
Esiyor bak deli, deli
Senden midir benden midir?
Bilmem ki bu yerden midir?

Akıyor gözümden yaşım
Zehir oldu ekmek aşım
Kurtulmaz beladan başım
Senden midir benden midir?
Bilmem ki bu yerden midir?

Kayboldu yazım baharım
Sel gibi çağlar akarım
Tacın tahtını yakarım
Senden midir benden midir?
Bilmem ki bu yerden midir?

Bekir Alim
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Seni Düşündüm

Dün gece rüyamda titreyip durdum
Geleceksin diye yâr seni sordum
Senin yokluğunda hayaller kurdum
Ayrılık yok diye yemin ettim ben

Hasretin içimde bir güneş gibi
Yaktın yüreğimi yar ateş gibi
Ya kul, köle olam ya bir eş gibi
Ayrılık yok diye yemin ettim ben

Ben seni bu canda cana can bildim
Unuttum maziyi dertleri sildim
Bu gece kapında mihman’a geldim
Ayrılık yok diye yemin ettim ben

Elveda demek mi ölmekten beter
Çektiğin bu çile artarda yeter
Hasretin içimde yandıkça tüter
Ayrılık yok diye yemin ettim ben

Nedir bu kaderin bize kasti ne?
Gözyaşı dökerim gönül testine
Gönderdiğin selam başım üstüne
Ayrılık yok diye yemin ettim ben

Sitemkar ALİM der; yansa bu tenim
Aşka sevdalanmış kin tutmaz genim
Bir seni sevdim ben sevgilim benim
Ayrılık yok diye yemin ettim ben

03.02.2009 Salı

Bekir Alim
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Seni Sevdim

Seni sevdim bir tanem
Kalbimle yüreğimle bıraktığın gibiyim
Zannetme bir başkası girsin senin yerine
Seni sevdim

Seni sevdim bir tanem bir tek seni sevdim ben
Sakladım adını hep
Seni kimseler görüp kimse almasın diye
Kaybetmekten korkarak seni sevdim.

Seni sevdim bir tanem
Senle tattım bu aşkın dinmeyen acısını
Unutsam unutamam.
Söksem söküp atamam yürekten sancısını
Seni sevdim.

Seni sevdim bir tanem
Saklı gizli olarak
Kimseye söylemedim söyleyemedim adın
Çünkü yasak…
Sevmek yasak sevilmek yasak
Ama sevdim.

Seni sevdim bir tanem
Tutmadan ellerini koklamadan tenini
Çektiğim acılarla ödedim bedelini
Bu anlamsız bu hayat bir gün gelip bitecek
Aşk bitecek, ömür bitecek, sevgi bitecek
Amma olsun
İçinde sen varsın
Yalnız senin aşkın var
Yaşadığım şehirde gezdiğim her Caddede
Senden hatıra kalan bende bin bir anı var
Seni sevdim.

Seni sevdim bir tanem
Yalnız seni sevdim ben sana yemin etmiştim
Seni unutmam daha ölsem bile demiştim
Seninle güzel hayat; yaşamak senle güzel
Sevilmek senin işin sevmekte benim
Gün gelip göreceksin nasılda çok sevmişim.

Sevebildiğin kadar sevilmek elbette hakkın yeter ki sevmesini bil.

20.04.2005 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Sermeye Geldim

Hers ile oturup kalkarsın diye
Dostuna düşmanca bakarsın diye
Sel gibi çağlayıp akarsın diye
Yoluna set çekip sürmeye geldim

İçin bir dışın bir gözün karadır
Kar etmez dert bize yakan yaradır
Sarhoşun berduşa sözü naradır
Diline çent, kement vurmaya geldim

Bin bir hüner dolu sözde lisan'da
Çiçek açar tomur, tomur nisanda
Her bir kerametin biri insanda
Sana bin bir öğüt vermeye geldim

Altın'a ak derler, düşse paslanmaz
Aklı olan taş kayaya yaslanmaz
Arif anlar laftan sözden hoşlanmaz
Söz ile defterin dürmeye geldim

Her şaka altında bir gerçek yatar
Züğürt kendin över sağ sola çatar
Ehli olan söz üretip laf satar
Postunu yerlere sermeye geldim

Açtı mor menekşe lale solmadı
Cıngıl Baba dedim gene olmadı
Yaz Âlim’im söz yerini bulmadı
Tutup kollarından germeye geldim.

Not: Bu Şiir BERGÜZAR İsimli Şiir Kitabımdan Alınmıştır.

Bekir Alim
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Serpil

SERPİL

Gönlüme bir kor düştü yanıyor içten içe
Bu sevdan dertten derde salıyor beni Serpil
Ellerim baş ucumda ağlıyorum sessizce
Bu sevdan dertten derde salıyor beni Serpil

Düşürdüğün girdapta sakın görme beni hor
Sensizlik acısıyla yüreğimde yandı kor
Bunca yakınımdayken hasret çekmek nede zor
Bu sevdan dertten derde salıyor beni Serpil

Saçlarınla dans eden meltem rüzgârı gibi
Bazen yaktın içimi bazen savurdun tipi
Dayanma gücüm yoktur boynuma dola ipi
Bu sevdan dertten derde salıyor beni Serpil

Toz pembe düşlerinde binbir hayal görünce
Kalbimin duvarını aşk oduyla örünce
Aklımı baştan alıp sürgün gibi sürünce
Bu sevdan dertten derde salıyor beni Serpil

Yıkılmaz bir dağ idim yaktın yıktın devirttin
Şu Sitemkâr Âlim’in taş kalbini erittin
Yarım bir aklım vardı benden alıp delirttin
Bu sevdan dertten derde salıyor beni Serpil

Bekir Alim
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Sersem

Onulmaz derdime dert koyup sattın
Ölümden öteye yol var mı sersem
Ekmeğime zehir acıyı kattın
Yaptığın bu doğru karar mı sersem

Kime dost görünüp dostça yaklaştın
Menfaatin uğruna kırk takla aştın
Okuyup yazmaktan korkup ta kaçtın
Sağlam mı kulağın duyar mı sersem

Her gün birin bulup yolmak tek işin
Feryat ediyorum dostlar yetişin
Sonun pek hoş değil dinsiz gidişin
Bakım eşin dostun arar mı sersem

Bir varmış bir yokmuş bir masal gibi
Bazen fırtınaydın bazen bir tipi
Haram Lokma yeyip yuttuğun gibi
Orda da kan ilik soran mı sersem

Düşün bir bak hele kim verdi seni
Bunca Kâinata renk beniz teni
İnanmam diyerek yıprattın beni
Soysuzdan hiç soylu türermi sersem

Âlim’im yaz söyle alsın bir ibret
Gel nasıl edersen sen buna sabret
Nefsini sorgula kendinle har bet
Yazdığım söz sana uyar mı sersem

23 Haziran 2006 Cuma

Bekir Alim
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Serzeniş

SERZENİŞ

Dayanmaz oldu yürek bu hasrete dayanmaz
Söyle benim birtanem aşk nedir bilir misin?
Özcanım can içinde dolaşır Hakk’a ayan
Kalp gözünden bak hele ne söyler bilir misin?

Yıldızlardan taç yaptım saçlarına tak diye
Sakın düşünme öyle sevgisiz korkak diye
Gözlerime mil çektim başka aşk yasak diye
Kalp gözünden bak hele ne söyler bilir misin?

Kaç bahar geldi geçti kaç mevsim değişti bak
Mutluluğun resmiyle yeni bir eser bırak
Bir gece ansızın gel sessizce derinden ak
Kalp gözünden bak hele ne söyler bilir misin?

Ah desem ah işitir Yâr/sen/siz gecelerim
Ne zaman seni ansam ismini hecelerim
Sevda dehlizlerine döndü bilmecelerim
Kalp gözünden bak hele ne söyler bilir misin?

Bekir ALİM/Sitemkâr Âşık

Bekir Alim
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Sessizce Akıp Gittin

SESSİZCE AKIP GİTTİN

Yıl ikibin on dokuz beş kasım akşamında
Sonsuzluğa yürüdün, yürüdün Hâk yolunda
Bunca çektiğin dertle can yoldaşın yanında
Bir gecenin yarısı sessizce akıp gittin
Gönlüme köz düşürüp yüreğim yakıp gittin

Yıllarca süren aşkın baharına ermeden
Bahçendeki gülleri toplayıpta dermeden
Ansızın gidişinle haber bile vermeden
Bir gecenin yarısı sessizce akıp gittin
Gönlüme köz düşürüp yüreğim yakıp gittin

Aldığım her nefesin birinde bindi yerin
Gittiğin günden beri kalmadı dizde ferim
Öyle bir yara açtın öyle derin mi derin
Bir gecenin yarısı sessizce akıp gittin
Gönlüme köz düşürüp yüreğim yakıp gittin

Ne şairim ne ozan nede bir şarkıcıyım
Dönülmez girdaplarda gecenin yargıcıyım
Allah şahit bilirsin hep sana duacıyım
Bir gecenin yarısı sessizce akıp gittin
Gönlüme köz düşürüp yüreğim yakıp gittin

Hercai şu gönlümde açıldı bin bir yara
Gözlerime sis çöktü dizime vura vura
Eller gülüp oynarken ALİM’in giydi kara
Bir gecenin yarısı sessizce akıp gittin
Gönlüme köz düşürüp yüreğim yakıp gittin

06.11.2019 tarihinde kaleme aldığım 5 Kasım Salı akşamı 6 Kasım 2019 Çarşamba’ya
bağlayan gece saat 02.00 civarında Hakk’ın rahmetine kavuşan çocuklarımın anası
sevgili eşim Fatma ÂLİM için yazmış olduğum bir şiir.

Bekir Alim
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Sevdam

Bir bahar sevdası bu, köy kasabadan uzak
Anlatsam anlatamam anlayamazlar Sevdam
İlkbahar mevsim'inde kurmuşlar sana tuzak
Bağlanmaz ki yolların bağlayamazlar Sevdam

Ne geçer kış boran’ın ne elde tutulursun
Bir damla su misali bir dem'de yutulursun
Kalbimde efsanesin kaderden kurtulursun
Bir dal gibi kopmanı sağlayamazlar Sevdam

Dönüp bak bir zamana bak neyle uğraşırdın
Bazen yıldızdan ay'a mehtapta dolaşırdın
Ne zaman yansa için koşup kucaklaşırdın
Yağdıkça dolsa nehir çağlayamazlar Sevdam

Her kelimede şiir her türküye sultansın
Gelmezsen bir gün eğer kör talihim utansın
Kırk yıllık bir Âlim’i taş kayayı yutansın
Vur hançeri bağrıma dağlayamazlar Sevdam

31.01.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdamız Bizim

Bu şanstan mı nedir talih mi bilmem
Erir içten içe yağımız bizim
Kızgın kor ateşte kalsam erimem
Artar günden güne sevdamız bizim

Böyle bir ihanet böyle haz olmaz
Bizde yalan dolan bizde söz olmaz
Dumansız tüteriz yansak köz olmaz
Solmaz bahçemizde bağımız bizim

Katmer, katmer açmış, açmış dökülmüş
Bir çınar gibiyken kökten sökülmüş
Görsem bir güzeli boynu bükülmüş
Erir içten içe yağımız bizim

Artsa gam kederim solmaz renk beniz
İyiye iyi der kötüye keriz
Hal bilmeyen kula yol ve rehberiz
Tarihe iz olur çağımız bizim

Der Âlim yürekte yağ kalmaz erir
Dostun kıymetini kadrini bilir
Kış boran bir geçsin yaz belki gelir
Ölmeden dirimiz sağımız bizim

24.04.2006 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Sevdiğim

Güneş açıp gün çavmadan üstüme
Hazan vurdu dallarıma sevdiğim
Ferman yazdın öldürmeye katlime
Acımadın hallerime sevdiğim

Dert yüküyüm derdin girdi kanıma
Yakışır mı bu namertlik şanına
Yüz bin kere niyetlendim yanına
Duman oldun yollarıma sevdiğim

Demeki bir ben birde sen varsın
Ne sevdamsın artık ne eski yarsın
Seninde bedenin hasretim sarsın
Kement vurdun kollarıma sevdiğim

Der Âlim dert bende doldukça taşar
Namertte nam olmaz pervasız yaşar
Sel yıkar bendini dağları aşar
Hazan vurdu güllerime sevdiğim

03.02.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Sevğiler Oyuncak Kalpler Taş Değil

SEVĞİLER OYUNCAK KALPLER TAŞ DEĞİL

Sevdanı gönlüme ektim diyerek
Kin nefreti kalpten söktüm diyerek
Dert çileyi sensiz çektim diyerek
-Bu aşkın önünde diz çöküp eğil...
-Sevgiler oyuncak, kalpler taş değil

Bu can bu bedende durdukça bu ten
Her derdi çileyi göze aldım ben
Ey benim bir tanem alın yazım sen
-Bu aşkın önünde diz çöküp eğil...
-Sevgiler oyuncak, kalpler taş değil

Sevdin mi bir kere unutup silmem
Dostları aldatıp hileyi bilmem
Sen yoksan yanımda vallahi gülmem
-Bu aşkın önünde diz çöküp eğil...
-Sevgiler oyuncak, kalpler taş değil

Kalbime derinden yazdım adını
Bırakma sen elden itikadını
Bozmadan yaratan azgın tadını
-Bu aşkın önünde diz çöküp eğil...
-Sevgiler oyuncak, kalpler taş değil

Der ÂLİM her derde alışmadık mı?
Dostlar meclisine karışmadık mı?
Bu büyük sevdayı konuşmadık mı?
-Bu aşkın önünde diz çöküp eğil...
-Sevgiler oyuncak, kalpler taş değil

Bekir Alim
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Sevmedim Gitti

Bezdirdin canımdan usandım bıktım
Sevmedim bu yüzden sevmedim gitti
Umutlarım aldın hayalim yıktın
Sevmedim, sevmedim, sevmedim gitti
Şu zavallı gönlüm bak neler çekti

Ne güneşim oldun ne yıldız ay'ım
Hep senin yüzünden isyanlardayım
Gönlümün sevdası derdim otağım
Sevmedim bu yüzden sevmedim gitti
Sevginden eser yok seni terk etti

Bir güzel sevmeyen darda kalınmaz
Sevgi yürek ister satın alınmaz
Her ağaçtan okluk, dal budak olmaz
Sevmedim bu yüzden sevmedim gitti
Umutlarım aldın hayalim bitti

Zannettin Çin kaya yâda bir taşım
Sanma ki sevgisiz yüreksiz başım
Bir yanar dağ gibi coştu ataşım
Sevmedim bu yüzden sevmedim gitti
Çekilmez bu çile canıma yetti

Der Âlim sevgini kattım zevkime
Bana aşkın yeter sen gel ya gelme
İbret al sözümden bu son kelime
Sevmedim bu yüzden sevmedim gitti
Bu bir sitem değil bu son nefretti

29.11.2004 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Sevmedinki Bilesin

Hüzün çöktü hasretinden burama
Merhem olmaz hiçbir tabip yarama
Kes umudu artık vefa arama
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

Ne haldeyim hasta mıyım gördün mü?
Ağıt yakıp başucumda döndün mü?
Sordun mu hiç yaşıyommu öldün mü?
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

El açtırdın köle yaptın kul beni
Hayat kurdum sayfa açtım yep yeni
Oysa nasıl, nasıl severdim seni
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

Ölçtün mü hiç cadde sokak tüm arşı
Kaybettin mi cenk ettiğin savaşı
Tüm benliğin oysa sevmeye karşı
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

Adam kimdir odun kimdir fark etmez
Zehir oldu benim için bal pekmez
Hiçbir gönül hiç bu kadar dert çekmez
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

Düştün mü hiç yorgun gezip yollara
İmrendin mi sevda çeken kullara
Gör o zaman gör tutunup dallara
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

Derdimize dert koymadın kattırdın
Ölsün diye kuyu kazıp attırdın
Sen sevmedin sen zevkini tattırdın
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

Söyler Âlim söyler halım bu benim
Göçmen kızı kırmızı Gül tikenim
Bundan yanar bundan karardı tenim
Sen yürekten sevmedin ki bilesin

16.03.2007 Cuma

Bekir Alim
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Sığmazsın

Bitmeyen efkârım hasretimsin sen
Anlatsam heceden söze sığmazsın
Ben bende değilim zaten ezelden
Sen kendi hanende öze sığmazsın

Açılmış göğsünde bin türlü yara
Taş kesilmiş gibi içim kapkara
Nesneden nesneye tüm parçalara
Dolaşsan dağ bayır düze sığmazsın

Susuz çeşme gibi boş gönül tasım
Sevdan yüreğimde hasretim yasım
Senden bir hatıram aşkın mirasım
Kaşların yay keman göze sığmazsın

Tükendi umutlar sermayem bitti
O çılgın arzular terk edip gitti
Aşkın yüreğimde yandıkça tüttü
Yatsan yer bulamaz yüze sığmazsın

Yaslasam sırtımı sırtına bir gün
Ne yarınım olur ne bugünüm ne dün
Renklere bezenip gez dolaş küskün
Mevsimler içinde güze sığmazsın.

18.12.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Sırası Değil

Dinle bak sözümden al bir öğüt al
Laf alıp satmanın sırası değil
Yılan zehir yapar arılarsa bal
Yan gelip yatmanın sırası değil

Her söze güvenme ele sık doku
Saplanır kalbine zehirli oku
Yoksa merhameti vicdan ve korku
Derde dert katmanın sırası değil

Bin bir sitem ettin geldim bak gene
Zor değil be gülüm sevmeyi dene
Sevdiysem suç benim senin suçun ne
Sağ sola çatmanın sırası değil

Söküp al ne varsa al şu yerinden
İsterim ecelim olsun elinden
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden
Çırpınıp batmanın sırası değil

Der ÂLİM aşkını gömdüm derine
Bir canım varidi verdim birine
Taş sevmişim meğer senin yerine
Bir atıp tutmanın sırası değil..

24.02.2005 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Sitemkar Aşık Bekir Alim Beye

Sitemkar Aşık Bekir ALİM Beye

Şarkılar şiirler manayı bulmuş
Sen iyi’ki yazdın, varsın Sitemkâr
Bed yüzler mekâna saltanat kurmuş
Kötülere kabus darsın Sitemkar

Özün doğru senin hak nazarında
Şeyda bülbüllerin ahu zarında
Gördüm dost tükenmiş dost pazarında
Muhabbet namına karsın Sitemkâr

Saptırmaz adamı sağ ile sola
İhtiyaç duymadan vermeden mola
Gerçekten gidilir âlimle yola
Kırık gönüllere yarsın Sitemkâr

Yık gitsin içinde çile bendini
Kalk ayağa gadaş topla kendini
Üç günlük dünyanın bütün derdini
Bırak bir kenarda dursun Sitemkâr

Hayallerin vardı hedefin vardı
Kötüler diz çöküp azmı yalvardı
Neden bu ayrılık bu hüzün sardı
O soysuz dizine vursun Sitemkâr

Fark etmez seneler haftaydı aydı
Yalçın seni sevdi değerli saydı
Süresiz bendeki tedavül kaydı
Her zaman geçerli kursun Sitemkâr

Şiir: Muammer YALÇIN

Bekir Alim
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Sitemkar Aşık Bekir ALİM Beye  Muammer Yalçın

Sitemkar Aşık Bekir ALİM Beye

Türküler maniler manayı bulmuş
Sende bu meydanda varsın Sitemkâr
Yaptığın besteler ne güzel olmuş
El alem dinlesin görsün Sitemkar

Senin özün doğru bak nazarımda
Kemliğini görsem hep yazarımda
Günbegün azalan dost pazarımda
Muhabbet adına karsin Sitemkâr

Saptırmazsın beni hiç kötü yola
Muhtaç ettirmezsin muhanet kula
Gerçekten giderim seninle yola
Karşılıksız yaren yarsin Sitemkâr

Hayallerin vardı hedefin vardı
Kötüler diz çöküp azmı yalvardı
Neden bu ayrılık bu hüzün sardı
O soysuz dizine vursun Sitemkâr

Fark etmez seneler haftaydı aydı
Yalçın ım her zaman değerli saydı
Süresiz bendeki tedavül kaydı
Her zaman geçerli kursun Sitemkâr

Şiir: Muammer YALÇIN

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sitemkar Aşık Bekir Alim'e

SİTEMKAR AŞIK BEKİR ALİM’E

Benimle tanıştın gönül almaya.
Emin duygularla benle kalmaya.
Kadere razıyız haber salmaya.
İlimiz Sivas’ı unutmam gardaş.
İlçemiz Kangalı unutmam gardaş.

Rızalık duygunla razıyım senden.
Adını andığım güzel sevginden.
Latifeler yaptım dinledin benden.
İlimiz Sivas’ı unutmam gardaş.
İlçemiz Kangalı unutmam gardaş.

Memlekette değil Bursada kaldım.
İmdada gelensin haberler saldım.
Yad elde kalanım selamın aldım.
İlimiz Sivas’ı unutmam gardaş.
İlçemiz Kangalı unutmam gardaş.

Bağrıma basmayı bilenim seni.
İyi olmazsan sen, bekletme beni.
Refahlar içinde sevenim seni,
İlimiz Sivas’ı unutmam gardaş.
İlçemiz Kangalı unutmam gardaş.

Mustafa DUYAR /Bursa

Mahlasını Kullanarak Şiir Yazdığım Sitemkar Aşık Bekir ALİM Beye Bursa’dan selamlar

Bekir Alim
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Sitemkar Aşık Seyyit

SİTEMKÂR ÂŞIK SEYYİT

Yüreği aşk ateşi kalbinde sevda seli,
Kimisi güldü geçti, kimisi dedi deli.
Bilinmez girdaplarda çektiği çile belli,
Tefekkürle yol almış, gidiyor Aşık Seyyit.

Bir gece rüyasında pirinden bade içti(Niyazi Mısrı)
Uyandı titreyerek canından serden geçti.
İlahi aşk içinde en doğru yolu seçti,
Allah diyerek yanıp, tütüyor Aşık Seyyit.

Müderris Mehmet onun ilim takva hocası,
İhramcızade için dinmez yürek acısı.
Terzi Baba’dan soyu dostça tüter bacası,
Bülbül gibi şakıyıp, ötüyor Aşık Seyyit.

Ruhundan benliğini silip, süpürüp attı,
İnzivaya çekilip, istişareye yattı.
Şu yalancı dünyada derdi çileyi tattı,
Her doğan gönüllerde bitiyor Aşık Seyyit.

Edep erkân ondaydı, yol oldu rehber oldu,
Karıncayı incitmez sevgi şefkati doldu.
O bir derviş misali sözü sohbeti boldu,
Gittiği mekan belli yatıyor Aşık Seyyit.

Bu sevgin bu bedende artar bir gün eksilmez,
Eskikarasar seni yaşatır adın ölmez.
Senden gelen ilham var, zannetme yüzüm gülmez,
Sözlerin bin bir ömre yetiyor Aşık Seyyit.

26.06.2012 -Sivas

Bekir Alim
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Sivas Hafik İlçesi

HAFİK’TE

Bin bir güzelliğin esareti var
Açılıp saçılmış güller Hafik’te
Gördüm cennet gibi bir başka diyar
Bugün gülüp oynar eller Hafik’te

Yaprağı kuruyup solmamış gazel
Seksen iki para Köyüyle güzel
Şairler dilinde özel'mi özel
Dosta doğru eser yeller Hafik’te

Batısında Sivas Doğuda Zara
Özünden bağlanmış kutsal bayrağa
Vatan toprağında açılsa yara
Semaya yükselir eller Hafik’te

Turnam bu yerlerde dolaşıp gezer
Aynalı sazanlar derinde yüzer
Yeşilbaşlı ördek hile mi sezer
Cenneti andırır göller Hafik’te

Koçhisardan aldı Hafik’e döndü
İlyas MEMİŞ’LE ün salıyor şimdi
Zeki AYDIN Beyle gözyaşı dindi
Eli kalem tutan güller Hafik’te

Bir yanda Doganşar biryanda Kangal
Dur gitme be gardaş bekle biraz kal
Sitemkâr ALİM der damak tadı bal
Bugün çalıp söyler teller Hafik’te

Bekir ALİM             16.Temmüz 2010

Not:Sivasın şirin ilçesi Hafik'te Üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Hafik Festivali
Şenliklerine ithafen yazıldı

Bekir Alim
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Sivas Zara İlçesi

ZARA’LIM

Dağları kekik kokan mis kokulu havan var
Koçgiri’li Gardaşım cennet vatanımda yar
Şeyh Merzub’un diyarı bu diyar başka diyar
-Tarihe ışık tutar kültür kenti sarayı
-O kadar çok sevdim ki şirin ilçem Zara’yı

Karapınar, yağlıyurt, çatal tepe yaylası
Yanık sesli Halil’in dillerde bağlaması
Köse dağı dibinde Kızılırmak havzası
-Tarihe ışık tutar kültür kenti sarayı
-O kadar çok sevdim ki şirin ilçem Zara’yı

Kuzeyinde Karaçam köy ve belde bucağı
Kalkolitik’ten beri yanar tüter ocağı
Oğuz soyundan gelir Osmanlının sancağı
-Tarihe ışık tutar kültür kenti sarayı
-O kadar çok sevdim ki şirin ilçem Zara’yı

Ferman yazıp katlime salsan kalırım burda
Gönlümdeki bu sevda Özvatan anayurda
Bir Fatiha okuyup dua et şöyle dur da
-Tarihe ışık tutar kültür kenti sarayı
-O kadar çok sevdim ki şirin ilçem Zara’yı

Şeyh İbrahim Mehmet’i, Şeyh Osman’ı unutmam
Beşir Ayvazoğlu’nu zikrederim darıltmam
Köse dağı balından tattım zerre kin tutmam
-Tarihe ışık tutar kültür kenti sarayı
-O kadar çok sevdim ki şirin ilçem Zara’yı

Bin bir türlü çiçekten bal yapan arısı var
Şehitlikte bekleyen kızı var karısı var
Koçu kurban göndermiş koynunda yavrusu var
-Tarihe ışık tutar kültür kenti sarayı
-O kadar çok sevdim ki şirin ilçem Zara’yı

Gürlevik,Karababa,Yılanlı Köse dağı
Âlim’in Yüreğinde açıldı gönül bağı
Sözle tarif edemem er meydanı otağı
-Tarihe ışık tutar kültür kenti sarayı
-O kadar çok sevdim ki şirin ilçem Zara’yı

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık     03.12.2009 Perşembe
KOÇGİRİ:
Zara’nın eski ismi 19.yy Başlarında Sivas sancağına bağlı önce nahiye sonra ilçe
anlamaktadır.
KALKOLİTİK ÇAĞI:
Zara’da ilk yerleşimin Kalkolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Tödürge Gölü civarında ki
Kültepe Höyüğü bu döneme ait buluntuların yer aldığı bir yerleşim alanıdır.
ŞEHİTLİK:

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Salgın bir hastalık üzerine bir çok sivil halkın ve askerin hayatını kaybetmesi üzerine
ölen şehitlerin mezarlarının bulundugu alana verilen isim.

Bu şiirin hikayesi:

Not:Bu şiir Sivas Yazarlar ve Şairler Derneğimizin 05.12.2009 Tarihinde Cumartesi
günü Sivas'ın Şirin ilçesi Zara'da Düzenlediği Şiir ve Müzik Etkinliği Programı için yazıldı

Bekir Alim
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Sivas'a Hoş Geldiniz

SİVAS’A HOŞ GELDİNİZ

Sevgi barış kardeşlik bir olsun görüşümüz
Vefalı dost bekliyor yanar söner döşümüz
Açtık tüm kapıları hazır bekler köşkümüz
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz

Ankara’dan, Maraş’a, Edirne’den Ağrı’sı
Bu kültür mirasının bilinen tek varisi
Sivas Yazar şairler derneğinin çağrısı
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz

Mehtaplı bir gecenin başında ay’ın tacı
Silinsin yüreğinden yaşadığın her acı
Gören gözden olmaz mı görmeyen göz davacı
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz

Selçuklunun başkenti Osmanlı’da vilayet
Atamızdan mirastır bu yer bize kifayet
Sultan şehir diyorlar biz bilmeyiz hıyanet
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim-İrfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz

Gün olur bayram olur gönlümüzde pür neşe
Bugün mutlu günümüz kafa tuttum güneşe
Altın harflerle kazdık isminizi her döşe
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim-İrfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz

Gönlünüzde gül açmış serpilip sermişsiniz
Mısralardan cümleyi toplayıp dermişsiniz
Sitemkâr ÂLİM’İM ben; derim hoş gelmişsiniz
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim-İrfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz

Bekir Alim
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Sivas'a Hoş Geldiniz_Atışma

SİVAS’A HOŞ GELDİNİZ

Sevgi, barış, kardeşlik, bir olsun görüşümüz
Vefalı dost bekliyor yanar söner döşümüz
Açtık tüm kapıları hazır bekler köşkümüz
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz-Bekir ALİM

Sivas'ın simgesi madımak, kepenek suyu
Yiğido lakabı aşkla yoğrulmuştur huyu
Aslı Türktür, Türk oğlu Türk, katıksızdır soyu
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz....Bülent ARI

Cumhuriyet kentimiz türlü çiçek açacak
Tatlı dil, güler yüzle sevgileri saçacak
Bekliyoruz canlarım, haydi gelin çabucak
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz...Sabiha Serin

Cumhuriyetin temelini burada attık
Nice kuzularımızı vatana adadık
Mustafa Kemalimi burada ağırladık
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz....Bülent ARI

Şu Sivas ellerinin yanık olur türküsü
Hilâl olur, “Gül” olur yiğitlerin ülküsü...
Her gönüle kurarız yine birlik kürsüsü
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim - irfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz-Ekrem Yalbuz

İlim ve irfan yuvasıdır böyle biline
Hep sahip çıkar eline beline diline
Doyum olmaz Sivas'ın sözüne sohbetine
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz....Bülent ARI

Ankara’dan, Maraş’a, Edirne’den Ağrı’sı
Bu kültür mirasının bilinen tek varisi
Sivas Yazar şairler derneğinin çağrısı
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz-Bekir ALİM

Alperenler diyarı, şanlı Sivas ilimiz
Şairlere ilhamdır 'açtım'ola gülümüz'
Pir Sultanlar Veyseller bizim özge dilimiz
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim - irfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz-Ekrem YALBUZ

Misafiri severiz, kucak açtık bekleriz
Takvimleri sayarız, sizleri çok özleriz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cevizli hurma pişti, yolunuzu gözleriz
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz...Sabiha SERİN

Tarihin mis kokusu sinmiş sultan şehrime
Şairliğin dokusu inmiş sultan şehrime
Nice sevda öyküsü binmiş sultan şehrime
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim irfan yuvası sivasa hoş geldiniz-Fatma NAZ

Mehtaplı bir gecenin başında ay’ın tacı
Silinsin yüreğinden yaşadığın her acı
Gören gözden olmaz mı görmeyen göz davacı
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim-İrfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz-Bekir ALİM

Bağrından nice koç yiğitleri çıkartmıştır
Veysel, Pir Sultan, Muhsin ile ışık saçmıştır
Çok muhlistir Sivas'lım ancak adı çıkmıştır
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz.......Bülent ARI

Kepenek suyumuzla can gelir yüreklere
Peynirli, patatesli sımsıcak böreklere
Dayanılmaz susamlı katmere, çöreklere
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz -Sabiha Serin

Selçuklunun başkenti Osmanlı’da vilayet
Atamızdan mirastır bu yer bize kifayet
Sultan şehir diyorlar biz bilmeyiz hıyanet
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim-İrfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz-Bekir ALİM

Siz hiç Sivas'lı ile arkadaş oldunuz mu?
Bir dost meclisinde oturup konuştunuz mu?
Saz telinden çıkan nağme ile coştunuz mu?
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz.......Bülent ARI

Anlatmayla biter mi Sivas’a sevdalıyım
Kanım, canım, toprağım, ne mutlu Sivaslıyım
Gelip görüp tanıyan der ki ben buralıyım
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz-Sabiha Serin

Böyle güzel bir günde bir araya geldiniz,
Türlü türlü bahçeden şiirleri derdiniz.
Mis kokulu güllerle yüreklere verdiniz,
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz- Nevin KILIÇ
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Mürşidin duasında,pirin sazında ocak
Tarihin her sayfası,açar semaya kucak
Ozanların otağı,sevda yatağı ancak
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz....Tevfika Seza

İç Anadolunun en orta yerinde
Saz çalınır türkü söylenir Sivas ilinde
Pir Sultan, Ruhsati, Selimi devrinde
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz....Ramzana ÖZDEMİR

Bayrağımda ay yıldız rengi beyaz kırmızı
Misafir vatan perver Sivas`ın oğlu kızı
Biz hazırız burada haydi bekleriz sizi
-Kültür kenti burası, kalmaz tasa derdimiz
-Ilim irfan yuvası, Sivas`a hoş geldiniz-Zaralı Turan

Bu ülkenin temeli bu şehirde atıldı
Nice Sivas evlâdı cephelere katıldı
Cehâlet kötülendi, hin kenara itildi
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim, İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz...Sıla Hasreti

Imranlı, Kangal,Zara, onaltı ilçesi var
Her ilçenin degişik konuşur lehcesi var
Seygı seygi hoşgörü gül dolu bahcesi var
-Kültür kenti burası, kalmaz tasa derdimiz
-Ilim irfan yuvası, Sivas`a hoş geldiniz-Zaralı Turan

Gün olur bayram olur gönlümüzde pür neşe
Bugün mutlu günümüz kafa tuttum güneşe
Altın harflerle yazdık isminizi her döşe
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim-İrfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz…….Bekir ALİM

Türkiye nin bir ili, vatanın bir parçası
Yiğitlerin mertlerin burada yaşar hası
Gelip görmeniz gerek en doğrusu Sivas`ı
-Kültür kenti burası, kalmaz tasa derdimiz
-Ilim irfan yuvası, Sivas`a hoş geldiniz-Zaralı Turan

Toprağında Peygamberin sancaktarları var
Tam tepede Abdul Vahabi Gazi yatar
Allah'ım Sivas'a değmesin kötü nazar
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz...Bülent ARI

Zaralı Turan ım der Aşıklar saz sız olmaz
Gönüllerde aşk vardır tabi sevdasız olmaz
Gördüm deme dünyayı dünya Sivas sız olmaz
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-Kültür kenti burası, kalmaz tasa derdimiz
-Ilim irfan yuvası, Sivas`a hoş geldiniz...Zaralı Turan

Gurbet yerinden gelip sıla da kavuşalım,
Madımak yemeğini hasretle pişirelim,
Sivas'ın soğuk suyundan doyarak içelim,
-Kültür kenti burası, kalmaz tasa derdimiz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz....Kangallımustafa

İnsanları sevecen, dosta açık kapısı
Değerini bilecen, gönül köşkü yapısı
Geldiğinde görecen,dersin cennet parçası
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz.....Zehra Atasoy

Dört Eylül başımızda, onurumuz, tacımız
Cumhuriyet kentidir, gururumuz şanımız
Gölgesinde dururuz şanlıdır bayrağımız
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz- Sabiha Serin

Gönlünüzde gül açmış serpilip sermişsiniz
Mısralardan cümleyi toplayıp dermişsiniz
Sitemkâr ÂLİM’İM ben; derim hoş gelmişsiniz
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim-İrfan yuvası, Sivas’a hoş geldiniz……Bekir ALİM

Her köşesi tarihtir Sivas’a gelinmez mi?
Buruciye medresede sıcak çay içilmez mi?
Gökmedrese,konaklar doyası gezilmez mi?
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz-Sabiha Serin

Siz edebi Sivas' da, beyaz kırmızı alem,
Karlardan daha temiz, hep önemsenen kalem
Gül bassın yüreğine, sizi gören elalem
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz-......Zekeriya DUMAN

Yine gelin bekleriz unutmayın bizleri
Başımızın üstünde taç ederiz sizleri
Kalacaktır bugünün unutulmaz izleri
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz- Sabiha Serin

Tarih kokar her yan Selçukludan, Osmanlıdan
Yemezseniz pişman olursunuz madımakdan
Sevgi ve muhabbet eksik olmaz Sivaslıdan
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz....Bülent ARI

İstiklal meşalesi yaktık hala yanmakta
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Müreffeh Türkiyemiz burdan aydınlanmakta
Aşığı ozanıyla halkına inanmakta
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz-Deniz Dengiz ŞİMŞEK

Başımıza taç olur gelen misafirlerimiz
Sizlerle neşe dolar şenlenir evlerimiz
Okutup paylaşırız, yazılan şiirlerimiz
-Kültür kenti burası kalmaz tasa derdiniz
-İlim İrfan yuvası Sivas’a hoş geldiniz- Nevin KILIÇ

Bekir Alim
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Sivas'ım

Bu nasıl bir tutku bu nasıl özlem
Hasretin içimde yakar Sivas'ım
Toprağın üstünde kurulan düzen
Seninle yeşerip kalkar Sivas'ım

4 Eylül Bin dokuz yüz on dokuz'da
Ulusal bir devlet kuruldu bur da
Millet iradesi millî şuuruyla
Çağlar nehir gibi akar Sivas'ım

Nice şehit verdin nice gaziler
Var mıdır emsalin kim sana benzer
Sır tutan şu yerler şu araziler
Hep sana imrenir bakar Sivas'ım

Dağın taşın serin rüzgârın serin
Bugünkü bu bayram senin eserin
Dilde destan olur tarihte yerin
Yıkılmaz doğrulup kalkar Sivas'ım

Ne yazarsan ÂLİM yaz bitecekse
Yarılıp yeryüzü yıkılsa çökse
Ecelim seninle olsun isterse
Kim usanır senden bıkar Sivas'ım

                     Sitemkâr Âşık

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sivaslı Gardaş

Buram, buram hasret kokar her taşı
Unutur mu yiğit kavım gardaşı
Madımak çorbası tarhana aşı
Burnunda tütmezimi Sivaslı gardaş

Çiçek açar yaz bahar'da yaylası
Bir efsane gibi taş ve kayası
Gönlümün sevdası kalbim aynası
Gel desem gelmez mi Sivaslı gardaş

Örnek almış cümle âlem huyunu
Dağında meleşir kuzu koyunu
İçmeye doymazsın Tecer suyunu
Bu hasret yetmezimi Sivaslı gardaş

Gelmen mi yol olsa bir de vesile
Gök medrese çifte minaresiyle
Bir seher vaktinde ezan sesiyle
Gel artık yetmez mi Sivaslı gardaş

Selçukludan gelir bizim soyumuz
Ergenekon Tuna nehri boyumuz
Öksüz garip kalmış yetim köyümüz
Bu dert hiç gitmez mi Sivaslı gardaş

Sen tedbir al verir takdirin Hak’tan
Su içtiğin o yer kızıl ırmaktan
Bıkmadın mı Gardaş uzak olmaktan
Dost sitem etmez mi Sivaslı gardaş

Ecdadım yâd etmiş Sivas adını
Bırakma sen elden itikadını
Genç ihtiyar yaşlı kız ve kadını
Söyle dert bitmez mi Sivaslı gardaş

Bu yurt senin sevki sen sevilensin
Temiz bir iz bırak dönüp gelesin
Atan var Deden var bur da bilesin
Gurbet hiç bitmez mi Sivaslı gardaş

Yol bizde der; Âlim Türkoğlu Türk'te
Cumhuriyet bizle biz Atatürk'le
Destan yazar yiğit bak süper ligde
Durduğun yetmez mi Sivaslı gardaş

15.02.2006 PERŞEMBE
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Bekir Alim
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Siyonist İsrail

SİYONİST İSRAİL’E

Kan ile beslenen kansız köpekler
Yine insanlığa sataştı bugün
Boynu bükük kaldı masum bebekler
Kor düşen ocaklar ataştı bugün

Öfkeler çığ gibi yayıldı birden
Ne farkın var kuduz söyle Vampirden
Yıkansa arınmaz pasaktan, kirden
Milyonların kanı bulaştı bugün

Genç ihtiyar yaşlı kız ve kadını
Bırakma Gazzelim itikadını
Kalemim titrerken yazdım adını
Şehitler dostuna ulaştı bugün

Dünya sessiz kalıp yatmış uyuyor
Mazlumun sesini kimler duyuyor
O sahte dostluktan nefret doğuyor
Lobiler sevinçli sarmaştı bugün

Mavi Marmara’yla tarih yazarız
Gelir Tel Avive evin basarız
Astarsız yüzünü deler asarız
Doldu yüreğimiz ve taştı bu gün

Gazze ablukada ateş dört yanı
Rotası Filistin yükü İnsanı
Biz geldik buraya bak iyi tanı
Görenler meydana hep koştu bugün

Türk Oğlu Türküm ben köyüm Karasar
Benim o yerlerde şehit kanım var
Bu Dünyayı sana dar ederim dar
Duyan donup kaldı ya şaştı bugün

Bekir Alim
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Soldun Be Gönül

Dinlemez kış boran güller açardın
Sarardı yaprağım soldun be Gönül
Beni benden alıp cevher saçardın
Ne kadar muhannet oldun be Gönül

Sanma ki bu sevdan bir gün bitecek
Bülbül figan edip baykuş ötecek
Kim bilir gönlünde kimler tütecek
Gün güne hicranla doldun be Gönül

Kalmadı bir sözüm uzak dur benden
Her daldan bir çiçek istemesinden
Senden ne köy olur kasaba senden
Sanma ki bahtiyar oldun be Gönül

Sitemkâr Âlim der kul kendi saklar
Yüzümde tebessüm saçımda aklar
Bülbülün figan edip ederken vaklar
Kalmadı tahammül yoldun be Gönül

15.11.2002 CUMA

Bekir Alim
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Son Peygamber

SON PEYGAMBER

Gülle bezenmiş ruhu kokuyor miski amber
Adalet için geldi âleme son peygamber
Şu dünyanın serveri Hak yolundaki rehber
Âlemlerin Resulü haktan geldi bu kudret
Mekke’de doğdu güneş son peygamber Muhammed (s.a.v)

Put peresti insanlık yor yoksul sefil açtı
Kalpleri kin bürümüş sanki kaskatı taştı
Nurla gelen bu ışık yayıldı huzur saçtı
Âlemlerin Resulü haktan geldi bu kudret
Mekke’de doğdu güneş son peygamber Muhammed (s.a.v)

Beşyüzyetmişbir yılı Mekke’dir doğum yeri
Vahiy ile gönderdi yaratan ilk emiri
İnsanlığa baş saldı Muhammed’ül emini
Âlemlerin Resulü haktan geldi bu kudret
Mekke’de doğdu güneş son peygamber Muhammed (s.a.v)

Sevgi şefkati koydu Rabbim onun özüne
Hz.Ali, Osman ilk inanan sözüne
Melekler gıpta etti o nurani yüzüne
Âlemlerin Resulü haktan geldi bu kudret
Mekke’de doğdu güneş son peygamber Muhammed (s.a.v)

Hz.Ebubekir, Ömer bin Hattâb ile
Yayıldı İslamiyet kuşlar geldiler dile
Son Peygamber Muhammed Mustafa aşkı ile
Âlemlerin Resulü haktan geldi bu kudret
Mekke’de doğdu güneş son peygamber Muhammed (s.a.v)

Yürekler yanıp durdu dumansız çıktı tütün
Aydınlandı yeryüzü cehalet durdu o gün
Affet bağışla yarab ÂLİM’im özüm bütün
Âlemlerin Resulü haktan geldi bu kudret
Mekke’de doğdu güneş son peygamber Muhammed (s.a.v)

Bekir Alim
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Sor Allah Aşkına Vicdanına Sor

Sırra kadem basıp söktün gündemi
Yaptığın bu hata bende öyle mi?
Aşkın yüreğimde yoksa tende mi?
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Kimseye derdimi anlatamadım
Avunmak istedim avutamadım
Bir sevdim bir daha unutamadım
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Hasreti acıyı derdi yaşadım
Dayanma gücüm yok bittim haşatım
Ben böyle sevdayla nasıl başedim
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Bu sevda elinden mecnuna döndüm
Zemheri ayında yandıkça söndüm
Aşkını kalbime gömdükçe gömdüm
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Der Âlim dert olsun dert deryasına
Vuslatı karıştı gönül yasıma
Rastlarsan gün gelir şahlar şahına
Sor Allah aşkına vicdanına sor.

          'Bülbülün Sevdası olmasa Gülün kıymeti olmazdı'.

22 Haziran 2006 Çarşamba

Bekir Alim
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Sor Beni

Bir zalimin kapısında kul oldum
Sevdi sanıp gönül dağına doldum
Bahar geçti bayram geçti ne buldum
Sevdalı yar sor gönülden sor beni

Dallarıma hüzün çöktü amansız
Bu ayrılık ne tez geldi zamansız
Vurdun beni can evimden vicdansız
Dosttan dosta tutan elden sor beni

Bu sevdaya bu sitem yakışmazdı
Sevmeseydik göz açıp bakışmazdı
Vicdan olan satmaya kalkışmazdı
Sevdim sanıp saran belden sor beni

Yüreğimi söktün şimdi yerinden
Yara açtın dinmez oldu derinden
Pişman olup yaş dolan gözlerinden
Damla, damla akan selden sor beni

Söz vermişdik dost kalmaya ebedi
Sordun mu hiç kimdir bunun sebebi
Yok, etmeden gönlündeki mabedi
Dost sandığın o gönülden sor beni

Der Âlim’im yeter artık yazma sus
İnsan eti olmaz bu kadar ucuz
Dinsin diye yarama tuz bastım tuz
Ilgıt, ılgıt esen yelden sor beni

18.01.2008 Cuma

Bekir Alim
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Sor Beni Beni

Seher yelleriyle savrulup durdum
Sen gelip geçenden sor beni beni
Ben sana bir yolcu yolunda yoldum
Yaktın kor ateşte nar beni beni

Unuttum kendimi bak nerde kaldım
Bilmem ki ben sana nasılda kandım
Her günden bir ibret bir yara aldım
Durma sar bedende sor beni beni

Bir deri et kemik bir tek bir gönüm
Hepsi yalan gerçek sadece ölüm
Bin parçaya bölsen, hep bölüm,bölüm
Akmaz kan damardan sar beni beni

Söylensin Âlim’im sözün şan değil
Selam ver saygını göster ve eğil
Korkum yok ecelden dost irfan değil
Hele bir düşte bak gör beni beni

05.08.2002 AĞUSTOS

Bekir Alim
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Sorabildin mi?

Yaz mıdır Bahar'ı kasıp kavurtan
Bunedir kim diye sorabildin mi?
Yor yoksul üstüne yağan yağmurdan
Set çekip önünde durabildin mi?

Bir çınar gibiydin bak çağın geçti
Kimi insan kimi parayı seçti
Dedenden nesline kim varsa göçtü
Ebedi bir mekân kurabildin mi?

Türküler yazıldı şarkımdan sözü
Görmezdi kimseyi kin sarmış gözü
Yerinden koparken bir Vatan özü
Bir kurşun şakandan vurabildin mi?

Ne huzur ne güven ne verdin savaş
Menzile yaklaştın bak yavaş, yavaş
Katıksız sofranda bir kuru Lavaş
Kendini yormadan bulabildin mi?

Kurtulmaz ki dertten belada başın
Daha elli belki kırkında yaşın
Bir nafta beklerken musalla taşın
Günahtan arınıp varabildin mi?

Okunur dillerde sözlerin Âlim
Dün neydim ki bugün ne oldu halim
Yalan dolan sarmış olmuşsa zalim
Ardından koşturup yorabildin mi?

Not: Bu Şiir BERGÜZAR İsimli Şiir Kitabımdan Alınmıştır.

Bekir Alim

https://www.antoloji.com
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Sormasan be Gül-Sesli Şiir Video Slayt Gösteri,,

Ne saray istersin ne köşk ne bir yat
Boş yere kendini yormasan be gül
Ne varsa içinde savur kaldır at
Uzaktan hal hatır sormasan be gül

Yağan yağmur gibi kasıp kavurdun
Gündüz hayalimde gecemden vurdun
Her parçamı bir dereye savurdun
Taş atıp sineme vurmasan be gül

Anlatsam cümleyi yetmez ki zaman
Gülüşün bir başka merhaban yaman
Yükselip alevler tüterken duman
Beni benden alıp kurmasan be gül

Yanardağ misali yanıp yakarsın
Dört mevsim içimde çağlar akarsın
Uzaktan el gibi durup bakarsın
Zamanı gönderip durmasan be gül

Ak düştü saçıma bembeyaz oldu
Bu canım can için canana canına yoldu
Bekleme dön gayrı bak zaman doldu
Boş yere avutup sarmasan be gül

Derdine dert oldum sırda sırdaşın
Yakıyor içimi hoş gönül taşın
Ak göğsüm üstüne yaslayıp başın
Ne beklersin daha durmasan be gül

Bu nedir Âlim’im bu nerde saklı
Ağaçlar yas tutar dallı budaklı
Bazen yorgun argın bazen de haklı
Yeter daldan dala vurmasan be gül

02.05.2003 CUMA

Hazırlıyan:Bekir ALİM

<object width='400' height='334'><param name='movie'
value='http://video.mynet.com/e/83925'></param><param name='wmode'
value='transparent'></param><embed src='http://video.mynet.com/e/83925'
type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='400'
height='334'></embed></object>

Bekir Alim
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Söyleyemedim

Kar yağdı başıma hasret çekerken
Bir tek bir cümleyi söyleyemedim
Yıllarım su gibi akıp giderken
Gözyaşım sil deyi söyleyemedim

Her nefeste yazdım bin bir kelime
Karıştın dilimden cümlelerime
Selam tüm dostlara sevgilerime
Ağlarken gülmeyi söyleyemedim

Yağmurlar yağarken döndüm denize
Bulutlar örtüydü üzerimize
Sen tabip olmuştun solgun benze
Birlikte ölmeyi söyleyemedim

Bir yanım yanar dağ aşılması zor
Bir yanımda hasret yakar ateş kor
Öyle bir savdaki aç kalbime sor
Yanarken sönmeyi söyleyemedim

Yaz geçer Âlim’im kış da yanarsın
İçinde hasretin durmaz kanarsın
Bir sevda elinde çağlar akarsın
Bırakıp dönmeyi söyleyemedim

10.04.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Söz Bulamadım'Mustafa Duyar'-Bekir Alim

SÖZ BULAMADIM” MUSTAFA DUYAR”

Satır satır beni yazmışsın ustam
Sustum söyleyecek söz bulamadım
İsmimi cümleyle kazmışsın ustam
Bırakıp gidecek iz bulamadım

Dert ile dermanı vermiş yaratan
Fatih Sultan gibi asildir atan
Kudreti kâmilden olmaz na’ratan
Senin gibi yanan köz bulamadım

Gittiğimiz yol bir hak hukuk yolu
Vatan’a sevdalı asil Türkoğlu
Mangal gibi yürek tunç çelik kolu
İsmini yazmaya yüz bulamadım

Gönül kervanında yürürüz aynı
Kılıç kında gezer pas tutar yaynı
Yüzsüzün namerdin söz ile paynı
Vermeye giderken küs bulamadım

Yazdığın sözleri düşündüm tarttım
Her satırda seni seni anlattım
“Duyar’ım Mustafa’m” pür neşe kattım
Cümleye dökecek süs bulamadım

Der Âlim, yürekte yanar yangın kor
Dostlar meclisine var sen beni sor
Ben Aciz bir kulum göremem ki hor
Yol bulup gidecek düz bulamadım…

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

                    10.06.2009 Çarşamba

Not: Sivas’ımızın yetiştirdiği kalemi güçlü değerli şairlerinden Bursa da ikamet eden
Sn.Mustafa DUYAR Kardeşimin bana hitaben yazmış olduğu “Bekir Âlim Kondu Ezanla
Adın” isimli şiirine istinaden yazdım.

BEKİR ALİM KONDU EZANLA ADIN

Adınla duyuldun ünlüdür şanın,
Dinle duyuluyor her yerde namın,
Böyle insanları gönülden anın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Dermanlar ararsın derdi olana,
Dostluklar kuransın selam salana,
Değerde verensin dostta kalana,

https://www.antoloji.com
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Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Düşkünleri görsen elden tutansın,
Güven itimatı ona salansın,
Derdiyle yanıpta çare olansın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Dostluk kurmaya adam ararsın,
Gönlünden silmeyip candan bakarsın,
Sadık olanları bağra basarsın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Sivas yöresinden şair’de çıktın,
İlham geldiğinde şiirler yazdın,
Gönül dünyasına eser bıraktın,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.

Mustafa Duyar’la tanışan oldun,
Konuşa konuşa dostluklar kurdun,
Onun gönlünde de sevgiyle durdun,
Bekir Âlim kondu ezanlı adın.
06.06.2009

Şiir. Mustafa DUYAR

Bekir Alim
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Sözleri Vardır

Bu sevdan bedende kor gibi yakar
Yaz gelmedi amma güzleri vardır
Sel gibi çağlayıp coşkunca akar
Hal bilmez yar amma sözleri vardır

Solarsın gül gibi solan demiştim
Eller gülüp oynar ben, se sevmiştim
Bilmem ki ben sana niye gelmiştim
Söyletmem söz amma yüzleri vardır

Gam kederim artar dert dizi, dizi
Ölsem de silinmez bu aşkın izi
Mevsimden kıskandı kış boran bizi
Zaman geçer amma izleri vardır

Yanardağ misali yanmaktan beter
Hasretin bağrımda köz olup tüter
Meyvesiz bahçeni taşlatma yeter
Sevemem ben amma gözleri vardır.

27.03.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Sözlerimize

Ne zaman durdurur ne toprak bizi
Yaz Bahar göründü gözlerimize
Öfkeler çığ gibi dert dizi, dizi
Hiç güven kalmadı sözlerimize

Yeşermez bağ'ların kurumuş dalı
Yapa yalnız yorgun tükenmiş halı
Her nereye baksam bir karaçalı
Kar yağdı kalkmıyor düzlerimize

Kar etmez kış boran zahmetin boşa
Sitemim geceye gündüze loşa
Yorgun bedenimde ruhumu okşa
Toz duman karıştı közlerimize

Yürüdük menzile tez varmak için
Suç sende değil ki yok senin suçun
Ay yakar bedenim gelmedin niçin
Dost düşman takıldı izlerimize

Sitemkâr Âlim der gülüp geçersin
Ecel şerbetini sende içersin
Sarp kayaya misali dağ ve Tecer sin
Kin kibir karıştı özlerimize

06.02.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Sözüm Var

Hükümran batakta yok zerre onur
Haysiyet mi var ki nefsini korur
Çekilmiş damardan kalmamış gurur
Söz bileyip atanlara sözüm var

Bak ne koymuş rezaletin adını
Almadım der zevk hevesin tadını
Benden çalıp en sevdiğim kadını
Atıp tutup satanlara sözüm var

Güneş doğmaz gün çavmayan benzine
Asiyim der öz vatana tersine
Yenik düşüp azgın olan nefsine
Zevke sefa katanlara sözüm var

Bu olmazdı ak damarda kan olsa
Soysuza bak can dediği can olsa
Hele birde tutunacak yan olsa
Alttan üste tutanlara sözüm var

Kırık kanat kalpte yama döşeli
Üzgün gezer sanma onu neşeli
Hak yoluna yolcu olup düşeli
Yorgun argın yatanlara sözüm var

Al canımı al bedenden alda at
Açarım göğsümü kurşuna inat
Bir zindan içinde yaygara feryat
Çığlık atıp tutanlara sözüm var

Yaz Âlim’im yaz bir daha yaz hele
Dök cümleyi mızrap ile vur tele
Sevdim diyen sahtekâra bak hele
Adam soyup utanlara sözüm var

Bekir Alim
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Sular Gibiyim

Ne senden usandım ne bahçe bağdan
İsmini andıkça yanar gibiyim
Mevsimler değişti gönül çağımdan
Aktıkça durulmaz sular gibiyim

Açıldı dört yana boy saldı dalım
Yoruldum ben artık kalmadı halım
Bıraksan yakamı be hey be zalim
Yolcuya su veren pınar gibiyim

Göklerden semaya yıldızdan ay'a
Ürkek bir ceylanım bazen sert kaya
İçimde büyüyen o aşkın var ya
Boy salıp büyüyen çınar gibiyim

Boğuk bir nefesten titriyor sesim
Bir tek anın kaldı yırtık bir resmin
Kul eyler Âlim’i aşkın hevesin
Yanardağ misali yanar gibiyim

29.12.2002 PAZAR

Bekir Alim
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Sultanıma Bak

Bahar seli gibi bulandım coştum
Bak şu kara bahtım ikbalime bak
Yıllarca ardından peşinden koştum
Gönlümdeki sevda sultanıma bak

Benimle ağlayıp benimle güldü
Bir Lokmayı bile bin parça böldü
Aşkını kalbime gömdükçe gömdü
Gez dolaş Dünya'yı emsaline bak

Gözünde gözyaşı kalpten karası
Sızlatan içini derdi yarası
Umutlar vaat ettim sevmek sırası
Dili şeker şerbet bak balına bak

Ne şanda şöhrette ne pulda derdi
Beni benden bile fazla severdi
Ektiğimiz tohum meyvesin verdi
Yeşerdi gül gibi bak dalına bak

Ne söyleyip yazsam az belki sana
İdeal bir eşsin örnek bir ana
Bir oğlan üç kız'la can kattın cana
Asalet yol onda bak halına bak

Sitem kar Âlim der Laf alıp satmam
Canımın cananı can benim Fatma’m
Hers lenip boş yere kaşlarım çatmam
Kalbimin kudreti ilhamına bak

02.12.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Sunuş Yazısı Remzi Timar

SUNUŞ

Sivas denilince şairi, ozanı ve tarihi yapılarıyla birlikte kültürü akla gelir. Geçmişte
birçok medeniyetlere ve uygarlıklara başkentlik etmiş Kültür Kenti Sivas bağrında
yetiştirdiği Aşık Veysel,Aşık Ruhsati,Pir Sultan Abdal,Sefil Selimi ve Ulaş/Eskikarahisarlı
Aşık Seyyit Yalçın gibi halk ozanlarını yetiştirerek edebiyatımıza ve toplumumuza
kazandırmıştır. Ozanlar yurdudur burası.

Sivaslı şairimiz Remzi TİMAR’da şairiyle-ozanıyla bilinen böylesine köklü bir halk
kültürünün içinde yetişip gelen günümüz şairlerinden sadece biridir. Zengin bir coğrafya
içinde yetişen halk kültürünün imgeleri ile beslenmiş şairimiz Remzi TİMAR’ın kitap
çıkaracağını duyduğumda çok mutlu oldum. Bilgi ve birikimlerini sanal ortamda şiir ve
edebiyat sitelerinde şiir seven gönül dostlarıyla paylaşarak büyük bir beğeni toplayan
şairimiz böylesine anlamlı ve kalıcı bir eser bırakmayı çoktan hak ettiğine inanıyorum.

Yazdığı şiirlerinde işlediği konular. İnsan sevgisi başta olmak üzere aşk, sevgi, sitem,
doğa ve gurbet temalarını ustalıkla işleyen milli ve manevi değerlerini koruyan, sahip
çıkan, din ve mukaddesat sevgisi ile toplumsal konulara yer veren, uyarılar ve
temenniler ile yazdığı şiirleriyle önemli konulara değinerek hep ön plana çıkmıştır.

Elli sekiz şairin katılımı ile gerçekleşen geliri Sivas İşitme Engelliler Derneğine
bağışlanmak üzere Sivas’ta hazırladığımız “Sivaslı Şairler Antolojisi Güldeste “
kitabı,2010 Yılında Kırkbeş şairin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz “Bir Bulut Bin Damla”
ve 2011 yılında hazırladığımız Yüz seçkin kalemin şiirlerinden oluşan “Şairler Seçkisi”
Antoloji Kitabında şiirleriyle yer alan şairimiz hayır ve yardım severliliği ile de
bilinmektedir.

Elinizde bulunan “HABERİN VAR MI” isimli bu güzide eserde yazdığı şiirlerinde konu
bütünlüğü ve akıcılığı sağlayarak, okuyucuyu usandırmadan hayal dünyasından uzak
gerçekçi düşüncelere götürecektir.
İrticaili ve taşlama şiirlerindeki ustalığı ile dikkat çeken Sivaslı şairimiz Remzi Timar
kendi öz kültürümüzün bir parçası olarak duygu ve düşüncelerimizi, sevinç mutluluk ve
hüzünlerimizi şiir sevenleri ve okuyucusu ile buluşturma gayreti içerisinde olmuştur.

Şairimizi kutluyor. Daha nice kalıcı eserler bırakmasını temenni ediyorum

25 Ağustos 2011

Bekir ÂLİM
Söz Yazarı Şair
Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği
Başkan Yard.

Bekir Alim
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Sürgündeki Sevdam  SELVİ  NAZ 1 Video Slayt

SÜRGÜNDEKİ SEVDAM (SELVİ NAZ)

Ne zaman seni ansam hülyalara dalarım
Dinmez artık gözyaşım içten içe kanarım
Aşk odunda kavruldum yar sen de ben yanarım
Ya derdime çare ol ya katlime ferman yaz
Yeter artık bekletme yeter beni Selvi Naz

Gecem gündüze eştir bekletme beni yeter
İçimdeki hasretin yandıkça yanıp tüter
Kalbimde aşk odu var mecnundan oldum beter
Ya derdime çare ol ya katlime ferman yaz
Yeter artık bekletme yeter beni Selvi Naz

Kerem edip ardından gel desen gelmez miyim?
Ferhat gibi dağları del desen delmez miyim?
Bu yolda hamdım piştim kadrini bilmez miyim?
Ya derdime çare ol ya katlime ferman yaz
Yeter artık bekletme yeter beni Selvi Naz

Bir gülüşün ömrüme can katıp can veriyor
Görmesem bir gün seni içten yağım eriyor
İçimdeki bu aşkı Allah şahit görüyor
Ya derdime çare ol ya katlime ferman yaz
Yeter artık bekletme yeter beni Selvi Naz

Günden güne büyüdü depreşti dinmez acım
Her şey yalan gerçek sen ben sevgine muhtacım
Öyle büyük sevgin var eyy benim başım tacım
Ya derdime çare ol ya katlime ferman yaz
Yeter artık bekletme yeter beni Selvi Naz

Umudum suya düşüp kırıldı bak fay hattı
Sürgündeki sevdama felek cürmile çattı
Şu Sitemkâr ÂLİM’E her gelen acı kattı
Ya derdime çare ol ya katlime ferman yaz
Yeter artık bekletme yeter beni Selvi Naz

17.08.2011 Çarşamba
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Sürgündeki Sevdam SELVİ NAZ 2

SÜRGÜNDEKİ SEVDAM SELVİ NAZ-2

Bugün bir güzele uğradı yolum
Başıma ne bela açtı Selvi Naz
Kırıldı dizlerim tutmuyor kolum
Beni derde salıp kaçtı Selvi Naz

Düştüğüm dert başka haldan anlamaz
Zanneder hep yakar kendisi yanmaz
Unuttu vicdansız ismimi anmaz
Oysa şu başımda taçtı Selvi Naz

Verdiğim nasihat çıktı hep boşa
Dönderdiler beni yanan ataşa
Sildim yüreğimden döndüm en başa
Bunca emeğimi saçtı Selvi Naz

Dinleyin dostlarım alın nasihat
Rahat bir uykuda yatmadım rahat
Geldi geçti ömrüm boş yere heyhat
Cümleler dilimden taştı Selvi Naz

Sitemkâr ÂLİM der; aldanma sakın
Dostta gözü olmaz özde korkakın
Soysuza meyletme tavrını takın
Varsa sır sıdırın saçar Selvi Naz

21.08.2011 Pazar
Bekir ALİM

Bekir Alim
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Sürgündeki Sevdam SELVİ NAZ 3

SÜRGÜNDEKİ SEVDAM SELVİ NAZ 3

Gönül tezgâhında sevgi dokudum
İsmini kalbime kazdım Selvi Naz
Baş harfinden hece yaptım okudum
Uykuyla aramı bozdum Selvi Naz

Allah şahit ayan kalp gözüm sende
Yaşanmamış aşkın iksiri bende
Her gün her saniye her bir nefeste
Her cümlede seni yazdım Selvi Naz

Ruhum can evimde çırpınıp durur
Yaratan aşkına Hak seni korur
O mahmur gözünden sevgi okunur
Sanma ki unutup çizdim Selvi Naz

Sürgünde sevdamsın firari gecem
Sen olmadan bitmez hayat işkencem
Doldur ver elinden ver bade içem
Ne yaptım da seni üzdüm Selvi Naz

ÂLİM’İN gönlüne hasretin doldu
Tükendi umutlar yaprağım soldu
Seni sevdim diye dost düşman oldu
Kahredip feleğe kızdım Selvi Naz

22.08.2011 Pazartesi
Saat 22.00
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Sürgündeki Sevdam SELVİ NAZ 4

SÜRGÜNDEKİ SEVDAM (Selvi Naz)  4
      (Bayram Arefesi Şiiri)

Ne senden iz kaldı ne bende anı
Sil baştan bir sayfa açtım yeniden
Başımda estirdin onca tufanı
Bir daha sevmeye tövbeliyim ben

Gözyaşım sel olup çağlayıp aktı
Islandıkça yundu allı yanaklar
Bu firari aşkın korku bıraktı
Açmadan kurudu yeşil yapraklar

Çaresizlik sardı dört bir yanımı
Kalmadı tahammül kesildi umut
Al be senin olsun al bu canımı
Sar koynunda besle köle yap avut

Her gece gözyaşı döktüm gizlice
Derdin nedir diye soran olmadı
Şu bedbah hayatım sanki bilmece
Sildim birer birer dost olmayanı

Gözden ırak oldun gönülden ırak
Gün güne ecele saldın yetmez mi?
Bıktın usandıysan zorlama bırak
Yanan yüreğimde ateş tütmez mi?

Kızıl kıyamete dönderdin beni
Kem talihim bahtım bu alın yazım
Bir daha sevemem git artık seni
Sürgündeki sevdam eyy Selvi Naz’ım

Der ALİM bak yine çaresiz kaldım
Kırıldı fay hattım yıkıldı bendim
Her dertten payımı aldıkça aldım
Dayanma gücüm yok bittim tükendim…

28 Agustos 2011
Saat:23.09
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Sürgündeki Sevdam SELVİ NAZ 5 Çaprazlama

SÜRGÜNDEKİ SEVDAM (Selvi Naz)   5
Çaprazlama

İNSAF eyle güzelim bana aşktan söz etme
Ne zaman ansam seni titretirsin İÇİMİ
Hal bilmeyen kul için olmaz Kitabımda AF
KİMİ dert küpü yapar kimi çeker ipimi

Ziyan olmasın ömrün düşmeden cana ÖLÜM
YASLA dertli başını yasla göğsüme yasla
ZULÜM olur bu hayat sensiz yaşanmaz bir an
Ecelim sen olsan da vazgeçmem senden ASLA

GÜNEŞ gibi bağrımı dağlayıp, yakıp gittin
Hiçbir ateş bu kadar böyle derinden YAKMAZ
Sen iste ben olurum firari gecene EŞ
AKMAZ gözümden damla başka dereye akmaz

Sermayesiz bir ömür tükettim senin İÇİN
SAÇLARIMA kar yağdı kalkmaz bir daha asla
NİÇİN bir kez arayıp sormadın beni niçin
Hayallerde yaşayıp sardım AVUÇLARIMA

SÜRĞÜN koydum adını kalbimde gizli sevdan
Söyle neden duymadın söyle beni Selvi NAZ
Bumu sendeki vefa ibretlik olsun GÖRGÜN
YAZ ismimi bir daha yaz kalbine Selvi Naz

Günah değil suç değil sevmek Allahın EMRİ
ÂLİM’İN hasret ile eridi bak gün güne
YERİ dengi bulunmaz o büyük sevdamızın
Varsa vebali kalsın o vefasız ZALİM’İN…

31.08.2011 Çarşamba
Saat:12.13
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Sürgündeki Sevdam SELVİ NAZ 6 Üçgen Şiir

SÜRGÜNDEKİ SEVDAM Selvi NAZ-6
(Üçgen Şiir)

.                     Sen

.                     Bana

.                     Zor günde

.                     Geleceksen

.                     Gel be artık gel

.                     Yeter’ki gel gülüm

.                     Ansızın çık karşıma

.                     Bitsin gam ve kederin

.                     Sürgündeki sevdam

.                     Selvi Naz’ım gel

.                     Senin için

.                     Ölürüm

.                     Bil’ki

.                     Ben

.                                Yar.

.                            Kalpsiz

.                           Kuralsız

.                    Gönül aşkım

.                 Bu aşk için gel

.                Hülyalara dalıp

.         Seni sensiz yaşarken

.         Köhne karanlıklarda

.            Dudaklar birleşsin

.                   Senle birlikte

.                       Benim için

.                       Yalnız sen

.                             Varsın

.                                 Sen

.                       Ya

.                       Tutsak

.                       Ya ürkek

.                       Ceylan gibi

.                       Koşarak gel be

.                       Korkak olamazsın

.                       Sen korkak olamazsın

.                       Gönül bahçemde Gülüm.

.                       Umutlarım sende

.                       Hasretin bitmez

.                       Ne kaldı bak

.                       Gel hele

.                       Gel be

.                       Gel

01.09.2011
Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Sürgündeki Sevdam SELVİ NAZ 7 Akrostik

SÜRGÜNDEKİ SEVDAM Selvi NAZ-7
                (Akrostik  Şiir)

(S)     evgimizi kıskansın bize kem bakan gözler
y(Ü)    reğim de saklısın söyleyemem adını
hu(R)    i gibi gıptayla bakar o ahu gözler
can (G)    ülüm yaban gülüm kalbimin tek sahibi
bülb(Ü)    l gibi şakıyor sesin geldiği yerde
bilse(N)     neler gizlidir o “SÜRGÜN”yüreğin de

(D)    ostlarım aynı yerde hasret başımda har mı?
g(E)    lki güneş dogacak gidenler bahtiyar mı?
ba(K)     ne demiş yaratan bunun inkârı var mı?
Bâ’k(İ)     olsun gel “DEKİ” sustum demek riya mı?

(S)    üzülür yanaklardan damla damla yaş akar
n(E)     güzel yar göğsünden misk-i amber gül kokar
se(V)    gisiz olan insan hem yürek hem kalp yıkar
sai(D)     benim ruhumda salih sende gizlenir
kalm(A)    sın mecalinde kuytu karanlık bir yer
eseri(M)     “SEVDAM” ile essem el alem ne der

(S)    uskun dilimde destan yüreğimde kor ateş
b(E)    kle dogacak güneş aşkın bu aşkıma eş
se(L)     gibi çağlar akar gözlerimden kanlı yaş
ale(V)     gibi tutuşup yanarken kor ateşte
selv(İ)     boylum “SELVİ” Naz geldim kapına işte

(N)   ice gönüller yapıp sarp dağlardan aşardık
k(A)   lbimizde bu sevda aşkla dolup taşardık
ya(Z)    kalbine Selvi “NAZ” yaz bu işi başardık…

Saat:01:55
06.09.2011 Salı
Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Sürmeli

SÜRMELİ

Bozok Yaylasının Türkmen yörüğü
Yürekteki sevda kalpte körüğü
Yozgat dağlarına salmış bölüğü
Gün doğup ufukta açar Sürmeli

Aşkı emarede yazmış adını
Gönlündeki sevda itikadını
Sürmeli’y del eden Türkmen hatını
Aşkı muhabbetle saçar Sürmeli

Beşçamlar mevkiinde bir dergâh kurup
Hak için secdeye varıp oturup
Dertli, dertli sazaın teline vurup
Gâh çıkar semada uçar Sürmeli

Kor düşen yürek hiç yakıp yanmaz mı?
Bir gün sevenlerin seni anmaz mı?
Yar usanır tenden can usanmaz mı?
Bazen mutlu bazen naçar Sürmeli

Küsmüş kaderine otağa küsmüş
Sanki sevda onun yolunu kesmiş
Bazen poyraz olup yel gibi esmiş
Kadehi kudretle içer Sürmeli

Bir çınar dibinde sazı elinde
Sevdası yürekte o var gönülde
Sürmeli destanı ozan dilinde
Duyarsın dünyadan göçer Sürmeli

Güzel gözlerine vurulup kalmış
Sevdalı yüreği dertlere salmış
Bu kara sevdadan yandıkça yanmış
Usanıp bu candan geçer Sürmeli

Bekir Alim
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Şairler Seçkisinin Seçkin Kalemlerine

ŞAİRLER SEÇKİSİNİN SEÇKİN KALEMLERİ’NE

Âşık Veysel, Ruhsati, Mevlana, Yunus gibi
İlahi aşkla dolu öz de seçkin kalemler
Karanlıktan çıkaran cehaletin feneri
Doksan dokuzu geçti, yüzde seçkin kalemler.

Kimi İstanbul, İzmir, kimi Bandırma, Kars’tan
Öz Türkçe’yi konuşur hepsi bir tek ağızdan
Anam, bacım, gardaşım, Sultan şehir Sivas’tan
Dostlukları paylaşır, sözde seçkin kalemler.

Bağrında barındırmaz arsızı ve nursuzu
Sözleri kılıç gibi keser üzer hırsızı
Birinin yüreğine ne zaman düşse sızı
Bir dost gibi sarılır,  bizde seçkin kalemler.

Sen deryada bir deniz biz maya katar olduk
Gönül köşkünde saray pür neşe satar olduk
Kardelenler misali karlarda yatar olduk
Cümle âlem dilinde, gözde seçkin kalemler.

Senlik benlik demeden birlikte çıktık yola
Kucak aç kollarını dola boynuma dola
Mutlak doğacak güneş sabah ola hayrola
Kini kibiri bilmez, düzde seçkin kalemler.

Maziye bir göz atıp şöyle bir bakıp durdum
Sivas Yazar Şairler Derneği ana yurdum
Sultan Şehir diyorlar orda doğdum büyüdüm
Ruhsat babaya giden, izde seçkin kalemler.

Yüz’de tescillemeye sözüm var ahdim vardı
Hepsi kelam sahibi kalpleri sevgi sardı
Gönüllerde yerleşen dumansız tüten hardı
ÂLİM’in kaleminde, tezde seçkin kalemler.

11.Mart.2011
Saat:11:22

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Şanlı Bayraktır Bayrak

SİVAS 58 ŞANLI BAYRAKTIR BAYRAK

Uğrunda yüz binlerce destan türkü yazılmış
Ay hilâl’e tutkunum altın harfle kazılmış
Şahadet rütbesiyle gök kubbeye asılmış
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Nice şehit ve gazi uğruna can verdiler
En yüksek mertebenin zirvesine erdiler
Çiğnenmeyesin diye dağları devirdiler
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Her gün bir güneş batıp yeni bir gün doğarken
Gecenin sessiz fecri gözyaşımı boğarken
Kan damardan çekilip sessiz,sessiz soğurken
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Birlikte yaşarız biz Türk, Kürt, Çerkez ve Habeş
Soyu Âdem Havva’dan bütün insanlar kardeş
Nedir bu öfke niye Ey ayrımcı keşmekeş
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Milli misak altında bir bütündür dilimiz
Edirne’den Ardahan, Kars, Sivas sevgilimiz
Cenneti andırıyor bahçemizde gülümüz
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Her karış toprağımda bir şehit var canım var
Vatan için çırpınan ak damarda kanım var
Dilde Mahzar olacak şöhretim var şanım var
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Bağımsızlık nişanım soframda sıcak aşım
Öz vatana sevdalı benim canım gardaşım
Dostuma dost gibiyim düşmana asi başım
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Kutsal olan bu yolda yürüdük yavaş yavaş
Bazen bir kuru soğan bazen bulamadık aş
Vatana, vatan denmez kan döküp vermeden baş
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Mavzerin gölgesinde dipçikleri oyuncak
O günleri yaşayıp görenler bilir ancak
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Ulusu ulus yapan al bayrakla al sancak
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Kiminin yüreğinde sevgi sadakat gizli
Kiminin bağrı açık olamaz sizli bizli
Kimi yolun bekliyor kimi vatana sözlü
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Gökyüzünü süslerken dalga,dalga ay yıldız
Bu ne ilham Zeki Bey bu ne gardaş bu ne hız
Öz Vatanın evladı olmaz der; meydan ıssız
Al kanımla sulanmış kutsal olan bu toprak
Bağımsızlık nişanım şanlı bayraktır bayrak

Bekir Alim
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Şef'lerim

ŞEF’LERİM

      Eğitim camiasının fedakâr ve vefakâr çalışanları ŞEF Kadrosunda bulunan
kardeşlerimizin ortak sorunlarını dile getirmek birlik ve beraberliklerini sağlamak için
kaleme alındı.

Şairin kaleminde söze ser düştü bugün
Dinlenmeden çalışıp, yorulmayan Şef’lerim
Hakkın varsa haksızdan söke, söke al öğün
Ne haldesin ne diye, sorulmayan Şef’lerim

Binlerce mağdur varken huzur, refah’mı kalır
Hakkını aramayan kurda kuşa yem olur
Zaman geçip gitmeden gel etme gel ne olur
Başköşeye oturup, kurulmayan Şef’lerim

Haksızlığa göz yuman haksız mesut olur mu?
Haklı davası için yürüyen yorulur mu?
“Tec-sen” ’li karşısında Dağ olsa doğrulur mu?
Bir sel gibi çağlayıp, durulmayan Şef’lerim

Sen bilirsin hak senin hak verilmez alınır
Söz ile anlamazsa destan türkü salınır
Ben karışmam ne demek öyle zorda kalınır
İsmin nedir ne diye, sorulmayan Şef’lerim

Kutsal bilip görevi kimseye rant sağlatma
Onurunla yaşarken yürekleri dağlatma
Süren sürsün saltanat sen dostları ağlatma
Kâğıt kalem elinde, doğrulmayan Şef’lerim

Bir olup pir olmadan sözde hak aranmaz ki
Maddiyatı yitiren kimseye yaranmaz ki
ALİM’im yazar amma sözleri taranmaz ki
Bir huzurun içinde yoğrulmayan Şef’lerim.

Ser: Baş,yetkili

Bekir ÂLİM /Sitemkar Aşık

16.03.2011

Bekir Alim
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Şerefsiz

ŞEREFSİZ

Üç beş çapulcuyu almış yanına
Fesat girmiş can damardan kanına
Bu kahpelik çok yakışmış şanına
Atıp tutup ürüyormuş şerefsiz

Sıla deyip başlar söze refiki
Uyuz itin olmaz gürki feriği
Bak başına ne açacak gel gör ki
Düşte havuç görüyormuş şerefsiz

Feryat edip figan edip bağırır
Yetiş diye yandaşını çağırır
Soysuz eşek köpek gibi anırır
Defterimi dürüyormuş şerefsiz

Çarşıda pazarda rastlama diyor
Adam mı ürüyor it mi ürüyor
Kendi yumruğunu kendi görüyor
Sözde adam dövüyormuş şerefsiz

Bilmez misin sert kayaya çattığın
Eşek gibi çamurlara battığın
Yetmedi mi ar namusu sattığın
Bu halde dik yürüyormuş şerefsiz

Adı sıla soyadı da hasretmiş
Kin kusuyor aşkı meşki nefretmiş
Sözüm ona o soysuzlar halt etmiş
Öz vatandan sürüyormuş şerefsiz

Hamamcı tellahı yazmış adını
Senden mi sorulur elin kadını
Unutmuş benliği itikadını
Hayvan gibi Böğrüyormuş şerefsiz

Not:Bu Şiir 24.10.2009 Tarihinde Bizlere karşı yazılan Atışma adı altındaki Rezalet,rezil
insanlara cevap niteliğinde yazıldı
Umarım hepside kendi dörtlüğünü çok beğenmişlerdir.

Bekir Alim
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Şerif Ne Yapsın

Yorsun tutmuş kalbi kökten yaralı
Bu dünya görmedi dünya olalı
Çıtak, çıtak boynuzları cilalı
Şeref şerefsizse şerif ne yapsın

Boynunda tasması sağ sola değer
Varsa cesaretin er meydan ister
İnsanlık soyunu terk etmiş meğer
Şeref şerefsizse şerif ne yapsın

Sırtında semeri tepinip gezer
Günlük istihkakı saman beş gözer
Herkesten bir hile hep şüphe sezer
Şeref şerefsizse şerif ne yapsın

Anlatmaya ne hacet var soyunuzu
Ben ne deyim bilen bilir huyunuzu
Uzamış beş arşın çatal boynuzu
Şeref şerefsizse şerif ne yapsın

Der Âlim sözlerim alsın yürüsün
İt it, liğin yapar varsı ürüsün
Lakin pişman olup bir gün görürsün
Şeref şerefsizse şerif ne yapsın

09.12.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Şevki Kayaturan- Bekir ALİM

BEKİR ALİM BEY

Bende dosta selam salam
Hayat bulur sende kelam
Dost ararsam seni bulam
İki gözüm Bekir Gardaş.

Tecer Irmağı’n boyundan
Bilirim Âlim soyundan
Çok dostum vardır köyünden
İki gözüm Bekir Gardaş.

Kayalıkta biten gülsün
Şehirli nereden bilsin
Lale, sümbül, nevruz, gülsün
İki gözüm Bekir Gardaş.

Kim ne yazsa sana azdır
Güzde olsa gönlü yazdır
Yigido’dur hem de özdür
İki gözüm Bekir Gardaş.

Kayaturan sönmez közü
Refiki söylemiş sözü
Gelin severmiş o özü
İki gözüm Bekir Gardaş....Şevki Kayaturan

(19.02.2009 Saat: 13.48)

Şevki Kayaturan Beye İthafen

Selamın başım üstüne
Gül koydum gönül destine
Dermanım gönül dost ile
Selam saldım Şevki Gardaş

Aynı derdi paylaşırken
Yazıp çizip kaynaşırken
Bazen gülüp ağlaşırken
Selam saldım Şevki Gardaş

Kime yurt mekân burası
Sonumuz kaş göz arası
Gelmeden bize sırası
Selam saldım Şevki Gardaş

Baldan tatlı kaymak sözün
Kalbindeki o pak özün
Hak için yanarmış közün
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Selam saldım Şevki Gardaş

Tecer ırmağı boyundan
Müderis Âlim Soyundan
Eskikarasar köyünden
Selam saldım Şevki Gardaş.....Bekir ALİM

19.02.2009 Perşembe Saat 15.49

Bekir Alim
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Şu Gönlümün İçinde Fırtınasın

ŞU GÖNLÜMÜN İÇİNDE FIRTINASIN TİPİSİN

 Aklıma düştüğün an bir kıvılcım düşüyor
 Hasretin yüreğimde yanan ateş gibisin
 Ruhum bedende durmaz sırıl sıklam üşüyor
Şu gönlümün içinde fırtınasın tipisin…

Bu sevdan yüreğimde günden güne depreşti
 Nerdesin sesin çıkmaz ne haldesin sevgili…
Geceme ayaz düştü sol böğrüme yerleşti
 Yokluğun öyle zor ki görenler diyor deli

 Hangi yürek dayanır bu aşkın ataşına
Şu gönül bahçesinde yeşerip açsan ne var
 Kardelenler misali bırakma tek başıma
 Giderim nere dersen giderim inan ki yâr

 Bir kuşun gizemiyle çırpınır deli yürek
 Belki gelirsin diye yollarını beklerim
 Gel be sevgili ey yar sevgini sevgime ek
 Sensiz yaşamak haram bu dünyayı terklerim

 Seni senden uzakta seni her gün yaşarım
 El açtım Yaradan’a yüzüm kıbleye dönük
 Bir selamın gelmezse nehir olup taşarım
 Senin olmadığın gün ocağım yanmaz sönük

 Bekir ALİM7Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Şükrü Toprak Tarafından Bekir Alim'e Verilen Mahlas

ŞÜKRÜ TOPRAK TARAFINDAN BEKİR ALİM’E VERİLEN MAHLAS

Bekirim,alimim kime sitemin
Kula sitem etmek boşadır boşa
Sonra isyanından olmazsın emin
Çarka dokanırsın haşadır haşa

Mahlas yazacaksan olsun alimi
Yaradana arzeyledim halimi
İnşaallah boş döndermez elimi
   Rahmeti ulaşmış dağ ile taşa-Şükrü TOPRAK

BOŞADIR BOŞA/ Bekir ALİM

Anlatım derdimi dinleyin hocam
Sitemim isyanım taşadır taşa
Dostları terk edip hatır sormayan
Dik duran suratsız baş’a dır başa

Kırık bir sazım var bozuk bir udum
Yazdığın şiiri bir,bir okudum
Gönül tezgâhımda sevda dokudum
Gerçeği görmeyen şaşı’dır şaşa

Günahkâr bir kulum açtım elimi
Mısralara yazdım gönül telimi
Sitemim Şükrani hocam belimi
Yükseklerden uçan kuşa’dır kuşa

Yanar yüreğimde ateşten bir kor
Dert çeken dertlinin var halini sor
Gözlerim kan revan dokunmayı gör
Çağlayıp dökülen yaşadır yaşa

Mahlası sen verdin olsun Âlim’i
Dostlara arz ettim arzuhalimi
Söktüm yüreğimden attım zalim’i
Döktüğüm gözyaşı boşadır boşa-Bekir Âlim/Alim’i

Şükrani

Arif olan anlar arif özünden
Cahillerin mana çıkmaz sözünden
Yiğitte yiğidi tanır gözünden
Teşekkür ederim size alimi-Şükrü TOPRAK

Âlim’le Şükrani hasbıhal eyler
Yeni mahlas güzel oturmuş beyler
Kayaturan içten samimi söyler
Yakışıyor bu söz sana Âlimi.-Şevki KAYATURAN
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Ne güzel yakışmış Alimi ismi
İlimle donatmış yaratan cismi
Başımızda tüten duman mı sis mi?
Sitemler girmesin imanlı döşe-Zeki TONBUL

Bekir Alim
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Tanımzadım Hiç

Bilmezdim bu nedir tanımazdım hiç
Tak i can bedenim sarana kadar
Verdiler bir bade doldur dedi iç
Sevmesem bu nedir tanımazdım hiç

Sonu yok sandığım bu sonsuz yolda
Yapıştı yakama bir kara sevda
Titreten içimi bir şey var onda
Sevmesem bu nedir tanımazdım hiç

Düşte gör bu derde aran sen seni
Bu aşka düşeli unuttum kini
Sel oldu gözyaşım yıkar bendini
Sevmesem bu nedir tanımazdım hiç

Sevdayı ben yazdım aşkı ben yazdım
Dillerdeki name tellerde sazdım
Ağustos ay'ında kış ve ayazdım
Sevmesem bu nedir tanımazdım hiç

Der Âlim derdime dert bulup kattım
Senin yokluğunda sanma rahattım
Ne varsa içimden hep söküp attım
Oysa böyle bir şey tanımazdım hiç

25.11.2004 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Tasiyamazsam

TAŞIYAMAZSAM

Bu büyük sevdanın yükü var bende
Bir ömür saklarım sen bilmesen de
Cümle âlem duysun sevgilim sende
Çekip vur boynumu taşıyamazsam

Bilirim sevdanın yücesi sende,
Bilirim vuslatın gecesi sende,
Bilirim “F” harfin hecesi sende,
Çekip vur boynumu taşıyamazsam.

Saklarım adını mısrada sözde
Hayalde sevmedim gerçekte özde
Yaşım elli, altmış olsa da yüz’de
Çekip vur boynumu taşıyamazsam

Her saat her dakka aklımda yeri
İster kul kölem de isterse deli
Namerdim sözümden dönersem geri
Çekip vur boynumu taşıyamazsam

Der Âlim yandıkça yansın bu yürek
Tertemiz sevgine böyle yar gerek
Çabuk gel sevdiğim bir hayat sürek
Çekip vur boynumu taşıyamazsam

04.10.2012 Perşembe

Bekir Alim
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Taşırma Sabrımızı Taşırma Danimarka

Ne yazar ne çizersin bu şeytanca planı
Dedenden duymadın mı kâfir, helak olanı
Meymenetsiz suratlı asrın karayılanı
Son Peygamber o Resul, biz rehberiz bu halka
Taşırma sabrımızı taşırma Danimarka

Dinsiz olan dinsizden dost olur mu dine hiç
Çizdiğin karikatür sonun olacak er geç
Tarif etsem edemem sen bir piç oğlusun piç
Son Peygamber o Resul, biz rehberiz bu halka
Taşırma sabrımızı taşırma Danimarka

Kükreyen Aslan gibi çiğneyip ezeriz biz
Din'ime dil uzatma dilini keseriz biz
Yer yerinden oynatır taş kaya sökeriz biz
Son Peygamber o Resul, biz rehberiz bu halka
Taşırma sabrımızı taşırma Danimarka

Yaptığın bu soysuzluk bin bir asır duracak
Yeni doğan bebekler bil ki hesap soracak
Milyonlarca Aslan var şakağından vuracak
Son Peygamber o Resul, biz rehberiz bu halka
Taşırma sabrımızı taşırma Danimarka

Yalan dolan iftira kin sarmış benliğini
Kuruttunuz Milletin kanını iliğini
Sen konuşma gerek yok bilirim pisliğini
Son Peygamber o Resul, biz rehberiz bu halka
Taşırma sabrımızı taşırma Danimarka

Dinle duy sesimizi duy şimdi bak sırası
Avrupa’nın uşağı kâinat yüz karası
Sen bir çıbanbaşısın tüm kıtalar arası
Son Peygamber o Resul, biz rehberiz bu halka
Taşırma sabrımızı taşırma Danimarka

09.02.2006 PERŞEMBE

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tec-Sen'de Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

TEC-SEN DE
“Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası”

Kalbinden benliği söküp biz diyen
Hz.Kur’an var kutsal iz diyen
Hak davası için haklı söz diyen
Barış kardeşliğin özü Tec-Sen’de

Dostça bir anlayış uyum var burada
Çığ gibi büyüyüp yayıldı yurda
Gel be gel Gardaşım şöyle oturda
Memur Hizmetlinin sözü Tec-Sen’de

Kalmasın kalbinde aklında soru
Eşit işe eşit ücret desturu
Gönül verenleri Ya Rabbim koru
Adaletin ayak izi Tec-Sen’de

Bir ile birlikte bin olduk bugün
Kalpler bayram yeri düğün var düğün
Ahmet, Mehmet, Hasan o son gördüğün
Bütün cümle âlem gözü Tec-Sen’de

Genel Başkanımız Ümit Demirel
Birol DUMAN ile cem olmaya gel
Akmasın gözünden gözyaşı ve sel
ÂLİM’İN Kalemi tezi Tec-Sen’de

Bekir ÂLİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Telefon

TELEFON

Ne bir arayan var nede bir soran
Selamı kestirdin bre telefon
Mutlumusun bari ne plan kuran
Canımdan bezdirdin bre telefon

Bazen cıyak, cıyak ötüp durursun
Bazende pür neşe mesut olursun
Bazen Lüzumsuzca bir yer bulursun
Kime ne sezdirdin bre telefon

Sen yokken daha hoş mutluydum sanki
İçimde pür neşe yoktur o anki
Gerçekten severdim Hakka ayan’ki
Hayalde gezdirdin bre telefon

Bir zaman yüz yüze hatır sorardık
Üç beş kelam edip plan kurardık
Bazen yağmur gibi yağar dolardık
Dostları tezdirdin bre telefon

Nerde mahzun melül tatlı dilliler
Ardına saklandı pis amelliler
Hiç mesut olur mu orta halliler
Dertleri düzdürdün bre telefon

Der ÂLİM bu susmak yakışmıyor bak
Çağlayıp sel gibi bir yüreğe ak
Kontürünmü bitti pilsiz be bunak
Beni sen ezdirdin bre telefon

18.10.2010 Pazartesi Saat: 13.16

Not: Bu Şiiri çağımızın vazgeçilmez teknolojisi hepimizin günlük hayatında önemli yeri
olan bazen gerekli-bazen gereksiz çalmalarıyla dikkatimizi çeken TELEFON denen çarkıt
için yazmaya çalıştım.

Bekir Alim
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Teröre Lanet

Belli ki hiç uğruna döktüğün şu kana bak
Matem yok metanet yok nedir bu senlik benlik
Bir değil yüz binlerden bin bir lanet duyarak
Matem yok metanet yok nedir bu senlik benlik

Tarihinden ibret al ölmez kalırsan eğer
Hayat öyle güzel ki inan sevmeye değer
Öfkeler bir çığ gibi özün nesline söver
Matem yok metanet yok nedir bu senlik benlik

Genç ihtiyar demeden seçtiğin hedeflerde
Savrulan cesetlerin her biri bir derede
Kuş beynini kemiren haydutlar nerelerde
Matem yok metanet yok nedir bu senlik benlik

Gökyüzünde yükselen dalga, dalga sancıdır
Sanma ki Dünya baki her canlı kiracıdır
Bıraktığın şu izler bak ne kadar acıdır
Matem yok metanet yok nedir bu senlik benlik

Âlim’im yazıp çizip iğneler sokuyorsun
Yapılan her eyleme bin lanet okuyorsun
Dertleri hecelerden işleyip dokuyorsun
Matem yok metanet yok nedir bu senlik benlik

15.11.2003 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Tükendi Umutlarım

TÜKENDİ UMUTLARIM

Ne sahte yüzler görüp kem gözlere alıştım,
Son vedayı ederken öyle donup kalmıştım,
Oysa sana bir demet gül kokumu salmıştım,
Dertlerin koyusunda tükendi umutlarım.

Nice canım dediğim canımı aldılar hep
Dirhem dirhem keserek dertlere saldılar hep
Çektiğim bunca dertle mazide kaldılar hep
Dertlerin koyusunda tükendi umutlarım

Hiç mi vicdanın yoktur hiç mi merhametin yok,
Kurşun yarası gibi sözler zehirli bir ok,
Alma yar benim ahım sende çok çekersin çok,
Dertlerin koyusunda tükendi umutlarım..

Bir güzele bağlandım bir daha bağlanmadan
İçten içe tutuşup alev alev yanmadan
Bu aşkın ataşında kül olup dağlanmadan
Dertlerin koyusunda tükendi umutlarım..

Der Alim sitem edip isyan ettim kaç kere
Vücudum delik deşik cansız düşen cendere
Vefasız diye yazdım dolaştığım her yere
Dertlerin koyusunda tükendi umutlarım

Not: Bu şiir 04.03.2011 tarihinde Değerli Şair Dönay KURT Hanımefendinin bir
dörtlüğünden esinlenerek yazdığım  dörtlüklerden oluştu.

Bekir Alim
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Türkiye Şiirle Tanıtılacak

TÜRKİYE ŞİİRLE TANITILACAK

Sultan şehir Sivas Veysel’in İli
Bu Toprağa aşık olan sevgili
Kalleşliği bilmez öz Türkçe dili
Türkiye Şiirle tanıtılacak

Söylenen her sözde mana olmalı
Kalp denen o göle sevgi dolmalı
Gerçek dostlarını sorup bulmalı
Türkiye şiirle tanıtılacak

Hayran kalsın dünya yapılan işe
Hain’e, fesata kışe de kışe
Dost odur’ki od’dan piştikce pişe
Türkiye şiirle tanıtılacak

Her bir köşesinde bayram havası
Söküp at kalbinden nefreti pası
Unutma gardaşım sakın Sivas’ı
Türkiye şiirle tanıtılacak

Saysam her birini kâğıt yeter mi?
Bu sevda başımdan geçip gider mi?
Bülbül feryad edip Baykuş öter mi?
Türkiye şiirle tanıtılacak

Bekir Alim
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Ulaş Şiiri 'Söz Ustası Ulaş'ta'

SÖZ USTASI ULAŞ’DA

Mis kokulu dağları, başka güzellik dokur,
Görenler görkemine, türkü yakar Ulaş,da.
Şairleri toplanmış adına şiir okur,
Selçuklunun izleri tarih kokar Ulaş,da.

Denizden yüksekliği Binüçyüz elli metre,
Bilinmez tarih yaşı, ne zaman düştü katre.
Suyu “Beş Gözelerden” Eskikarasar, Kertme,
Geçerken Tecer çayı berrak akar Ulaş,da.

Güzelliği bir başka boy salmış Tecer dağı,
Evliyalar beşiği müderrisler yatağı.
Osmanlı döneminin en güzel altın çağı,
Cumhuriyet olgusu, bilek büker Ulaş,da.

Mağrip ile maşrık’ı, bir birine bağlıyor,
Toprağa bir kan düşse içten içe ağlıyor.
Gökkuşağı altında, kültür için çağlıyor,
Öz Türkçeyi konuşup diller döker Ulaş,da.

Bir yanı Zara, Kangal Köse dağı balı var,
Ham toprağı saf altın krom gibi malı var,
Altınyayla’ya komşu, Osmanlı’nın dalı var,
Sana özgü değerler, senle vakar Ulaş,da.

Ekincioğlu,Karasar,Gürpınar’ı görende
Atamın ayak izi âdetinde, tören’de
Aşık Seyit Yalçın’ım, Feryadi var yöre’n de
Taşı tutsan altından sanat çıkar Ulaş’da

Saymakla hiç biter mi yazsam da birer birer,
Kaymakam Mehmet Şerif, Ulaş için bir değer,
Otuz yedi köy ile hepsini birden sever,
İsmail KOÇAK başkan, çağlar akar Ulaş,da.

Sitemkâr ÂLİM’İM der; kalemimde tez bugün,
Aydın Yılmaz Ulaş’ta aydınlığa iz bugün.
Dünyanın gözde yeri, göllerini gez bugün,
Bin bir renge bürünmüş güller kokar Ulaş, da.

Bekir ALİM /Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Ulaş/Örenlice Köyü'ne (O Köy Burası)

Tecer dağı kuzey yamaçlarında
Cenneti andıran o köy burası
Bülbüller ötüşen kıraçlarında
Cenneti andıran o köy burası

Sivas Vilayeti Ulaş ilçesi
Hoş sohbet insanın gür çıkar sesi
Tecer vadisinin gönül kafesi
Cenneti andıran o köy burası

Buz gibi suları çağlayıp akar
Ezanla uyuyup ezanla kalkar
Hal ehli olanlar haramdan korkar
Cenneti andıran o köy burası

Sorarsan aslını bilinmez yaşı
Asil Türkmen soylu eğilmez başı
Bir efsane gibi toprağı taşı
Cenneti andıran o köy burası

Ne zaman kuruldu tarih bilinmez
Öz vatana tutkun aşkı silinmez
Gökte dalgalanan bu bayrak inmez
Cenneti andıran o köy burası

Sert Mahmut, viranlı çok eski adı
Ehli beyitte gider aşk itikadı
Karaoz’le kuşburnu damağın tadı
Cenneti andıran o köy burası

Dağlarında çiçek pür neşe saçar
Öz Vatana tutkun olur mu naçar
Her güneş doğanda bir ufuk açar
Cenneti andıran o köy burası

İsmi dudağımda dilimde hece
Nice Şehit verdi toprağa nice
Şu Karasar köyü şu Örenlice
Cenneti andıran o köy burası

Köyüne sevdalı yürek var bunca
Kenan Aslan ile Ramazan hoca
Selam olsun size selam koskoca
Cenneti andıran o köy burası

Gördüm güzelliği anlatım durda
Dostluklar kaynaşıp yayıldı yurda
Sevği, dostluk barış kardeşlik burda
Cenneti andıran o köy burası

Bir yanda Karasar bir yanı Kertme
Yaz Sitemkâr ÂLİM Yaz sitem etme
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Bu bayram gününü sakın terk etme
Cenneti andıran o köy burası

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Unutmam

Unutamam.
Gözüm karadır benim kirpiklerim ok
Yüreğim ak sade ve temiz
Yokluğuna bile tahammülüm yok
Unutmam bu yüzden, unutamam.

Sevdin mi tam severim,
Nasıl ki bir peteğin balı sardığı gibi
Nasıl ki bir mızrağın yayı gerdiği gibi
Ölürcesine
Sevdikçe severim.

Yokluğun bedenimde ruhum bile karanlık
Umutlarım seninle yeşerip açan varlık
İsteme sakın benden
İsteme bir ayrılık
Nasip olmaz kimseye sevmeden bahtiyarlık

Dudağımdan cümleler dökülür zehir gibi
Dalarım enginlere ta derinden derine
Titretirim bu yeri
Yakıp yıkarım şehri
Kabarır öfkem birden coşkun bir nehir gibi

Ufkumda açan güneş ay ve yıldız gibisin
Sağılıp yere düşen
Kısrakla boy ölçüşen
Daha hiç gün görmemiş gelinlik kız gibisin
Unutmam ki bir tanem unutsam, unutamam

<EMBED
SRC='http://www.antoloji.com/siir/media/55/www_antoloji_com_508455_115.MP3'
autostart=true loop=1 hidden=true,false width=300 heaight=8>

Bekir Alim
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Unuttum Çoktan

Gül desem güle benzemez
Elim sevse dilim sevmez
Bu nankör kul kıymet bilmez
Ben onu unuttum çoktan

Etme sakın cilveyle naz
Sevgimi yaz aşkımı yaz
Kaz mezarcı mezarım kaz
Ben onu unuttum çoktan

Yüzüm yüzünden karamı
Açtım o yarla aramı
Deşme derinden yaramı
Ben onu unuttum çoktan

Aşkın vardı nerde hani
Veren alır elbet canı
Fanidir bu dünya fani
Ben onu unuttum çoktan

Kin kibir’i sata, sata
Derdime dert kata, kata
Çamurlara bata, bata
Ben onu unuttum çoktan

Bazen açtım bazen soldum
Yeni bir sevgili buldum
Nasıl sevdim köle oldum
Ben onu unuttum çoktan

Yaz Âlim’im yaz bir daha
Sakın dönüp yanaşma ha
Özüm sözüm bir vallaha
Ben onu unuttum çoktan

06.Temmuz 2006 Perşembe

Bekir Alim
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Unuttum İşte

Hani gözüme yaş dolmaz diyordun
Hani hiç ayrılık olmaz diyordun
Hani diyordun ya,
Unut diyordun ya unuttum işte

Zannetme bu güneş bir daha doğmaz
Zannetme sevenler bahtiyar olmaz
Bu sevda bir açsa bir daha solmaz
Hani diyordun ya,
Unut diyordun ya unuttum işte

Gün geçip ansızın bir gün gidersem
Yar senin aşkınla yanıp tütersem
Artık sevmiyorum sevgilim dersem
Hani diyordun ya,
Unut diyordun ya unuttum işte

Varsın sevdan bende yandıkça yansın
Varsın seni benden alan utansın
Kimi mecnun sansın ya deli sansın
Hani diyordun ya,
Unut diyordun ya unuttum işte

Bir gün pişman olup, arar sorarsan
El açıp Allaha yalvar diyorsan
Sen benim sevgimi anlamıyorsan
Hani diyordun ya,
Unut diyordun ya unuttum işte

19.02.2004 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Usandı

Yol almış gidiyor dümensiz gemi
Yersiz yere davetinden usandım
Eksilmez garibin gözyaşı nemi
Denli densiz zahmetinden usandım

Kimi muhannettir cana yol çeker
Kimi çelme takar kimi tel çeker
Kimi cellât olmuş kana yol çeker
Ayşe Fatma Ahmet inden usandım

Gam yükü misali akar durulmaz
Sevmeyen yürekle mesut olunmaz
Bir Dünya ki eşi deneği bulunmaz
Kalbin kara mihnetinden usandım

Der Alim öldürür yakar bu sancı
Muhannet kapısı çetindir acı
Ser orda bir yatak ser be yabancı
Ben zalimin gıybetinden usandım

14.10.2005 CUMA

Bekir Alim
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Usandım

Yârab ne suçum var günahım nedir
Çektiğim dert sızı yetmez mi daha
Emir ver kuluna ölümü getir
Bu sevda bu tenden gitmez mi daha

Almadım ne günden ne gülden bir tat
Hasreti yaşarken olunmaz rahat
Al bahtımı Tanrım sil baştan yarat
Günahkâr kul kulluk etmez mi daha

Sen verdin bu derdi derman bulamam
Boynum kıldan ince asi olamam
Bittim ben tükendim gayrı duramam
Yıl geçerde ömür bitmez mi daha

Her kime güvensem bir darbe vurdu
Oysa içindeymiş fesadı kurdu
Zannettim bu yangın son bulup durdu
Yürek yanarda hiç tütmez mi daha

Derdime dert verdin çektim uslandım
Gönül viran handa kaldı paslandım
Ben sevdim o yâri kendim kazandım
Koyun kuzusunu gütmez mi daha

Kimine yol erkân mal mülkü verdin
Kiminin başını eğdin devirdin
Kiminin göğsünden gülleri derdin
Gül bülbülsüz Âlim ötmez mi daha

04 Temmuz 2006 Salı

Bekir Alim
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Usanıp Bu Candan Bezersin Gönül

USANIP BU CANDAN BEZERSİN GÖNÜL

Derdimi arz ettim arzu halime
Dedi dert çekmeye dermanın mı yok
Hele bir dokun bak gönül teline
….Deli poyraz gibi esersin gönül
….Daldan dala konup gezersin gönül

Vuslatın gönlünden hatırını sorup
Azmı yalvarmadın kula kul olup
Bazen nehir olup,taşdıkca dolup
….Dost ile selamı kesersin gönül
….Usanıp bu candan bezersin gönül

Kimine kul oldun kimine köle
Nedendir bu sitem bu gonca güle
Gözyaşların dönmüş susuz bir çöle
….Ya bırak inadı ya sevsin gönül
….Dayanma gücüm yok üzersin gönül

Anlatsam derdimi deli sanırsın
Sende böyle içten içe kanarsın
Söyle yaz fermanım kur tahtı yansın
….Gerecekse gelip de gersin gönül
….Ferahlarsın belki su sersin gönül

Bir binayı kurup temelden tut ör
Sevdanı yaşayıp ihaneti gör
Aşkta olmaz  kanun olmaz be nankör
….Umut bahçende gül yeşersin gönül
….Sen buna müstehak beşersin gönül

Kapılar kapalı kitli ocagı
Sıcak bir yuvadır ana kucagı
Alim'i bu derde salan alçagı
….Tanısan konuşmaz küsersin gönül
….Yüzünden deriyi yüzersin gönül…

Bekir ALİM (SitemkarAşık)                      23.06.2008 Pazartesi

Bekir Alim
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Utansın

Bıktım ben usandım gönül yasından
Tellerde çalmayan sazlar utansın
Şu belalı başım, kış ayazından
Beni benden alan yazlar utansın

Bir seher vaktinde duysam sesini
Elinde barkacı su testisini
Söküp al kalbimin kır hevesimi
Söylersem söz cümle sözler utansın

Ay gelse ne çıkar yıl geçse ki ne
İsyan ettim isyan gördüğüm güne
Sarardı yaprağım soldu bu sene
Dağıma kar yağsa düzler utansın

Doğmadan bir güneş gitmez kırağı
Solar mı güllerin yeşil yaprağı
Ölürsem derinden kazın toprağı
Yaz gelmeden geçen güzler utansın

Burkulur yüreğim yaz gelmesinde
Bin bir sitem dolu titrek sesinde
Yazdığım şiirin her cümlesinde
Unutsam adını sözler utansın

14.10.2002 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Uzak Bıraktı

Bahtıma mı küssem şansa mı küssem
Yollar bizi bizden uzak bıraktı
Sevmeyi bilmezdim aşka ne desem
Mevsimden mevsime kozak bıraktı

Altın kafesine girmez kanaraya
Derde derman olmaz tabip yaraya
Soysuz iş başında girdi araya
Her nere gittiysem tuzak bıraktı

Daha ne söyleyip daha ne yazsam
Kendime mi kızsam elemi kızsam
Söktüler zannettim içimden azam
Başıma kar yağdı sazak bıraktı

Mecnun'a Leyla'yı Ferhat'a Şirin
Altını üstüne çevirten yerin
Aslı Kerem için Arzu Kamberin
Âlim’e Gülünü yasak bıraktı

30.11.2004 SALI

Bekir Alim
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Uzak Ol

Dinle bak sözüme al bin bir öğüt
Boz bulanık akan selden uzak ol
İster devranın sür ister un öğüt
İnsanı hor gören elden uzak ol

Sataşma soysuza sürtük birine
Al testini doldur al bir eline
Acem şalvarını bağla beline
Perdesi yırtılmış duldan uzak ol

Hırs sarmışsa görmez kimseyi gözü
Züğürdün partalı bol olur sözü
Toprağı çoraksa su tutmaz özü
Bozulmuş mayası kuldan uzak ol

Der Âlim gün gelip kurarlar mizan
Derdini söyleyip okuyup yazan
Bir gün pişman olup kendine kızan
Sakın ha kem sözlü huydan uzak ol

16.10.2004 CUMARTESİ

Bekir Alim
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Vay Halime Vay

Düştüğüm şu duruma bak
Bu ne ğardaş bu ne ayak
Haklıya hak vermek yasak
Vay halime vay halime

Kimi sağır kimi dilsiz
Kimi kör topal çelimsiz
Kimi beceriksiz, pilsiz
Vay halime vay halime

Bir gün atıp bir gün kayır
Düzenbazdan bekle hayır
Hiç fark etmez bağır çağır
Vay halime vay halime

Yağar yağmur seli gibi
Gezip tozar deli gibi
Sorsan bu der veli gibi
Vay halime vay halime

Kör topal kulağı duymaz
Ya uyur belki uyanmaz
Suya sabuna dokunmaz
Vay halime vay halime

Kimi aç kimisi toktur
Doğru söze sözüm yoktur
Arif isen işte doktur
Vay halime vay halime

Düşün taşın bir kez olsun
Göğsünü aç iman dolsun
Haram yutup bekliyorsun
Vay halime vay halime

Âlim’im yazıp duyurdu
Gözümün yaşı kurudu
Şans gene yetimi vurdu
Vay halime vay halime

Bekir Alim
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Vefa Arama

Bir vefa arayıp sorma bir daha
Boş Lafa gerek yok karnım tok benim
Gönlümde bu sevda yangın var amma
Sahte sevgilere yerim yok benim

Kimseye sözüm yok sitem kalmadı
Açtım yüreğimi gene olmadı
Güvenir dost olan dost bulunmadı
Anlatacak sözüm Lafım çok benim

Aşkın ataşında yakıp yandım ben
Her daim adını ismin andım ben
Dedim bu sevdaya nasıl kandım ben
Derinden saplanıp giren ok benim

Bir baktım maziye şöyle bir durdum
Ah dedim gençliğim eyvah yoruldum
Gönlümün içinde bir saray kurdum
Yürekte titreyen kalan kork benim

Der Âlim derdime derdin katarak
İnsanlık olur mu alıp satarak
Yorgun argın gezip bir yas tutarak
Dertli, dertli çalan, çalan org benim

17.08.2006 Perşembe

Bekir Alim
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Vefasız Yar İçin

Vefasız Yar İçin

Şiir:Mahir Başpınar
Yorum Bekir ALİM

Bekir Alim
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Vefasızlara

Çekme gönül çekme bu çirkef kahrı
Varıp Hak'tan yana bir pazar aç gel
Yüze güler dost bildiğin pasaklı
Kalbine kement vur cevherin saç gel

Meyil versen endek dönek yanarsın
İçi boş çalıyı adam sanırsın
Pişman olup, bırak kendi yalvarsın
Şu yalan dünyada kötüden kaç gel

Her gün bir macera başka yer arar
Kim girse koynunda sarmalar sarar
Haddini bil biraz el açıp yalvar
Yağmur ol bulut ol gel be yavaş gel

Hesap var mizan var kalsın mahşere
Bin bir sitem ettim gittiğin yere
Benim sevgim nere bak zevkin nere
Kucak aç be gülüm gel selamlaş gel

Tutsalar kolumdan çekseler dara
Bu sözler az bile hal bilmez yara
Sevgiyi bilmeyen vefasızlara
Durma sen yanından gel uzaklaş gel

Bak hele şu dünya devrana bir bak
Kimi vurdumduymaz kimi dangalak
Sende çek Âlim’im çek bir derin ah
Kalbinde kin nefret gözünde yaş gel

14.12.2004 SALI

Bekir Alim
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Vicdanına Sor

Gönlümü avutup söktün gündemi
Yaptığın bu hata bende öyle mi?
Aşkın bedenin de yoksa tende mi?
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Kimseye derdimi anlatamadım
Avutmak istedim avutamadım
Yaptığın hatayı unutamadım
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Hasreti acıyı derdi yaşadım
Ben bu sevda ile nasıl baş edim
Dayanma gücüm yok bittim haşatım
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Bu sevda elinden mecnuna döndüm
Aşkını kalbime gömdükçe gömdüm
Sordun mu kendine bak nasıl söndüm
Sor Allah aşkına vicdanına sor

Der Âlim dön derdi dert deryasına
Vuslatın karıştı gönül yasına
Rastlarsan gün gelip haslar hasına
Sor Allah aşkına vicdanına sor.

'Bülbülün Sevdası olmasa Gülün kıymeti olmazdı'.
22 Haziran 2006 Çarşamba

Bekir Alim
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Vur Gülüm

Sesli şiir
Şiir:Seyit KILIÇ
Yorum:Bekir ALİM

Bekir Alim
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Vuslata Özel

Kalbimde bir ateş yandı bir zaman
Sönmesi güç oldu bense toz duman
Şimdi yüreğimde sen varsın her an
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Yıkık bir enkaza benzerdi beden
Bana hayat veren, beni mest eden
Aşkı yüreğimde yandıkça tüten
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Artmıştı gün güne efkârım, derdim
Bana bu sevgiyi aşkı sen verdin
Çıkıp’ta gelmeni ne çok isterdim
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

En acı günümde yanımdasın sen
Damarımda gezen kanımdasın sen
Gel artık bir tanem canımdasın sen
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Hep açık bekliyor dersin kucağım
Gizemli bu sırra dost olacağım
İsmini zikredip hep anacağım
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Bazen sahih olur bazen hak rüya
Dilimdesin canım seninle dua
Sende bu meziyet yol erkân var ya
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Rüyaları hayra yordum diyorsun
Kalbimdeki aşkı sen biliyorsun
Yaralı yüreğim sen bilmiyorsun
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Böyle büyük aşka hak Huda ne der
Sevda masalında var olmayı gör
Kalbim açık sana ver ellerin ver
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Duymasam sesini solar gül beniz
Cenneti verseler istemem sensiz
Kalbimdeki aşkı ah bir bilseniz
Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Yorgun bedeninde iz olsam keşke
Kalbindeki saray en ücra köşke
Dilde mahzar olan o büyük aşkla
….Âlim’in sevdiği o kadınsın sen…
….Sen benim sevdiğim o kadınsın sen

Bekir Alim
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Vuslata Sitem

VUSLATA SİTEM

Nice cevri cefaya boyun eğdi bu beden
Günlerce sayıp durdum her saat her dakkayı
Bir hayırsız yüzünden bağrımda yanıp tüten
Soframda zehir oldu ekmeğim soğan katık
Beklemekten usandım doldum taşıyom artık

Asumana benzerdi gözlerinin al rengi
Mevla’m övmüş yaratmış olmazdı başka dengi
Neden böyle söküldü şu kalbimin frengi
Şimdi bana bakarken kaşları çatık çatık
Beklemekten usandım doldum taşıyom artık

Gönlümdeki husumet açıldı perde perde
Bir zamanlar arayıp soran yâr şimdi nerde
Ne haldeyim nasılım bak halimi gel görde
Yüzlerden maske düştü insü cinsü yaratık
Beklemekten usandım doldum taşıyom artık

Ahsen-i takvim özü bulunmazdı bir eşi
Mehtapsız şu gecemim asumanı güneşi
Bağrımda yanar iken vuslatın kor ateşi
Söndüler birer birer ondan hayır yok artık
Beklemekten usandım doldum taşıyom artık

Sahip çıkıp dursaydın yıkılmazdı bu kale
Kimine gardaş deyip kimine sundun lale
Sanma sebebi benim sen düşürdün bu hale
Dönüp bak bir maziye bir nehirde akardık
Beklemekten usandım doldum taşıyom artık

Neden güneş doğmuyor neden vuslatsız gecem
Titriyor kalem kâğıt isim yazmıyor hecem
Sen bilme Allah bilir bende saklı bilmecem
Bu büyük aşkın burada takvimini kopardık
Beklemekten usandım doldum taşıyom artık

Sitemkâr Âlim’im der aşk elinde bizarım
Sevdiğime geçmiyor zerre sözüm nazarım
Kaybolmaya yüz tutar bir gün gönül pazarım
Dost olur mu dostunun hal hatırın sormadık
Beklemekten usandım doldum taşıyom artık

Ahsen-i Takvim:En doğru en güzel yaratılış
Bizar:Bezginlik

Bekir Alim
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Vuslatın Kalbimi Yakışı Gibi

Bir güzeli gördüm dert otağında
Fırtına içinde kar kışı gibi
Toplanmış gülleri al yanağında
Beni var kudretin nakış’ı gibi

Öyle bir endam var öyle bir boy var
Bal mıdır kaymak mı dilindeki yar
Döşündeki beyaz kardan daha kar
Güneşin kavurup yakışı gibi

Kudretli yaradan çekmiş sürmesin
Ben sevdim o sevsin yâda sevmesin
Dert vermesin Tanrım zeval vermesin
Bülbülün gülüne bakışı gibi

Yürek bu yanarda düşmez mi aşka
Salınıp gezmesi nazı bir başka
Kız benim olsan da kul olsam keşke
Ham toprağın suyu sarışı gibi

Aşkı alev, alev köz olup girdi
Mevla’m bu güzeli sev diye verdi
Bitmedi gam keder efkârı derdi
Yaz gelip kış boran kalkışı gibi

Der Âlim sevgimi zevkine taksın
Çağlayıp sel gibi akarsa aksın
Kalmasın engeller aradan kalksın
Vuslatın kalbime akışı gibi

26 Haziran 2006 Pazartesi

Bekir Alim
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Ya Bu Kanı Durdurun Ya Millet Durduracak

YA BU KANI DURDURUN YA MİLLET DURDURACAK

Kalleşçe pusu kurup masum kanı dökenler
Ya bu kanı durdurun ya millet durduracak
Gaflet içinde yatıp yetim boynu bükenler
-Soysuz köpek ininde kudurdu kuduracak
-Ya bu kanı durdurun ya millet durduracak

Gecenin karanlığı zifri bitmeden çıkar
Ahmet,Mehmet,Hasan'a kahpece kurşun sıkar
Kükremesin bu Millet sözün ağzına tıkar
-Dar ağcına yağ sürüp hesap sordu soracak
-Ya bu kanı durdurun ya Millet durduracak

Cennet gibi vatanı çevirdin kara yasa
Bu Kutsal toprakların üstüne basa,basa
Nedir senden çektiğim söyle arsız yarasa
-Uyanırsa bu millet akan kan durulacak
-Ya bu kanı durdurun ya millet durduracak

Her gecenin sonunda bin bir ağıt hüzün var
Zehir zembelek dolu aldatmaca sözün var
Nasıl bakarsın daha ne utanmaz yüzün var
-Hesap kitap yazılıp terazi kurulacak
-Ya bu kanı durdurun ya millet durduracak

Al bayrağa sarılmış toprağa şehit düşüp
Vatan için can veren kahramanca dövüşüp
Şemdinli’de Gabarda Çukurca’da görüşüp
-Yok mu inini bilen o iti susturacak
-Ya bu kanı durdurun ya millet durduracak

Bekir Alim
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Yaban Gülü

Huyunuz nasıldır yurdunuz nere
Bir haber bir cevap ver yaban gülü
Al götür benide gittiğin yere
Ser orda bir yatak ser yaban gülü

Yalan yok sözümde aldanıp kızma
Aşkı anlat bana derdini yazma
Her gittiğin yerde dur oyun bozma
Aç kurtlar adamı yer yaban gülü

Deme ki kalbimde sevinç yok sende
Göster görüm neşen var mı kendinde
Üç beş haylaz bir serseri elinde
Hal bilmez bune hal der yaban gülü

Umut güneşimsin bir doğup açan
Kalbimdeki aşkın ataşın saçan
Ben sana bir kulum sen kucak açan
Tut kollarım işte ger yaban gülü

Kucak aç gel bana bırak kendini
Aşkın alameti yakar bendini
Gel sarıl ÂLİM’E sarıl kış günü
Sevmek nasılmış bak gör yaban gülü

01.02.2005 SALI

Bekir Alim
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Yakacak Beni

Kış mıdır boran mı bu gelen bu yaz
Can beden ruhumda yakacak beni
Gel etme intizar etme cilve naz
Can beden ruhumda yakacak beni

Hasretin içimde savruldu tüttü
Umutlar tükenip kaybolup gitti
Kalmadı tahammül bak zaman bitti
Can beden ruhumda yakacak beni

Yolunda bir yolcu han durak oldum
Ağardı saçlarım yoldukça yoldum
Ben senin yüzünden sararıp soldum
Can beden ruhumda yakacak beni

Dayanmaz acıya ne dağlar taşlar
Söndürmez Âlim’i boranlar kışlar
Yaz bahar Ay’ında uçuşan kuşlar
Can beden ruhumda yakacak beni

29.08.2002 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Yakasım Gelir

Beyhude gezipte boşa dolaşma
Sel gibi çağlayıp akasım gelir
Körmüsün topal mı gel de sataşma
Vallahi bu işe çok hasım gelir

Söz söyleyip durdum sözden almadın
Herkes mutlu oldu bir sen olmadın
Şu Yalan dünyada yer bulamadın
Dünyayı başına yıkasım gelir

Ne gelse bu başa cahilden gelir
Şansını kendinde keramet bilir
Hele bir düşte bak kak ki ne denir
Yarıp ta göğsümü sokasım gelir

Her bir merdanede merdi aradım
Bu yüzden yorulup bundan sarardım
Gücüm kudretim yok mucip yaradım
Açıp ta bağrımı yakasım gelir

Ne yüzde yüz kaldı ne dizde diz fer
Doymadın mı daha ver Allah ım ver
Doldurdun Âlimi Son der bu sefer
Alnına bir kurşun sıkasım gelir

Bekir Alim
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Yaklaşıyor

Bir zamana uyduk karma karışık
Nihayet beklenen gün yaklaşıyor
Kim kime darılmış kimler barışık
Dertliler söyleyip vedalaşıyor

Gözlerimde nem var dillerim suskun
Aslan’a pençesin vurur mu kuzgun
Mevsimim kış geçer baharım üzgün
Dostlar düşmanımla selamlaşıyor

Ne bahardan yana ne yazdan yana
Zehirli ok gibi karıştın kana
Öyle bir sevda ki gelmez cihana
Dertler derya olmuş dolmuş taşıyor

Her mevsim yürürüm yazdan bahara
Sızlayıp kanıyor içimde yara
Hayırsız yüzünden düştüm bu zara
Hal bilmez hatırdan korkup kaçıyor

Sitemkâr Âlim der; denizden gölüm
Bin parçaya bölsen hep bölüm, bölüm
Gitmez ki zoruma zor değil ölüm
Sözlerim Dünyayı aldı aşıyor.

02.12.2002 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Yalancı

Dostlara düşmanca pusu kurmuşsun
Mert değil sözlerin çıkar Yalancı
Her gelip geçenden beni sormuşsun
Güvenmem dostluğun yakar Yalancı

Görünmez yolların sarp kaya nehir
Her doğan güneşin sonu var ahir
Namert’sin sofranda bal olur zehir
Dereler çağlayıp akar Yalancı

Dünya senin olsun bakım neylersin
Doymaz karnın yolar talan eylersin
Hakk'ın divan'ında sen ne söylersin
Can beden mahşere bakar Yalancı

Dönek atsam topla çarık çayırdan
Elma gömsem herk edersin bayırdan
Biter ömrün ibret al gel hayırdan
Görülmez ki gözle yakar Yalancı

Sitemkâr Âlim der; gelirler nerden
Yalancı sahtekâr üçkâğıtçı birden
Geçmezimdin ne para ne pul ne serden
Ruhun bedeninden bıkar Yalancı

Bekir Alim
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Yalvarış

Ne insanlar tanırım gövdesi yok başı yok
Ne insanlar tanırım gözü var kulağı yok
Ey; kalbimin hür sesi, gönlümün hür bestesi
Bir sen anlarsın beni bir sana yalvarırım

Bekir Alim
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Yan Yana Düştü

Dinleyin ahbaplar dostlar dinleyin
Yalancı dolancı yan yana düştü
Ben derdimi yazım bilin bilmeyin
Vay benim şansıma can bana düştü

Kimi üçkâğıtçı kimi sahtekâr
Kiminde arayıp sorma namus ar
Öyle insan var ki öyle isyankâr
Yıkık bir enkazla han bana düştü

Dertliye derdini başından atmış
Kalmamış elinde ne varsa satmış
Oysaki ne kadar nasıl berbatmış
İntikam almaya kan bana düştü

Sevgiyi şefkati aşkı hiç bilmez
Gel desen kendine dolaşıp gelmez
Korkarım bu dinsiz gebermez ölmez
Sanırım iş gene şeytana düştü

Der ÂLİM dert ile dolacak sanma
Duygusuz kalp için boş yere yanma
Tutup kollarından asardım amma
Gönlümün sultanı can bana düştü

07.Haziran 2006 Çarşamba

Bekir Alim
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Yanarım Bugün

Hüzün var içimde matemliyim ben
Of çekip derinden yanarım bugün
İnsan kısım, kısım dert başka derken
Sevdiğim can dostu anarım bugün

Dayanmaz yürekler taş olsa eğer
Yükselen figanlar sema'ya değer
Yalanmış şu dünya yalanmış meğer
Taş basıp bağrıma sararım bugün

On temmuz sabahı tan ağarmadan
Veda ettin bize güneş doğmadan
Duyuldu bir haber kanın soğumadan
Dostlarım ahret te sanırım bugün

Her biri bir yandan geldi o yandan
Kimi İstanbul’dan, çetin kayadan
Hakk'ın Rahmetine kavuştuğundan
Kadehi kudretle ararım bugün

Görmedi gard aşın sağ iken gözün
Kabirde mi görmek istedi yüzün
Hak'tan yana Hakka bağlı pak özün
O sahte dostları kınarım bugün

Sitemkâr Âlim’im arttı gam keder
Rahat ol kabrinde rahat ol yeter
Haktan gelen emir biz kullar ne der
Menzili Rahtlar da durar ım bugün

11.07.2002 TEMMUZ

Bekir Alim
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Yanarım MEHMEDİM Sana Yanarım

YANARIM MEHMEDİM SANA YANARIM

Umutla gitmiştin dönerim diye
Şehitlik canına düştü hediye
Nerdesin kim bilir dönmedin niye
Yanarım MEHMEDİM sana yanarım

Duygusuz yürekler taşa mı döndü
Nice koç yiğidin ocağı söndü
Kara toprak aldı bağrına gömdü
Yanarım MEHMEDİM sana yanarım

Kalleşçe kahpeler kuruyor pusu
İninde durmuyor caninin gözü
Dağdan indirecek bu millet yozu
Yanarım MEHMEDİM sana yanarım

Al bayrak sarılı cansız bedende
Kahpenin kurşunu duruyor tende
Allah şahit olsun gelirim bende
Yanarım MEHMEDİM sana yanarım

Yetim kaldı evin ocağın tütmez
Bu zalim teröre sövmek kar etmez
Bir ölür bin doğar Mehmetçik bitmez
Yanarım MEHMEDİM sana yanarım

ÂLİM’İN yüreği dağlandı yine
Pusu kurmuş köpek saklanmış ine
Ne kitaba sığar nede bir dine
Yanarım MEHMEDİM sana yanarım

24.8.2011

Bekir ALİM/SİVAS

Bekir Alim
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Yar Bilemedim

YAR BİLEMEDİM

Dostluga bir sözüm aşka sitem var
Bu kara yazıyı yar silemedim
Çok cefalar çektim sanki ataş nar
Dostmudur düşmanmı yar bilemedim

Mutluluk aradım hüzün,dert sattı
Vucudum şehrini köşk kale yaptı
Ben sevdim o zalim derde dert kattı
Gülmek istedimde yar gülemedim

Ne sevdana güven kaldı ne sana
Sende pişman olup dön yana yana
Bunca meziyeti sen sattın bana
Ölmek istedimde yar ölememedim

Ele bahar oldu bana kış boran
Hiçbir gönül böyle görmedi zoran
Ne haldan bilirsin ne hatır soran
Gelmek istedimde yar gelemedim

Geçti bunca ömür geçti yıl garip
Alim'im bagrına taşlar bağlayıp
Ferhat gibi dağı taşları yarıp
Delmek istedimde yar delemedim

24.11.2007 Cumartesi

Bekir Alim
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Yar Yar Diley

YAR, YAR DİLEY

Sevdan beni hay eyledi
Yar, yar diley sar yar diley
Geçti ömrüm zay eyledi
Yar, yar diley sar yar diley

Hal nedir hatırdan bilmez
Çıkıp bir gün bana gelmez
Ben yanarım o hiç gülmez
Yar, yar diley sar yar diley

Aradım ben her dem seni
Düşürdün dillere beni
Bu cilveler neyin neyi
Yar, yar diley sar yar diley

Hasretinle dön bu yana
Ölesiye sarıl bana
Öpsem naz eylesem sana
Yar, yar diley sar yar diley

Der Âlim’im her bir yanım
Duyulsun âlemde şanım
Naz eyleme Bahar Hanım
Yar, yar diley sar yar diley

17.08.2002 AĞUSTOS

Bekir Alim
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Yarabbi

Yarabbi sırrına akıllar ermez
Bin bir çeşit insan kul yaratmışsın
Aşk aşında pişen kul hile bilmez
Sevip koklamaya gül yaratmışsın

Açsa ne gönlümde türlü cevahir
Her günün bir ilki sonu var ahir
Sana inanmayan kul küllü kâfir
Kalp gözünden açık yol yaratmışsın

Olur, mu izinsiz dem sürmek sefa
Aşka kafa tutar akılsız kafa
Günahkârım yarab affet bu defa
Çalışsın kul diye kol yaratmışsın

Bilirim ben beni kul kıymetini
Kim çeker çirkefin bu zahmetini
İnsan yemez miydi insan etini
Şükür ki rızkını bol yaratmışsın

Sevda bağlarında gezdim bağlandım
Sev dedin yarabbi ben sevdalandım
Aşkın ataşında yandım dağlandım
Şükür ki ÂLİM’İ kul yaratmışsın.

15.03.2006 SALI

Bekir Alim
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Ya-rabbi

       YA-RABBİ

Yarabbi sırrına akıllar ermez
Bin bir çeşit insan kul yaratmışsın
Aşk aşında pişen hileyi bilmez
Sevip koklamaya gül yaratmışsın

Açsa ne gönlümde türlü cevahir
Her günün bir ilki sonu var ahir
Sana inanmayan kul küllü kâfir
Kalp gözünden açık yol yaratmışsın

Olur, mu izinsiz dem sürmek sefa
Aşka kafa tutar akılsız kafa
Günahkârım ya Rab affet bu defa
Çalışsın kul diye kol yaratmışsın

Bilirim ben beni kul kıymetini
Kim çeker çirkefin bu zahmetini
İnsan yemez miydi insan etini
Kulların rızkını bol yaratmışsın

Sevda bağlarında gezdim bağlandım
Sev dedin ya Rabbi ben sevdalandım
Aşkın ataşında yandım dağlandım
Şükür ki ÂLİM’İ kul yaratmışsın.

Bekir Alim
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Yaralar Beni

Ömrümün son demi akşamındayım
Öldürür bu sevdan yaralar beni
Bilmem ki ne kadar kaç arşındayım
Bir zalim kul yakar karalar beni

Ak gerdan üstünde hilaldir kaşın
Nerde dost bildiğin canın yoldaşın
Eğme sen bedenin dik dursun başın
Ölmeden toprağa sararlar beni

Yaralı bir yürek yanmadan tüter
Sabır gerek biraz gün gelip biter
Yetmez mi ettiğin be zalim yeter
Bırak sen yakamı ararlar beni

Sitemkâr Âlim’im yanar tüterim
Bittim ben tükendim geçip giderim
Yanardağ misali közden beterim
Son mevsim Bahar'dan soralar beni

17.10.2002 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Yaralı, Yaralı

Dert çekmeye gücüm yoktur
Halım yaralı, yaralı
Çare olmaz tabip doktur
Kolum yaralı, yaralı

Çektiğim cevri cefayla
Bu gidişle bu kafayla
Geçti ömrüm zevk sefayla
Gülüm yaralı, yaralı

Dertliden dert kapa, kapa
Çamurlara bata, bata
Muhannete çata, çata
Yolum yaralı, yaralı

Kime hal desem dal oldu
Gül açtı yeşerdi soldu
Geçti vaktim zaman doldu
Salım yaralı, yaralı

Tefekküre ettim kıyam
Uyan be gard aşım uyan
Bir gün öldüğümü duyan
Dalım yaralı, yaralı

Dert deşmek değil niyetim
Eriyor kemiğim etim
Bu sevdaya bu zahmetim
Zalım yaralı, yaralı

Savurup attın kenara
Dön derdin gözüm pınara
Yürek yangın kalpte yara
Âlim yaralı, yaralı

13 Haziran 2006 Salı

Bekir Alim
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Yaranamadım

Sevgini sevgime kattım zevk ile
Ne yapıp ettiysem yaranamadım
Bir türkü tutturdum bir ahenk ile
Geç mi kaldım da tez davranamadım

Kurumuş yüzünden çekilmiş suyu
Sır gibi sakladım gizli duyguyu
Uyan be zalim yar bırak uykuyu
Ben yandım derdime sana yanmadım

Hayırsız yar derde derman olmuyor
Aşkı yüreğimde açtı solmuyor
Damla, damla deniz derya dolmuyor
Susuz çöllerinde suya kanmadım

Kapılar art arda kapandı bir, bir
İşte benim derdim dert çeken bilir
Aşkın kanununda olmaz ki cebir
Yüreksiz sevgili gelir sanmadım

Der Âlim gözümden gözyaşı döktüm
Kalbimi yerinden çıkarıp söktün
Herkes güldü geçti ben boyun büktüm
Bu yüzden adını bir kez anmadım

Bekir Alim
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Yavaş Yavaş

Savruldu rüzgârda düşen yaprağım
Eridi kalmadı kar yavaş, yavaş
Susuz çöller gibi taşım toprağım
Dinle bak derdimi sor yavaş, yavaş

Dolaştım dağ bayır yaslandım yere
Sel gibi akıyor yolum mahşere
Korkarım boş geçen sensiz günlere
Ak göğsün üstüne sar yavaş, yavaş

Her yıldan bir sitem bir yara aldım
Bittim ben tükendim yoruldum kaldım
Şiirlerde yazdım bir haber saldım
Toprağa kazmayı vur yavaş, yavaş

Kurudu yaprağım döküldü daldan
Hal hatır bilmeyen ne bilir hâldan
Şu sonsuz ufuktan var'ı yaradan
Anlayıp yazacak var yavaş, yavaş

Ne güneş var artık ne duman ne yel
Dünkü dost bildiğim bugün birer el
Sözlerim dillerde sazlardaki tel
Söyleyip yazmaya var yavaş, yavaş

Sitemkâr Âlim der gezdim dolaştım
Varmadan menzile kırka ulaştım
Topraktan Halk olup toza bulaştım
Çatlayıp döküldü nar yavaş, yavaş

03.07.2003 PERŞEMBE

Bekir Alim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yazaca

Benden selam söylen o nazlı yâre
Oturup hayalim kursun yazaca
Bırakmaz yakamı dert pare, pare
Taş basıp bağrına dursun yazaca

Çayırda çimende gezsin bebekler
Hele bir yeşerip açsın çiçekler
Seven sevdiğinin yolunu bekler
Herkesten hep beni sorsun yazaca

Hayalim gözünde canlanıp kalsın
Unutup derdini maziye dalsın
Gel deyip yalvarıp bir haber salsın
Yağan yağmur gibi dolsun yazaca

Der Âlim dünyadan göçüp gidersem
Aşkın yüreğimde yanıp tütersem
Yar sana doymadan bir gün bitersem
Başına kara yas sarsın yazaca

17.02.2005 PERŞEMBE

Bekir Alim
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Yazamıyorum'

YAZAMIYORUM

Ne zaman kalemi alsam elime
Gün görmemiş cümle düşer dilime
Ezelden dargınım ben bu halime
Bu kötü talihi bozamıyorum

Başımdaki sevda biri bin yerden
Ne benden vazgeçti nede bu serden
İntikam alırken bu cümlelerden
Bana benden diye kızamıyorum

Kozmopolit duygu karma karışık
Kim kiminle küskün kimle barışık
Bekledim kaç gece yanmadı ışık
Ben kendi kabrimi kazamıyorum

Nedendir bu çile Yârab bu neden
Bir hatamı yaptım sen istemeden
Bu aşk mı ateş mi dumansız tüten
Ben bu kördüğümü çözemiyorum

Bir gün diyecekler er kişi niyet
Sorana dersinki ödedi diyet
Sende kalsın ruhum al hediye et
İsmini söyleyip yazamıyorum

Kim bilir ne günah sevapları var
Can deyip ALİM’e olmadı ki yar
Onun sayesinde kalbim ateş,nar
Daha çok söyleyip üzemiyorum

20.10.2010 Çarşamba  Saat:14:38

Bekir Alim
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Yazı

Halk Kültürünün içinden Gelen Yiğido
       Orhan Kızlarkayası’na

     Sivas denilince şairi, ozanı ve tarihi yapılarıyla birlikte kültürü gelir akla. Aşık
Veysel,Ruhsati,Pir Sultan Abdal ve Sefil Selimi (Ahmet Günbulut)  …gibi  değerli
ozanları yetiştiren ve bir döneme damgasını vurmuş ismini tek tek sayamadığımız
yüzlerce şair-ozanlarımızdan bir kaçıdır  bunlar.ozanların yurdudur burası.
       Sivas’ın ileri gelen önemli tanınmış simalarından Dr.Dogan KAYA hocamızın yaptığı
bir araştırmaya göre bu yöreden çıkmış şair 1000 ‘in üzerinde olduğu tahmin edilmekte
olup, tespit edilen halk şairi sayısı 810 civarında olduğu bilinmektedir.
     İşte Orhan KIZLARKAYASI da şairiyle-ozanıyla bilinen böylesine köklü bir halk
kültürünün içinde yetişip gelen günümüz şairlerinden sadece biridir.

       Zengin bir coğrafya içinde yetişen halk kültürünü benimsemiş şairimiz Orhan
Kızlarkayası’nın kitap çıkaracağını duyduğumda çok sevindim. Şiire gönül vermiş bir
şairimiz olarak bilgi ve birikimlerini sanal ortamda şiir ve Edebiyat sitelerinde şiir seven
gönül dostlarıyla paylaşarak büyük bir beğeni toplayan şairimiz böylesine anlamlı ve
kalıcı bir eser bırakmayı çoktan haketmiştir.

 Şairimiz Kızlarkayası Yazdığı şiirlerinde işlediği konular. İnsan sevgisi başta olmak
üzere milli ve manevi değerlerini koruyan, sahip çıkan, din ve mukaddesat sevgisi ile
toplumsal konulara yer veren, uyarılar ve temenniler ile yazdığı şiirle önemli konulara
değinen şiirleriyle hep ön plana çıkmıştır.

        Geliri Sivas Enğelliler Derneğine bağışlanmak üzere Sivas’ta hazırladıgımız 2009
Mart Ay’ın da piyasiye çıkacak olan  İl içi ve il dışında yaşıyan 58 Sivaslı şairimizin ortak
katılımlarıyla hazırladıgımız“Sivaslı Şairler Antolojisi Güldeste “ Kitabında’da yer alan
şairimiz hayır ve yardım severliliği ilede bilinmektedir.

        Yazdığı şiirlerinde konu bütünlüğü ve akıcılığı sağlıyarak, okuyucuyu
usandırmadan hayal dünyasından uzak düşüncelere götürmektedir. İşte Sivaslı Şairimiz
Kızlarkayası bunun en güzel örneğini sergilemekte yazdığı şiirler kendi öz kültürümüzün
bir parçası olarak kendi duygu ve düşüncelerimizi, sevinç mutluluk ve hüzünlerimizi
yansıtmakta ve yazdığı şiirleri şiir sevenlerle buluşturmaktadır.
Şairimizi kutluyor. Daha nice kalıcı eserler bırakmasını temenni ediyorum

                                                                  Bekir ALİM (SitemkarAşık)   /Sivas

SN. Şevki KAYATURAN'IN Yazmış oluğu eserlerinde ki duygu dolu mısraları okumak
elbette’ki insanı düşündürüyor. Öylesine içten ve samimi duygularla anlatıyor ki yazığı
şiirlerde okudu ğun her satırda derin manalar taşıyan anlamlı sözleri görmek mümkün

     Böylesine güçlü kalemi ile kelam sahibi bir hemşerimin Kitap çıkaracağını
duyduğumda çok sevindim.çünkü o Türk kültürüne ve şiirine gönül vermiş bir şairimiz
olarak bilgi ve birikimlerini sanal ortamda şiir ve Edebiyat sitelerinde şiir seven gönül
dostlarıyla paylaşarak büyük bir begeni topluyarak şiirde küçümsenmeyecek derecede
önemli mesafe alarak yoluna devam eden Sivas sevdalısı bir hemşerimiz olarak
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böylesine anlamlı ve kalıcı bir eser bırakmayı çoktan haketmiştir.

      Kayaturan’ın Yazdığı şiirlerinde işlediği konular hep ilgimi çekmiştir. İnsan sevgisi
başta olmak üzere milli ve manevi değerlerini koruyan,sahip çıkan, din ve mukaddesat
sevgisi ile toplumsal konulara yer veren, uyarılar ve temenniler ile adeta sessiz
çığlıkların sesi duygu ve düşüncelerin tercümanı,gözü ve kulagı olarak her yazdıgı şiirde
önemli konulara deginen şiirleriyle ön plana çıkmıştır.

       Yazdıgı şiirlerinde Konu bütünlüğü ve şiirlerindeki akıcılık okuyucuyu usandırmadan
sürükleyip hayal dünyasından uzak düşüncelere götürmektedir. Kalıcı eserler
bırakabilen Bir şairin en önemli özelliğide bu degilmidir. Yazılan bir eserde okuyan
kişinin kendine ait bir şeyler bulması, ve okudugu bir şiiri benimsiyerek kendi öz
kültürünün bir parçası olarak degerlendirmesi degilmidir. İşte Sivaslı Şairimiz
Kayaturan bunun en güzel örneğini sergilemekte yazdıgı şiirler kendi öz kültürümüzün
bir parçası olarak kendi duygu ve düşüncelerimizi,sevinç mutluluk ve hüzünlerimizi
yansıtmakta Yazdıgı şiirleri kendine özğü uslubüyle yazarak şiir sevenlerle sevenlerle
buluşturmakta.Ş.Kayaturan'ın yazdıgı ve benimde ses olmaya çalışdıgım 'Gardaş
Duydun mu? ' isimli bir şiirinde şairimiz şöyle seslenmekte..

Geldi bayram alamadım kurbanı
Eller gibi beceremem yalanı
Devleti soyup da, zengin olanı
Deve kesecekmiş gardaş, duydun mu…

Memleket uzakta zaten, gidemem
Haydi gittin, üç beş günde dönemem
Adım memur, fazla bir şey diyemem
Jet sosyete Havaide, duydun mu…

Vatan desen her ülkede, yeri var
Ar damar çatlamış, sade deri var
Çifte vatandaşlık, kimliği de var
Global sermaye buymuş, duydun mu…

Toplumsal ve sosyal içerik konulu şiirleriyle toplumun duygularını dile getiren kısa
zamanda kendini sevdiren ve saygınlıgıyla bizleri onurlandıran Şairimizi kutluyor.Daha
nice kalıcı eserler bırakmasını temenni ediyorum

Bekir ALİM (SitemkarAşık)     /Sivas

Bekir Alim
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Yazmasan Diyor

Bir taze civandan bir haber aldım
Böyle dertli, dertli yazmasın diyor
Has bahçe bağında maziye daldım
Araya kin fesat sızmasın diyor

Güneş erken doğup çavmış üstüne
Miski amber kokar al yanak gene
Bu toprak kin tutmaz sevmeyi dene
Nesiller bozulup azmasın diyor

Bal olsa ne çıkar yenmez keşinen
Kimi yalnız gezer kimi eşinen
Benimde sevdiğim var bir düşünen
Okusun sözlerim kızmasın diyor

Üçü beşle bölsen bölünmez binle
Böyle yaşanmaz ki nefretle kinle
Sıkı tut sımsıkı sar ve perçinle
Varsın yürek yansın sızlasın diyor

Kirpikler ok gibi germekte yayı
Cezbedip oynatır yıldızı ay'ı
İstemezimi gönül gezip tozmayı
İğneyle kuyuyu kazmasın diyor

Sahilde dolaşıp dönmüş rıhtıma
Sevda çiçek açmış gönül tahtına
Kim bilir ne çıkar şansa bahtıma
Boş yere savrulup tozmasın diyor

Sitemkâr Âlim der; çıktım geziye
Anlatmak zor seni zor be Remzi ye
Beyaz bir gelinlik kutsaldır diye
Âdeti töreyi bozmasın diyor.

21.12.2004 SALI

Bekir Alim
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Yazsan Olmaz mı?

Yar ab; sen bu derdi sattın başıma
Kalbine bu kalbi kazsan olmaz mı?
Gönlümdeki sevda bu gözyaşımla
Kaderi bahtıma yazsan olmaz mı?

Onda bin bir kelam ihtişam buldum
Onunla ağlayıp onunla güldüm
Kırk yıllık ömrümde bir âşık oldum
Bitmeden bu oyun bozsan olmaz mı?

Bu sevda bu tene sır oldu girdi
Ne hallerdeyim ben neye çevirdi
Yıkılmam sanırdım yıktı devirdi
Mıh gibi saplanıp tutsam olmaz mı?

Sordum adın dedim öz dedi durdu
Sivaslımı bilmem başkentli yurdu
Bir volkan misali yaktı kavurdu
Ardından savrulup tozsam olmaz mı?

Dardayım ben yar ab kurtar yaradan
Kaldır engelleri artık aradan
Ya havadan gönder ya da karadan
Sarılıp bağrıma bassam olmaz mı?

Sitemkâr Âlim der öz var onda öz
Aç bak şu kalbime közden daha köz
Bizde yalan dolan bizde olmaz söz
Son mesaj bu yeter sussam olmaz mı?

10.04.2006 PAZARTESİ

Bekir Alim
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Yemin Ettim

Saygı verdim sevsin diye
Çektiğim meziyet ile
Kör talihim gün görmeye
Sevmemeye yemin ettim

Kimine At avrat oldun
Kimine yat ırgat oldun
Neden böyle berbat oldun
Sevmemeye yemin ettim

Ahbapların çekse dara
Ciğerlerim yara, yara
Artık ne sor nede ara
Sevmemeye yemin ettim

Unuttum yüzde renk teni
Alan alsın satsın seni
Çok gördün bana gülmeyi
Sevmemeye yemin ettim

Musallaya değse başın
Kaç olursa olsun yaşın
Af için gelse gardaşın
Sevmemeye yemin ettim

Yaz baharda kış hazan ben
Hem söyleyip hem yazan ben
Ben Âlim’im ben ozan ben
Sevmemeye yemin ettim

15.02.2007 Perşembe

Bekir Alim
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Yetim Gibiyim

YETİM GİBİYİM

Düştüğüm girdapta çırpınıp durdum
Kendi öz hanemde yetim gibiyim
Aşkın ataşında yandım kavruldum
Kendi öz hanemde yetim gibiyim

Gel artık nerdesin, nerdesin çık gel
Yaş akar gözümden nehir gibi sel
Dünkü dost bildiğim dostlar bugün el
Kendi öz hanemde yetim gibiyim

Yokluğun ne zormuş hasretin ne zor
Sor Allah aşkına vicdanına sor
Hal bilmez şu gönlüm ateşten bir kor
Kendi öz hanemde yetim gibiyim

İsmini zikredip yaşadım her an
Olmadı feryadım sesimi duyan
Ve çektiğim çile kullara ayan
Kendi öz hanemde yetim gibiyim

Uyudum gaflette gamsız kaygısız
Kerbela çölünde çıplak ve susuz
Kaç gece bekledim kaç gün uykusuz
Kendi öz hanemde yetim gibiyim

Der ALİM Bu derdim acı bir gerçek
Kaz mezarcı işte kazmayla kürek
Bu cevri cefaya dayanmaz yürek
Kendi öz hanemde yetim gibiyim

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Yetim Halime

YETİM HALİME

Ne zaman bağlara dökülse gazel
Tuz basıp dağlarım yetim halime
Nevbaharım geçip dönerken güze
Ah çekip ağlarım yetim halime

Her günüm perişan her günüm azap
Nedir bu çektiğim nedendir yârap
Dertli,dertli tele dokunsa mızrap
Karalar bağlarım yetim halime

Bu cevri cefalar bu bana pay mı?
Gözümden dökülen nehir mi çay mı?
Kaç gün ömrüm kaldı saat mi ay mı?
Sel olup çağlarım yetim halime

Her mevsim içime düşer bir hüzün
Canlanır gözümde ay gibi yüzün
Aşkın kor bedende yanarken közün
Yanar sevdalarım yetim halime

Sorduğun suale cevap aradım
Kerametim gücüm yok ki yaradım
Sevgiden yetimim Sitemkâr adım
Sen yanma yanarım yetim halime

Bekir Alim/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Yetimim Anne

Uykularım kaçıyor gece karanlığında
Ne zaman sen aklıma düşsen ağlarım anne
Boynu bükük yetimim kimsesizim bu handa
Yarama tuz basarak sarıp dağlarım anne

Elim cepte dolaştım garip serseri gibi
Bağrım açık,döş açık,esti kış boran tipi
Dar ağcını kurdular boynumda gezer ipi
Sana kavuşmak için koşup çağlarım anne

Hercai şu gönlümde bin bir hüzün bir dert var
Hiç olmazsa rüyamda aç kolların açta sar
Terk edip gittin ya sen bu yüzden oldum naçar
Bakmaya tutmaz özüm erir yağlarım anne

Almadım şu dünyada zevk hevesin tadını
Peygamber müjdelemiş yüce itikadını
Sitemkar Alim Yazar yetim diye adını
Kadere isyan edip kara bağlarım anne

Bekir ALİM/Sitemkar Aşık

Bekir Alim
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Yetmez mi

YETMEZ Mİ?

Gittiğin günden beri yastayım sanki yasta
Bir gün iyiyim desem bir gün olurum hasta
Senin gezdiğin yerde sultan şehir Sivas’ta
Anılar çöreklendi şu gönlüme yetmez mi?

Her güneş doğuşunda bin bir umut yaşarım
Sana kavuşmak için karlı dağı aşarım
Duymasam bir gün sesin nehir olup taşarım
Hasretin yüreğimde yandıkça yar tütmez mi?

Bu sevdanın kim bilir kaç haneli hecesi
Itır kokan nefesin gün doğmayan gecesi
Duyman mı sesimi yar gönlümün bilmecesi
Seven sevdiği için canın feda etmez mi?

Sitemkâr Âlim’im der; derdime dert katarım
Dönülmez girdaplarda bir doğup bir batarım
Sözüm Rabbime ayan öl de kabre yatarım
Bu sevdalı başımdan hasretin hiç gitmez mi?

22.08.2014 Cuma

Bekir Alim
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Yetmezmi?

Bu bir rüzgâr deyip geçer sanmıştım
Dönderdin tunç kaya taşa yetmez mi?
Son gördüğüm yerde donup kalmıştım
Bak şu gözümdeki yaşa yetmez mi?

Canım yok bedende cansız bedenim
Dilerim Allahtan bulsun sebebim
Zannetme bir taşım bende ettenim
Sevgim bu sevgisiz başa yetmez mi?

Aşk ile sarılıp sevip saymıştım
İsmini ay'lara yıla yaymıştım
Yar senin uğruna yakıp yanmıştım
Çevirdin baharım kışa yetmez mi?

Bazen umut verdin bazen de hüzün
Kış kırdıkça coştu alevim közüm
Yüzüme bakmaya yok ki hiç yüzün
Çevirdin kevgire tuşa yetmez mi?

Âlim’i dertlerden dertlere saldın
Ne varsa elimden koparıp aldın
Şimdi bak yalınız kimsesiz kaldın
Bir tebessüm garip kuşa yetmez mi?

03.Haziran 2006 Cumartesi

Bekir Alim
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Yetmiyor

YETMİYOR

Geçmiyor bir günüm ah sız amansız
Kesildi takatım kaldım dermansız
Felek yerden yere vurdu zamansız
Atmaya tutmaya gücüm yetmiyor

Herkes bir havadan bir telden çalar
Bu nasıl bir sevda içimde kanar
Kimi mecnun sanar divane sanar
Atmaya tutmaya gücüm yetmiyor

Gitmez bu iş böyle yanar sönersin
Almadınmı ilim irfandan dersin
Söz vermiştin hani neden dönersin
Atmaya tutmaya gücüm yetmiyor

Sitemkar Alim der; oldum perişan
Bir ğün toprak olun toza karışan
Nerdesin sevdiğim kimle yarışan
Atmaya tutmaya gücüm yetmiyor

20/5/2002

Bekir Alim
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Yıkıldıgım An,

YIKILDIĞIM AN

Oysa ne hayalle sevmiştim seni
Bari avutmadan sevmedim desen
Yaktığın çırayla kül ettin beni
Eline kına yak yakabilirsen

Kör nefse yenilip oldum esiri
Ne yapsam faydasız ne yapsan yeri
Bu cansız bedeni göm diri,diri
Yüzüme dönüp bak bakabilirsen

İstersen zilleri tak bir göbek at
Rakıyı şarabı bir birine kat
Kim gelirse gelsin al koynuna yat
Maziye kibrit çak çakabilirsin

İster oynattım de ister attım de
Tatmadığım zevki şimdi tattım de
Saf temiz bir duygu alıp sattım de
İçimden köşkü yık yıkabilirsin

Nasılda sahteymiş o masum yüzün
Ne kadar doyumsuz ne açmış gözün
Kırık kanadınla tutarsa dizin
Doğrulup yerden kalk kalkabilirsin

Bu bedende gezer emanet bu can
Sen beni ya mecnun ya bir deli san
Dağ gibi çınarın yıkıldığı an
Varıp bir göle ak akabilirsen

İçimdeki özlem kışkırdı coştu
Sen kaçtın ÂLİM’İM peşinden koştu
Vurgun yemiş yürek aşka sarhoştu
Varıp başka kulp tak takabilirsen

19.10.2010 Salı          Saat:14.46

Bekir Alim
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Yıkılıp Devrilirim

Göğsünü gökyüzüne açmış gibisin bugün
İçim içime sığmaz yıkılıp devrilirim
Bir eser bırakıp git vur dizine çal dövün
Belki yanıp yakarsın belki ben sevilirim

Geçit vermese dağlar vermezdi koç yiğide
Nasıl da başkalaştın taş kesildin git gide
Sen yaslanıp dururken yemyeşil bir söğüde
Ben yerimde duramaz eğrilip devrilirim

Hiç bir dere bir ırmak sel bu kadar taşmadı
Sen nasıl sevdasın ki zirvene ulaşmadı
Herkese asi başım bir senle savaşmadı
Gel desen bir gün çıkıp koşup yine gelirim

Bir gün için içimden ne varsa hep alacak
Belki bir volkan gibi fışkırıp boşalacak
Senden kalan bir eser bir tek sevgin kalacak
Yaslansam şu dağlara dağ durmaz devrilirim

Hal bilmezsen Âlim’im ne çıkar sevip sardan
İçimdeki fırtına belki bu yaz bahardan
Nasıl bir dal koparır bir kartal bir çınardan
Bitmeyen bu hasreti sevdanı ben bilirim.

10.06.2003 SALI

Bekir Alim
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Yıkılmış

Bir baktım Sivas'ın eski haline
Kerpiçten yapı yok evler yıkılmış
Atam yurdu dönmüş viran haneye
Yaşlı ninem gitmiş beyler yıkılmış

Issız kalmış bağda bahçe otağım
Ozanlar diyarı yiğit yatağım
Su içtiğim göller çamur batağı
Yıkılmaz sandığım devler yıkılmış

Of çekip dursan ne köşkte sarayda
Yol uzak gidilmez haftada ay'da
Ok çıkmış kınından paslı bir yayda
Sur gibi sır tutan köyler yıkılmış

Demek ki bu yazı bahtımda varmış
O eski günlerden bir mazi kalmış
Yarab bu Sivas’ı neden göç sarmış
Yıkılmaz sandığım devler yıkılmış

Der Âlim dertliysen derdini yazan
Ya bir rüzgâr alır ya da bir sazan
Takdirin Hak verir sen tedbir kazan
Saygı var sevgi yok sevler yıkılmış.

Bekir Alim
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Yıkılsın

Bir değil bin Lanet olsun bu güne
Sevmeden bitecek yıllar yıkılsın
Her karış köşeden her zanlı üne
Yol olup gidecek yollar yıkılsın

Ne zaman bitecek bu çınlatan ses
Bırak git be rüzgâr git uzaktan es
Yıkıldım gün güne kalmadı heves
Sevmeden usanan kollar yıkılsın

Gel dostluk bağı kur dost pazarında
Baykuşlar ötecek bak mezarında
Bir eser bırak git Hak nazarında
Uzayan gün güne sonlar yıkılsın

Bir bak şu zamana dön bak geriye
Kim gelmiş ne zaman gitmiş nereye
Hedef bir ilkemiz hep ileriye
Ayrım gayrım yapan onlar yıkılsın

İlim der Âlim’im dostlukta gözüm
Birlikten güç doğar kardeşlik özüm
Düvelden düvele yayılır sözüm
Günden güne biten sonlar yıkılsın

28.05.2003 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Yıllar Yordu Sevdiğim

Kurban olam gönderdiğin selama
Ne hâldayım gel halimi gör hele
Hasret kaldım üç beş tatlı kelama
Acımasız yıllar yordu sevdiğim

Ne saygı var ne sevgi var ne dostluk
Her tarafta bir düzenbaz, kaosluk
Bir zamanlar ne mutluyduk ne hoştuk
Acımasız yıllar yordu sevdiğim

Ne hâldayım hatır gönül yok burda
Yem olursun ya hayduda ya kurda
Kaç yıl geçti kaç ömür kaldı şurda
Acımasız yıllar yordu sevdiğim

Hem yorgunum hem umutsuz çaresiz
Ne yapım ben bu dünyada yar sensiz
Dost bildiğim dostlar olmuş yüreksiz
Acımasız yıllar yordu sevdiğim

Yazsam mı bir destan yâda bir şiir
Ne hâllardayım bak nasıl gelde gör
Bana sen gerekir ben bilmem kibir
Acımasız yıllar yordu sevdiğim

Bekir Alim
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Yiğitlerin Harman Olduğu Yer Bura

YİĞİTLERİN HARMAN OLDUĞU YER BURA

İç Anadolu’nun bağrından çıkan
Kırmızı-beyazlı renkleri alkan
Sivas Spor için olurum kalkan
Yiğitlerin harman olduğu yer bura

Üç yıldızlı forma ile koşturdu
Bir şut çekip fileleri aştırdı
Sahalarda top oynayıp coşturdu
Yiğitlerin harman olduğu yer bura

Sivaslıya sevgisini sevdiren
Göğsümüzü gök kubbeye değdiren
Kulüplere diz çöktürüp eğdiren
Yiğitlerin harman olduğu yer bura

Mecnun Başkan ile Rıza Çalımbay
Turan Ünal gibi As başkanı var
Salih AYHAN dersen çelikten bir yay
Yiğitlerin harman olduğu yer bura

Haksızlığa boyun eğmez eğdirir
Futbol oynar seyirciye sevdirir
Hakkı için hak yolunu “Hak” bilir
Yiğitlerin harman olduğu yer bura

Kim bilir gün gelir kim göçer konar
Sivas spor aşkı bağrımda yanar
Görenler ÂLİM’İ del ‘olmuş sanar
Yiğitlerin harman olduğu yer bura

Bekir ÂLİM /Sitemkâr Âşık

Bekir Alim
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Yine Sensiz Geçecek

Ömür denilen bu şey bir gün gelip bitecek
Bir açıp yeşerecek göğsünde açan çiçek
Üzülürüm, korkarım, titrerim her nedense
Çünkü bu günüm sensiz yine sensiz geçecek

Güneş gibi yaksan da hem içten hemi dıştan
Kapıldım kurtulamam bu fırtına bu kıştan
Bir kıvılcım misali bir yangını başlatan
Büyük bir aşk doğmaz mı bir dokunuş bakıştan

Geçip giden günlerden bir sen kaldın hatıra
Döktüm duygularımı cümle, cümle satıra
İçimdeki bu özlem kış kırdıkça artacak
Belki bir gün ansızın dünyamı karartacak

Ne varsa senden kalan söküp al birer, birer
Hatırlatma ismini çün ki nefretin girer
Gün gelir unutursun ne köz yanar ne tüter
Bırakıp gitsen bile bir selam gelse yeter

Ağustosun sıcağı günün yakışı gibi
Estirdin yüreğimde dört mevsim boran tipi
Gel sevgilim gel hele tut elimi elinle
Atarken düşünseydin aşk denilen o göle

Yorgunluk arz edemem yorulmam yanında hiç
Sen iste durdururum zaman değil ki çok geç
Bir gülüşün bakışın bir tek ömre bedelse
Unutmam ki bedenim çiğnenip destelense

Der Âlim dert içinde doldukça taşıyorum
Senin hasretin varken sanma ki yaşıyorum
Vur başını taşlara çal dizinden dizine
Bırakmam yakanı ben gör bak mahşerde bile

Bekir Alim
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Yok Artık

Sim siyah saçlarıma çöken kış boran karsın
Varsın tüm benliğimi tüm alev, alev sarsın
Bin bir renge boyanmış kalbimdeki saraysın
Hiç bir şeyin bu kadar bir anlamı yok artık

Kaybolsun umutlarım geçerse hepsi geçsin
Bir tek bir gülüşünle bin yıllık ömre eşsin
Belki hiç doğmayacak son baharım güneşsin
Hiç bir şeyin bu kadar bir anlamı yok artık

Şu sonsuz ufuklardan poyraz gibi esende
Bin bir renge bezenmiş her biri bin desende
Bir tek seni sevmiştim sen beni sevmesen de
Hiç bir şeyin bu kadar bir anlamı yok artık

Bunca hasretin varken unutmak kolay değil
Dinle bak sözlerime verme namerde meyil
Sıkı tut dallarımdan bir çınar gibi eğil
Hiç bir şeyin bu kadar bir anlamı yok artık

Issız kaldı her yanım umutsun dağlarımda
Gittikçe yeşeriyor filizler bağlarımda
Yaktın yanardağ gibi şu gençlik çağlarımda
Hiç bir şey senin kadar bir anlamı yok artık

14.10.2003 SALI

Bekir Alim
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Yokluğun Öyle Zorki

YOKLUĞUN ÖYLE ZOR Kİ

Alışmak imkansız alışamam ki
Geçti Nevbahar’ım bitti Sivas’ta
Ecelle dost olup barışamam ki
Sen gittin gideli yastayım yasta

Gözlerim semaya dikilip durdu
İçimdeki yangın ateşti kordu
Felek sillesini canımdan vurdu
Tutmuyor dizlerim hastayım hasta

Kader mi bu desem talih mi desem
Sensiz zehir olur inan bal yesem
Gelir misin bir gün yüzünü görsem
Gittiğin o yolda postayım posta

Issız kaldı yerin ocağım sönük
Kırk yıllık bir hayat sanki bir günlük
Ellerim semada kıbleye dönük
Perişan bir helde boştayım boşta

Yazıp anlatırım cümle satırla
Gururla yaşadın izzet-i arla
Kırk birinci günde beni hatırla
Sana gelmek için kurstayım kursta

Itır kokan nefes kokmuyor artık
Çile hanemiz de yalınız kaldık
Maziye bir bakıp hayale daldık
ALİM’im sözümde ustayım usta

15.12.2019 Çarşamba

Bekir Alim
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Yolumuz Bizim

Usandım yoruldum hep yaza, yaza
Karanlık gün olmaz yolumuz bizim
Sözlerim dillerden döküldü saza
Nerde kalır bilmem sonumuz bizim

Karıştım gün güne toz ve dumana
Kaderden bu sitem kötü zamana
Gönül verdik aşkın yanardağına
Bükülmez kökünden kolumuz bizim

Mevsimler içinde geçer zaman, yıl
Otur kalk gül oyna dur namazın kıl
Biteceksin bir gün gel durma sarıl
Yağsa yağmur olur dolumuz bizim

Gün geçti gidiyor bin nedametle
Kopacak fırtına bir kerametle
Saraylar yapmıştım bin bir zahmetle
Nerde kalır bilmem halımız bizim

Bitecek Âlim’im bu tufan bu yel
Demedin ki bir gün bekleme koş gel
Her yazdığım şiir coşkun nehir sel
Kırıldı tutmuyor dalımız bizim

06.06.2003 CUMA

Bekir Alim
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Yoruldum

Felek ne hallere düşürdün beni
Geçtim günden güne candan yoruldum
Deli poyraz ile dön derdin beni
Bıktım ben usandım candan yoruldum

Ben kendi halimde sürerdim sefa
Yalvardım yakardım her gün bin defa
Hep işkence verdin, hepsinde cefa
Bıktım ben usandım candan yoruldum

Usandım ben artık usandım kaldım
Her günden bir yara bir sitem aldım
Bazen gülüp geçtim bazen ağladım
Bıktım ben usandım candan yoruldum

Sitemkâr Âlim’im neyler ne deyim
Lütfü bol Allah'tan şifa isterim
Biçare bir kulum, aciz bir beyim
Bıktım ben usandım candan yoruldum

31.05.2002 HAZİRAH

Bekir Alim
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Yusuf Bey'e

Ne çabuk tükendi bunca yıl zaman
Dinle bak derdimi az Yusuf beyim
Kış boran fırtına vermiyor aman
Gelir mi bu sene yaz Yusuf beyim

Yıl benim neyime zaman neyime
Düşündükçe sordum kendi kendime
Her cümle satırdan her bir deyime
Söylenip çalınsın saz Yusuf beyim

Kar yağdı başıma kalkmıyor gene
Ay, Güneş semada paslandı mı ne
Bilmem ki bu sene nasıl bir sene
Yaz gelmeden geldi güz Yusuf beyim

Her cansıza canı malı Hak verir
Sayılı gün biter tez gelir erir
Hiç olur mu bilen bilmeyenle bir
Bun’ e yol gösteren göz Yusuf beyim

Şan desem şanın var saygınlığın var
Ehli beytimize yakınlığın var
Ömer bin Hat taba hayranlığın var
Değişsen değişmez öz Yusuf beyim

Siyah saçlarına yağsa yağmur kar
Hal ehli olanda olur; namus ar
Kıldan ince kılıç sırat yolu var
Dolaşıp düzünde gez Yusuf beyim

Asalette bulduk doğruyu düzü
Namerdin parada pulda olur gözü
İlimsiz insanın boş laf boş sözü
Yanıp yakar seni köz Yusuf beyim

Sarardın Âlim’im soldum gazelden
Unutmaz dostluğu zaten ezelden
Erzincan, Tokat’tan, Kayseri’mizden
Gez dolaş Dünya'yı tez Yusuf beyim

Bekir Alim
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Yüce Hak Bekir Alim'e

YÜCE HAK

Gözüm nuru Bekir Alim’i gardaş
Âlimlere eş eylesin Yüce Hak
Her sözü saklayan ne güzel sırdaş
İnsanlığa baş eylesin Yüce Hak

Rüzgâr bile incitmesin dalını
Allah ile Hızır bilsin halını
Emek verip kazandığın malını
Helâlından aş eylesin Yüce Hak

İşte böyle dua eder gardaşın
İstiyorum haktan dileği peşin
Allaha sığınıp yaptığın işin
Eksik değil beş eylesin Yüce Hak

Yaşamınız fitnelere ar ise
İstemezin aklı fikri dar ise
Gizli gizli tuzak kuran var ise
Yollarını kış eylesin Yüce Hak

ALTINAY duayı eyledi hemen
Göğsüne yerleşsin din ile iman
Azrail elini sunduğu zaman
Kendi ismin nuş eylesin Yüce Hak

13 Aralık 2010
Mustafa ALTINAY

Bekir Alim
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Zalım Yar

Geldi geçti şu ömrümün harmanı
Hiç bir işe yaramadın zalim yar
Yıktın gönlümdeki köşkü sarayı
Bir arayıp soramadın zalim yar

Bin bir umut bir zahmetle çalıştım
Ben bu söze bu kaprise alıştım
Oysa seni nasıl sevmiş anmıştım
Bir gün daha duramadın zalim yar

Günden güne bir ok gibi saplandın
Ele tavuk sanki bana kaplandın
Ne yandın derdime nede katlandın
Sızlar yaram saramadın zalim yar

Gel artık kendine boş yere yanma
Sanma ki bu Dünya bakidir sanma
Duyarsan öldüğüm sakın ağlama
Bir kez olsun aramadın zalim yar

Âlim'im hem yazıp hem ettin dua
Tez yıkılsın diye kurmadın yuva
Sevdasız baş olmaz çimensiz ova
Bir itibar kuramadın zalim yar

25.02.2005 CUMA

Bekir Alim
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Zaman İçinde

Bu nasıl bir zaman bu ne nedamet
Eriyip tükendim zaman İçinde
Çok değil bu gidiş bir can emanet
Hep boyun bükerdim aman İçinde

Kaynayıp kazanda kaynayıp doldum
Eriyip gün güne sararıp soldum
Gökyüzünde bulut kış boran oldum
Karıştım toprağa duman İçinde

Dört mevsim yaz bahar yandıkça yandım
Uçan kuştan bile seni kıskandım
Akan gözyaşları yağmur su sandım
Savrulup toz oldum harman içinde

Kâh bir nara attım kâh berduş gibi
Çırpındım içinde derindir dibi
Yaz bahar geçmeden kış boran dip'i
Boğuldum dalganda umman İçinde

Hakkım var elbette bak davacıyım
Ulaş, lı müderris, Âlim, Hacıyım
Boş geçen kırk yılın ney'ine acıyım
Bin ömür kayboldu zaman İçinde

30.12.2002 PAZARTESİ
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zaman Zaman

Yıllar su gibi akar, bakarsın geri gelmez
Umutlar yeşermişken çağla ak zaman, zaman
Haktan gelen kudretin kim kıymetini bilmez
Unutma geçmişini sor’ da bak zaman, zaman

Kim vardı senden önce kimler yaşadı bur da
Fatih Sultan Süleyman hükmettiler bu yurda
Bir ile birlik oldu yem olmadılar kurda
İçinden kin kibir'i dur da yak zaman, zaman

Her mevsim buram, buram tüten Anadolu'dur
Bir baştan bir başına kahramanlık doludur
Binlerce şehit versek bu yol Hakkın yoludur
Gök kubbeye adını yazda çak zaman, zaman

04.12.2002 ÇARŞAMBA

Bekir Alim
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Zamanımıydı

Hasretin narına döndü hevesim
Bırakıp gitmenin zamanımıydı
Hep birden dönüyor gün saat mevsim
Böyle naz etmenin zamanımıydı

Dilimde nameler ruhumu sardı
Bitmiyor dertlerin arkası ardı
Savruldum içinde mevsim bahardı
Yanmadan tütmenin zamanımıydı

Sitemkâr Âlim’im yazsam ne çare
Toprak kısım, kısım yer pare, pare
Bir selam gönderdim o nazlı yâre
Gün güne bitmenin zamanımıydı

Bekir Alim
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Zavallı

Dert yükü misali gam keder sarmış
Ağarmış saçları tel, tel ağarmış
Umutlar yeşerip gün doğacakmış
Hangi bir derdine yansın zavallı

Kalbinde sevdayı yaşamamış ki
Kollarını açıp koşamamış ki
Yorgun argın gezip boş durmamış ki
Gören mutlu diye sansın zavallı

Saygı yok sevgi yok çıkmazda yolu
Kırılmış kökünden kanadı kolu
Ya bir hazan vurmuş yâda bir dolu
Nasıl gülsün kime kansın zavallı

Görmemiş gün yüzü gülmeye hasret
Yüreği kas katı taştan bile sert
Çıkmamış şansına bir mert oğlu mert
Gönlünü aşk için bansın zavallı

Sitemkâr Âlim’im yazıp anlattı
Görenler zannetti aklın oynattı
Vicdansız yar dedi kara bağlattı
Bilmem ne söyleyip ansın zavallı

15.10.2006 Cumartesi

Bekir Alim
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Zeki Tombul Beye

ZEKİ TOMBUL BEY’E

            -Değerli Kardeşim Zeki TOMBUL Beyin 16.09.2010 Tarihinde “Doğum Günüm”
için yazdığı “Bekir Bey Doğum Günün Kutlu Olsun”Şiirine Nazire

Bir olan Allaha bağlı özümüz
Bu yolda birlikte yürürüz gardaş
Hal ehli olana olmaz sözümüz
Fitne fücuru biz görürüz gardaş

Ömür üç beş günlük hayat bir okul
Değmez mi övgüye sadık olan kul
Kadim dostum benim. Ey Zeki Tombul
Dost için can verir ölürüz gardaş

Cahilin ekmeği bal olsa yenmez
Garibin başından duman eksilmez
Vefayı bilmeyen kul kıymet bilmez
Temelden binayı öreriz gardaş

Sende asaletli sadık bir kulsun
Dost canlı yüreğin ilhamla dolsun
Kıymet bilmeyenin gözü kör olsun
Siler defterini düreriz gardaş

Der ÂLİM; yazımız özümüz budur
Dost için yanmakta közümüz budur
Ehli beytten yana sözümüz budur
Hakikat Râh’ın da yürürüz gardaş

19.09.2010 Pazar
Bekir ÂLİM /Sitemkâr Âşık

BEKİR ALİM

Ömür yollarında gördüm tanıştım
Özü doğruluktur talanı sevmez
Nere gidiyoruz sordum danıştım
Sözü kıymetlidir yalanı sevmez

Böyle âşık çıkar Sivas ilinden
Bal damlıyor sanki gönül dilinden
Hakikat kalemi düşmez elinden
Gösteriş namazı kılanı sevmez

Taş atan dostlara güller atıyor
Dostlar meclisine neşe katıyor
Huzur bozanlara fena çatıyor
Devletin malını çalanı sevmez
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Güvenilir dürüst sadık bir kuldur
İlim irfan onda sanki okuldur
Gönül postasında değerli puldur
Yalan haberleri salanı sevmez

Bekir Âlim beyin temizdir özü
Tanıyanlar bilir dinlenir sözü
Bütün âşıkların ondadır gözü
Cahilleri örnek alanı sevmez

Dost dost diye karlı dağları aşar
Zeki Tombul gibi sitemli yaşar
Emek esirgemez yardıma koşar
Üşenip geride kalanı sevmez

Zeki Tombul

Bekir Alim
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Zor Be Remziye

Taze bir civandan bir haber aldım
Böyle dertli, dertli yazmasın diyor
Has bahçe bağında maziye daldım
Araya kin fesat sızmasın diyor

Güneş erken doğup çavmış üstüne
Miski amber kokar al yanak gene
Bu toprak kin tutmaz sevmeyi dene
Nesiller bozulup azmasın diyor

Bal olsa ne çıkar yenmez keşinen
Kimi yalnız gezer kimi eşinen
Benimde sevdiğim var bir düşünen
Okusun sözlerim kızmasın diyor

Üçü beşle bölsen bölünmez binle
Böyle yaşanmaz ki nefretle kinle
Sıkı tut sımsıkı sar ya perçinle
Varsın yürek yansın sızlasın diyor

Kirpikler ok gibi germekte yayı
Cezbedip oynatır yıldızı ayı
İstemez mi gönül gezip tozmayı
İğneyle kuyuyu kazmasın diyor

Sahilde dolaşıp dönmüş rıhtıma
Sevda çiçek açmış gönül tahtına
Kim bilir ne çıkar şansa bahtıma
Boş yere savrulup tozmasın diyor

Sitemkâr Âlim der; çıktım geziye
Anlatmak zor seni zor be Remzi’ye
Beyaz bir gelinlik kutsaldır diye
Âdeti töreyi bozmasın diyor.

21.12.2004 SALI

Bekir Alim
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Zöhre Yıldızım

ZÖHRE YILDIZIM

Gönül bahçeme yâr bir fidan diktin
Gel artık nerdesin Zöhre Yıldızım
Söktün yüreğimde ne varsa çektin
Gel artık nerdesin Zöhre Yıldızım

Yokluğun bir zulüm düşünmek hayal
Bilirim sevdanı elif gibi kal
Yine bana bugün bir hal oldu hal
Gel artık nerdesin Zöhre Yıldızım

Başımız elif-i taçtır taç bırak
Sen Zühre Yıldızı ben ise korkak
Şu naçiz vücudum olmadan toprak
Gel artık nerdesin Zöhre Yıldızım

Dilde mihman oldu söylenen sözün
Yüreğimde aşkın kışkırdı közün
Gecenin fecrinde güneşim yüzün
Gel artık nerdesin Zöhre Yıldızım

Der Âlim güneşin battığı gibi
Aşkını gönlüme kattığın gibi
Feleğe cerh ile çattığın gibi
Gel artık nerdesin Zöhre Yıldızım.

28.02.2016
Bekir ÂLİM-Sitemkar Aşık/Sivas

Bekir Alim
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Zübeyde Gökbulut- Bekir Alim

Bekir Alim Bey’e

Yiğidin harman yerinden,
Sanki el almış Pirinden
Bilcümlenin kederinden
Haberin var Bekir Gardaş.

Ben de öyle bildim onu,
Unutulmaz gardaş yanı
Hayırla bezensin günü,
Düşküne yar Bekir Gardaş.

Toprağına aşık yürek
Bilmem var mı söze gerek,
Has bahçeden güller derek
Yoluna ser Bekir Gardaş.- Zübeyde Gökbulut-gelin

YAZAN VE YAZDIRAN YÜREĞİ KUTLUYORUM. BEKİR BEY FAZLASIYLA HAKEDİYOR.
DOST CANLISI TERTEMİZ BİR YÜREK TANIMAKTAN DOLAYI BEN DE KENDİMİ ŞANSLI
ADDEDİYORUM.
HER İKİ YÜREĞE TEŞEKKÜRLER. DOSTLUĞUNUZ DAİM OLSUN.

GELİN BACI

Sevgimize sevgi kattın
Yokluğunda çok arattın
Gerçek dostluğu yarattın
Aklıselim gelin bacı

Sözlerinde nasihat var
Gurbet elde yürek kanar
Ozanlar şehri bu diyar
Sende gelin gelin bacı

Arife tarif gerekmez
Gönül boş yere dert çekmez
Sözlerin bal şeker bekmez
Söyler dilim gelin bacı

Ben seni bir bacı bildim
Öfkeyi gururu sildim
Bir parçayı bine böldüm
Tutmaz elim gelin bacı

Yazarken tartıp özenin
Güllerle açıp bezenin
Karşısındasın ezenin
Mevlam kerim gelin bacı

Âlim’i Yazıp anlattın
Cümle dostlara tanıttın
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Gönlümüze neşe kattın
Sagol gelin,gelin bacı-Bekir Alim

Bekir Alim
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Züleyha Hanıma

Yükselir ufkunda ay ve güneşin
Kış boran yakmazsa eğer Züleyha
Âlim pınarından doğar güneşin
Dostluğun dostluğa değer Züleyha

Bir yanın Kangal'dan bir yanın gürün
Ağa'lık soyundan asalet görün
Kuş kayası ıl maç dolaşıp yürün
Ay yakar güneşi meğer Züleyha

Sarp dağlık yamaçta kartal kayası
Cihan'a hükmeder Kangal ağası
Bozulmaz nesiller saftır mayası
Ay geçse yıl bile över Zuleyha

İçinde hasretin bitmekte gücün
Hesap sor yıllardan al varsa öcün
Yüklenip kervana gidecek göçün
Düzenle zaman'a sefer Züleyha

Üzülme sen sakın gülsün yüzlerin
Ay gibi parlıyor bakan gözlerin
Dokunsun namerde tatlı sözlerin
Gün olur dizlerin döver Züleyha

Solarsın be Âlim yazdan yolarsın
Coşkun sel nehir'de taşıp dolarsın
Kimlere bu sitem neden solarsın?
Dostluğun bir başka meğer Züleyha

28.12.2002 CUMARTESİ

Bekir Alim
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